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Druskininkų bažnyčia jau 90 metų –
miesto centras ir širdis

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.
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darbai
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istorija ir darnaus
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Sekmadienį Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje Šv. Mišias aukojo vyskupas A. Poniškaitis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Praėjusį sekmadienį Druskininkų bažnyčioje buvo švenčiami pagrindiniai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
atlaidai, kurie šiemet buvo išskirtiniai – tądien paminėtas
ir bažnyčios 90-metis.
Penktadienį buvo aukojamos
Šv. Mišios už šviesaus atminimo Druskininkų parapijos kleboną Boleslaw Wolejko, kurio
pastangomis senoji Druskininkų bažnyčia prieš devynis
dešimtmečius buvo prikelta
naujam gyvenimui. Melstasi
prie kunigo kapo senosiose
miesto kapinėse.
Šeštadienį bažnyčioje koncertavo rankinių varpelių ansamblis ,,Arsis“ iš Estijos. Iki vidurnakčio vyko Švč. Sakramento
adoracija, garbinimo maldą
pravedė miesto jaunimas.
Sekmadienį Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bažnyčioje Šv. Mišias aukojo vyskupas Arūnas Poniškaitis,
mišiose giedojo folkloro ansamblis ,,Ratilio“ (vadovės
Milda Ričkutė ir Kristina Aponavičiūtė).
„Sveikinu visus druskininkiečius su mūsų bažnyčios
jubiliejumi! Miesto bažnyčia yra mūsų širdis, tai mūsų
krikščioniška tapatybė, valstybės ir tautos išlikimo istorija. Branginkime mūsų tėvų
palikimą.
Bažnyčia – mūsų bendruomenės pamatas“, – sakė jau
dvejus metus Druskininkų
bažnyčioje dirbantis kunigas

Vaidas Vaišvilas.
– Ką Jums pačiam reiškia
Druskininkų bažnyčia? Kokia
Jums per dvejus metus pasirodė 90-metį mininčios Druskininkų bažnyčios tikinčiųjų
bendruomenė?
– Dveji metai čia prabėgo nepastebimai. Tenka pasakyti, kad
tik po pusantrų metų pradėjau
jausti druskininkiečius, miesto ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenes. Prieš tai buvau dirbęs didmiestyje – ten yra kitaip,
žmonės tarsi ištirpsta minioje, o
mažame mieste visi labiau matomi, vieni kitus pažįsta. Pastebėjau, kad žmonės Druskininkų krašte paprasti, nuoširdūs,
tik gal kartais turi baimių kalbėti,

pasakyti, ką galvoja.
Todėl norėtųsi kiekvienam palinkėti išlaisvėti ir nieko nebijoti. Nesudaryti sąlygų savo baimėms augti, o būti tuo, kuo esi,
vadovautis tiesa, Dievo žodžiu.
Laisvai mąstyti, būti laisvais tikėjimo praktikavime, politiniais
požiūriais, savo svajonėmis, gyvenimo kūrimu.
Gyvenimas yra labai trapus,
bet kada viskas gali baigtis. Kiek
žmonių mes palydim Anapilin
per metus... Juk visi esame verti laimingo ir gražaus gyvenimo –
ne intrigų, ne baimių, ne pykčio,
neapykantos vienas kitam. Intrigas, manau, mėgsta žmonės,
kurie gyvenime daugiau nelabai
ką ir tesugeba, tai – jų „maistas“.

O norėtųsi, kad daugumai žmonių tuo maistu būtų Dievo žodis,
gimdantis gerus ir gražius dalykus. Tokių dalykų intrigos ir baimės nepagimdo. Tik Dievo žodis
žmogų išlaisvina.
– Per 90 metų bažnyčia keitėsi išoriškai ir viduje, čia dirbo daug klebonų, kurie paliko
savo pėdsaką jos istorijoje.
– Manau, kad tikrai dar derėtų
patikslinti, kiek klebonų per devynis dešimtmečius čia dirbo,
mes tai padarysime.
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Tęsiami Vilniaus alėjos projektavimo darbai
Praėjusią savaitę nuotoliniame pasitarime Druskininkų miesto širdyje esančios
Vilniaus alėjos projektavimo darbus atliekantys UAB
„Ademo grupė“ atstovai
savivaldybės vadovams ir
administracijos specialistams pristatė pirmąsias vizualizacijas – kaip galėtų atrodyti ši kurortui ypatingai
reikšminga vieta po rekonstrukcijos.
„Kadangi tai – ne vieno dešimtmečio investicija, sprendiniams keliame aukštus kokybės, patogumo, modernumo,
funkcionalumo, estetikos reikalavimus. Todėl pateiktos vizualizacijos ir sprendiniai dėl
alėjos zonų suskirstymo į ramias ir aktyvias, gėlynų ir želdynų išdėstymo, prekybai
skirtų vietų įrengimo, M. K.
Čiurlionio „Zodiako ženklų“ ciklo skulptūroms skirtų vietų
parinkimo, apšvietimo įrengimo, Pramogų aikštės sutvarkymo ir kitų esminių klausimų
dar bus tobulinami“, – po pasitarimo akcentavo Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas.
Diskutuota ir apie Vilniaus
alėjoje esančius medžius bei jų
išsaugojimą. Buvo nuspręsta
kreiptis į šio srities ekspertus,
kad profesionalai atliktų inventorizaciją, o visi sveiki medžiai
būtų darniai integruoti į ruošiamą Vilniaus alėjos projektą.
Kai projektuotojai jau turės
konkrečius sprendinius, tuomet kreipsis į su Vilniaus alėja
besiribojančių privačių sklypų
savininkus, kad galėtų išgirsti jų nuomonę ir bendros diskusijos metu rasti geriausius
sprendimus tam, kad būtų sukurta vientisa, harmoninga
bei moderni centrinė kurorto
arterija.

UAB „Ademo grupė“ atstovai savivaldybės vadovams ir administracijos specialistams pristatė pirmąsias vizualizacijas – kaip galėtų atrodyti ši kurortui ypatingai reikšminga vieta po
rekonstrukcijos./Dianos Sinkevičiūtės ir ekrano nuotraukos

Jubiliejaus proga pasveikinta tautodailininkė M. Lukaševičienė pakvietė visus būti
jautriems šalia esantiems žmonėms
Praėjusį trečiadienį Druskininkų viešojoje bibliotekoje
70-mečio proga pasveikinta
tautodailininkė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė,
liaudies meistrė, medžio drožėja Monika Lukaševičienė.
Jai įteikta Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko padėka, sveikinimai ir
gėlės.
„Jūsų kūrybinė biografija – labai marga ir įvairi. Gera žiūrėti į
visus jūsų nuveiktus darbus. Aš
labai kviečiu visus susimąstyti
apie tai, kiek daug jėgų ir širdies
atiduota, juos kuriant. Juk kūryba nėra tik darbas. Tai – visas
gyvenimas, kuris reikalauja stiprybės. Esate stipri kūrėja, stipri
moteris. Ir ta stiprybė – ne tik fizinė jėga, kurios jums reikėjo tikrai nemažai. Tai – gebėjimas
nepalūžti, siekti užsibrėžtų tikslų, puoselėti vertybes ir būti savimi. Didžiuojamės, kad Druskininkų bendruomenėje yra tokių
talentingų žmonių kaip jūs. Būkite sveika, energinga, kurkite ir
džiaukitės gyvenimu“, – jubiliatę
pasveikino Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja
Vaiva Žagunienė.
Pati M. Lukaševičienė pasidalijo savo prisiminimais, nuveiktų
darbų užkulisiais, kuriuos ne visi
matė – daugelis grožėdavosi jos
sukurtais darbais, ypač kryžiais,

70-mečio proga pasveikinta tautodailininkė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, liaudies meistrė, medžio drožėja M. Lukaševičienė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

bet retas kuris susimąstydavo,
kiek moteriai reikia stiprybės pagaminti 6,8 ar 10 metrų medinį
kryžių. Tautodailininkei į pagalbą
ateidavo šviesaus atminimo jos
vyras, sukonstravęs įrenginių, iki
šiol palengvinančių darbą.
M. Lukaševičienė atskleidė,

kad per vieną vasarą yra sukūrusi net 10 kryžių – darbas buvo
itin intensyvus. Jos darbais pažymėtos ir partizanų būstinės,
įamžinti kiti svarbūs objektai.
Pasak menininkės, ji labai
brangindavusi už atliktus darbus jai dovanotas gėlės. „Reikia

gyvenime turėti tik tiek, kiek, eidamas gyvenimo vieškeliu, galėtum panešti“, – sakė M. Lukaševičienė ir pakvietė visus
susirinkusiuosius atsigręžti į šalia esančius, būti jautriems ir dėmesingiems.
Ji yra surengusi 36 autorines

parodas, dalyvavo 6 tarptautinėse ir konkursinėse parodose, vedė 7 edukacinius projektus, savo kūrinius eksponavo
68 parodose. Kūrėjos darbai
yra pasklidę ir po užsienio šalis. 2011 m. M. Lukaševičienei
buvo įteiktas Druskininkų kultūros puoselėtojo laureato diplomas ir premija.
1989 m. ji pastatė kryžių koplytstulpį Viečiūnuose, 2000 m.
– Kryžių ir simbolį Švč. Sakramentui Ryliškių (Alytaus rajonas)
bažnyčios šventoriuje, 3 dalių
ansamblį Klepočių sudegintam
kaimui atminti, 2003 m. – partizanų vado J. Vitkaus-Kazimieraičio nuorodą vadavietei įamžinti (Grūte, Druskininkų sav.).
Moteris sukūrė ir pastatė daug
monumentalių antkapinių paminklų visoje Lietuvoje (Dzūkijos regione 10 ąžuolinių antkapinių paminklų, 14 – iš akmens).
Mėgstamiausias
tautodailininkės užsiėmimas – audimas.
Jos lovatiesės, rankšluosčiai,
siaustės, skraistės, skaros, prijuostės, staltiesės ir staltiesėlės išaustos įvairiausiomis geometrinėmis formomis. Pasak
Monikos, austų juostų „užtektų, visai Tėviškei apjuosti“. Tautodailininkė yra išaudusi ir margaspalvių gobelenų: „Duonutė“,
„Rasa“, „Laimės žiburys“, „Saulėlydis“ ir kiti.
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Druskininkuose lankėsi Estijos savivaldybių
asociacijos atstovai

Estijos savivaldybių asociacijos atstovai su Druskininkų savivaldybės vadovais aptarė migrantų krizės klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi Estijos
savivaldybių asociacijos atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos savivaldybių patirtimi, sprendžiant
migrantų krizės klausimus.

Delegaciją priėmęs Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas papasakojo, kaip savivaldybė prisideda, sprendžiant šią
problemą, kokiu būdu yra užtikrinamas vietos gyventojų

saugumas bei atsakė į kitus,
svečius dominusius klausimus.
Po apsilankymo savivaldybėje
delegacija iš Estijos išvyko į pasienio užkardą, kurioje pabendravo su pasieniečiais.

Skulptūra „Poilsis“ nukelta restauravimui
Druskininkų Gydyklų parke esanti skulptūra „Poilsis“
nukelta ir išvežta restauruoti. Numatyta atlikti skulptūros valymą nuo apnašų, netekčių atstatymą, litavimą,
suvirinimą, patinavimą.
Visi suplanuoti darbai bus
atliekami, vadovaujantis Restauravimo tarybos patvirtinta Konservavimo ir restauravimo darbų programa bei kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimą.
Darbų sąmata – daugiau
kaip 12 tūkst. eurų. Restauravimo darbai bus apmokėti
Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.
Skulptūra „Poilsis“, sukurta
Juozo Kėdainio, Druskininkų
gydyklų parką papuošė 1959
metais.

J. Kėdainio sukurta skulptūra „Poilsis“ bus nukelta ir išvežta restauruoti/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kiekvieną ketvirtadienį – vakcinacija
be registracijos
Kiekvieną ketvirtadienį visuose vakcinacijos centruose
Lietuvoje gyventojai kviečiami skiepytis be išankstinės
registracijos. Pasirinkti bus
galima bet kurią vakcinacijos
centre esančią vakciną.
Vykstant skiepytis, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat dėl
aukštos oro temperatūros rekomenduojame turėti vandens
atsigerti.
Iki sėkmingos visuomenės
imunizacijos trūksta 660 tūkst.
pasiskiepijusių asmenų. Kiekvienas pasiskiepijęs (o tai
reiškia saugus!) žmogus prisideda prie visų mūsų gerovės.
Pasitikime rudenį saugūs!
Turite klausimų dėl vakcinacijos? Visus svarbiausius atsakymus rasite https://koronastop.
lrv.lt/lt/vakcina

Kiekvieną ketvirtadienį ir Druskininkuose veikiančiame vakcinacijos centre galima
skiepytis be išankstinės registracijos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Bičių laikytojai kviečiami teikti
paraiškas paramai už papildomą
bičių maitinimą gauti
Vadovaujantis Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis, patvirtintomis LR
žemės ūkio ministro 2008 m.
birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių
patvirtinimo“, bičių laikytojai
kviečiami nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 15
d. (įskaitytinai) teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.
Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima
jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo
29 d. (įskaitytinai) kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.
Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą
dėl pavėluotai pateiktos paramos
paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.
Už vieną bičių šeimą galima
gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui. Ekologiškam cukrui arba invertuotajam
cukraus sirupui įsigyti ir ne daugiau kaip 11,58 Eur dydžio kompensaciją galima gauti už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą
bičių šeimą. Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba ne
daugiau kaip už 15 l invertuotojo
cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.
Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės
administraciją pagal gyvenamąją
vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir
išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas,
sąskaita faktūra kartu su kasos
aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti

dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais
įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas
mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas būtinai turi
pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (tikrinama, ar sertifikavimo institucija yra
išdavusi sertifikatą ir pateiktus dokumentus).
Į finansavimą gali pretenduoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos
registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai
arba partneriai, savo valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo
registre. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai
turi atnaujinti kasmet, prieš teikdami paraišką. Tinkamos finansuoti
išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos
pateikimo dienos (įskaitytinai). Turintieji daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali.
Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.
Druskininkų krašto bičių laikytojai gali gauti finansinę paramą
pagal Savivaldybės žemės ūkio
rėmimo programą. Bičių laikytojai gali investuoti ir vykdyti bitynuose varozės kontrolę, kad sumažinti bičių šeimų sergamumą
varoze (parama skiriama tik laikantiems iki 10 bičių šeimų ir tik
savivaldybei pateikusiems paraiškas paramai už papildomą
bičių maitinimą 2021 m. gauti).
Savivaldybei bitininkai teikia paraišką ir veterinarinių preparatų varozei gydyti įsigijimą (PVM
sąskaita faktūra) bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
Bitynui, priklausomai nuo laikomų bičių šeimų skaičiaus, skiriama iki 35 eurų paramos suma per
kalendorinius metus.
Paraiškas priima Ūkio ir turto
valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas
(Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybėje gyventojai
vizitui prašomi registruotis iš anksto
Karantinui pasibaigus ir toliau
šalyje liekant galioti ekstremaliai
situacijai, prioritetas Druskininkų
savivaldybėje ir toliau bus teikiamas lankytojų aptarnavimui nuotoliniu būdu.
Gyventojai aptarnaujami nuotoliniu būdu: telefonu, el. paštu arba
vaizdo konsultacijų būdu. Visus
administracijos specialistų kontaktus rasite www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Struktura ir
kontaktai“
Specialistams įvertinus, kad paslaugos gyventojams negalima
suteikti nuotoliniu būdu ir būtina
atvykti į savivaldybę, asmenys
vizitui registruojami tel. (8 313)
51517 arba el. paštu ugne.tuinynaite@druskininkai.lt, dėl Socialinės paramos skyriaus paslaugų
– tel. (8 313) 52 543 arba el. paštu: parama@druskininkai.lt
Klientai prašomi atvykti tiksliai išankstinės registracijos metu
nurodytu laiku, adresu Vasario
16-osios g.7, Druskininkai (centrinis įėjimas).
Atvykę gyventojai privalo laiky-

tis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų: prieš konsultaciją dezinfekuoti rankas, dėvėti
apsauginę veido kaukę.
Asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, pvz., karščiuojantys,
sloguojantys, kosintys, kurių pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., aptarnaujami nebus.
Užsisakykite paslaugas elektroniniu būdu! Jas rasite www.
druskininkusavivaldybe.lt tinklalapio skyrelyje „Paslaugos“. Jei kiltų daugiau klausimų, skambinkite
tel. 8 (3 13) 51517.
Gyventojai skatinami prašymus
dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo ir vandens kompensacijų,
būsto renovacijos kredito, išmokų vaikams, paramos mokiniams,
laidojimo pašalpos, tikslinių kompensacijų ir toliau pateikti el. būdu
per Socialinės paramos šeimai
informacinę sistemą (SPIS)
www.spis.lt, taip pat – siunčiant prašymus el. paštu
parama@druskininkai.lt arba
skambinant tel. (8 313) 52 543.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų savivaldybė skelbia du konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:
1. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus.
2. Druskininkų sporto centro direktoriaus.
Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (baziniais dydžiais):
- Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus – nuo 12,6 iki 12,65.
- Druskininkų sporto centro direktoriaus – nuo 11,7 iki 11,81.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Dėl išsilavinimo:
1.1. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriui – turėti aukštąjį universitetinį
ar jam lygiavertį išsilavinimą;
1.2. Druskininkų sporto centro direktoriui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį
arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo
vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį
kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos
kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. pretendentui Druskininkų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti – būti
išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą
arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį Druskininkų sporto centro vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo
kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį,
kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros
aprašą, ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų
valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punkto
5.2.2 papunktyje, įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių
reikalavimų aprašo 5 punkte.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei
(grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo
ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos
kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai
atitinkamai dėl Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ar Druskininkų sporto centro
veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo
(dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.
Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000
spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam
prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos
studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems
ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu
tokius dokumentus turi).
Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba
registruotu laišku iki 2021 m. spalio 18 d. įskaitytinai. Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir
civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 210
kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos
dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai
grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų,
ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų
kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Konkursų paskelbimo data – 2021 m. liepos 14 d.
Pretendentų atranka į abu konkursus vyks 2021 m. spalio 28 d.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Druskininkų kurorto sėkmės istorija
ir darnaus turizmo iššūkiai 8 Europos
miestams pristatyti nuotoliniu būdu

Turizmo ekspertės A. Katunian (dešinėje) teigimu, Druskininkuose puikiai tvarkomasi su gamtos ištekliais, juos
tausojant ir tinkamai naudojant SPA procedūroms/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Verslininkas M. Vitkauskas papasakojo Druskininkų sėkmės istoriją, pristatė kurorto rinkliavos mokesčio panaudojimo modelį rinkodaros, žaliųjų erdvių bei gėlynų tvarkymo tikslams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šią vasarą Druskininkai, turėję priimti projekto „Turizmui draugiški miestai“ partnerius iš 8 Europos
miestų – Genujos (Italija), Kasereso
(Ispanija), Venecijos (Italija), Dan Lerė-Ratdauno (Airija), Krokuvos (Lenkija), Bragos (Portugalija), Rovaniemio (Suomija) ir Dubrovniko (Kroatija)
– to padaryti dėl užsitęsusios pandemijos negalėjo, bet kurortas pristatytas ir darnaus turizmo klausimai aptarti nuotoliniu būdu.
URBACT tinklo projekto „Turizmui draugiški miestai“ susitikimai turėjo vykti,
miestams-partneriams aplankant vieni
kitus ir gyvai pajaučiant kiekvieno miesto specifiką bei su turizmu susijusią problematiką, tačiau jau pusantrų metų susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu.
Siekiant, kad kitų miestų atstovai pajustų bent dalį Druskininkų žavesio, nuotolinė konferencija surengta, vaikštant po
Druskininkus. Taip kolegos iš kitų šalių
galėjo geriau susipažinti su Druskininkais,
matydami miesto vaizdus. Vienas maršrutas vedė nuo K. Dineikos sveikatingumo
parko link Druskonio ežero, o kitas – nuo
Druskininkų muzikinio fontano per Gydyklų parką, Grožio šaltinį iki pat lynų keltuvo.
Savivaldybės specialistai aplinkosaugos, darnaus turizmo ir Druskininkų sėkmės istorijos temomis kalbino Vilniaus
kolegijos Turizmo katedros vedėją, turizmo ekspertę Alina Katunian ir Savivaldybės tarybos narį, verslininką Modestą Vitkauską. Dėstytoja A. Katunian akcentavo,

kad, norint pasiekti, jog turizmas vystytųsi tvariai, turi būti įtrauktos ir edukuojamos
visos suinteresuotos šalys – turistai, verslo atstovai, vietos valdžia ir bendruomenės nariai. A. Katunian išskyrė, kad Druskininkuose puikiai tvarkomasi su gamtos
ištekliais, juos tausojant ir tinkamai naudojant SPA procedūroms. M. Vitkauskas
partneriams iš kitų šalių papasakojo Druskininkų sėkmės istoriją, pasidžiaugė glaudžiu vietos valdžios ir verslo atstovų bendradarbiavimu, ieškant optimalių turizmo
plėtros sprendimų, pristatė kurorto rinkliavos mokesčio panaudojimo modelį rinkodaros, žaliųjų erdvių bei gėlynų tvarkymo tikslams. Parteriai pagyrė Druskininkų
modelio praktiškumą, kuris galėtų būti atkartojamas ir kituose miestuose.
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Druskininkų bažnyčia jau 90 metų – miesto centras ir širdis

Turėtų parapijoje atsirasti ir atminimo lenta, kurioje visi būtų
įamžinti. Gal ateityje senųjų
miesto kapinių koplyčia galėtų
tapti labiau atverta visuomenei,
turistams ir joje būtų pristatyta
iškili šio krašto bažnytinė praeitis, iškilios parapijos asmenybės.
Labai didelę padėką reikėtų pareikšti šviesaus atminimo
kunigui B. Wolejko, kuris statė bažnyčią, tuo metu susidurdamas su dideliais vargais. Minėdami bažnyčios 90-metį,
pagerbėme ir simbolinį B. Wolejko kapą, esantį senosiose
Druskininkų kapinėse, padėjome gėlių, pasimeldėme. Dėkojame jam už Druskininkų bažnyčią, kuri visą tą laiką buvo ir yra
Druskininkų širdis.
Gilų pėdsaką bažnyčios istorijoje paliko ir garbingas Druskininkų parapijos klebonas Konstantinas Gajauskas.
Druskininkuose per 90 proc.
žmonių yra katalikai. Visas jų
gyvenimas sukasi aplink bažnyčią – ir gimimai, ir šventės,
ir mirtys. Taigi bažnyčia jiems
yra ir tapatybės, krikščioniškumo, katalikiškumo, lietuvybės
simbolis. Jei ne katalikų bažnyčia, mes šiandien gal net nekalbėtume lietuviškai, nebūtų

menotyrininkai įvardija Nyderlandų, o ne lietuviško stiliaus kūriniu.
Labai gražus pats neogotikinio stiliaus bažnyčios pastatas,
gražūs jos senieji varpinėje likę
varpai. Turiu svajonę juos labiau
parodyti žmonėms.
Iš esmės Druskininkų bažnyčioje yra daugiau istorinių ir
dvasinių vertybių, o ne ypatingą
finansinę vertę turinčių brangių
dalykų. Tai, ką turime, yra svarbu pačiai tikinčiųjų bendruomenei. Tai yra jų istorija, paveldas.
Sekmadienį Druskininkų bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
atlaidai ir paminėtas ir bažnyčios 90-metis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

pasipriešinimo nei caro, nei komunistų valdžioms. Jei ne katalikų bažnyčia, mes neturėtume
nepriklausomos Lietuvos. Visa
lietuvybė, tautiškumas, lietuviškumas išsilaikė dėl katalikų bažnyčios ir joje vykusio pogrindinio pasipriešinimo.
Na, o Druskininkų bažnyčia,
kurią vadinčiau mažąja Dzūkijos Katedra, jau 90 metų yra
Druskininkų centras ir širdis.
– Kuo išskirtinė yra Druskininkų bažnyčia? Kokių vertybių joje yra?
– Čia yra daugybė labai gražių,

vertingų paveikslų. Tiesa, jie nebuvo sukurti Druskininkams ar
Druskininkų bažnyčiai dovanoti.
Juos čionai iš uždarytų Vilniaus
bažnyčių atvežė šviesaus atminimo kunigas K. Gajauskas. Dalis jų jau yra restauruoti ir laukia,
kol bus perdažyta bažnyčia, ir
jie bus pakabinti.
Čia turime originalų, K. Gajausko iš Trakų Vokės, Tiškevičių dvaro koplyčios atvežtą altorių, kuris yra centrinis mūsų
bažnyčios altorius.
Druskininkų bažnyčioje yra labai gražus šoninis altorius, ypatinga Kristaus kančia, kurią kai kurie

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios istorija

– Ar aktyviai prie bažnyčios
išlaikymo prisideda parapijiečiai?
– Ne paslaptis, kad Druskininkų bažnyčia yra tvarkoma tik iš
tikinčiųjų aukų, jokios paramos
mes neturime. Dėkingi Romos
ir Alberto Katilovskių šeimai už
nuolatinę paramą bažnyčios
reikmėms, nuostabiam žmogui, kavinės „Toli toli“ įkūrėjai
Indrei Armalytei, Druskininkuose gyvenančiam vilniečiui ponui
Danieliui, kurie taip pat aukoja bažnyčiai. Ačiū Jono Miliaus
šeimai, kurie mums parūpina
saugiai supilstyto vandens, kurį
pašventiname tikinčiųjų poreikiams. Bet viskas išlaikoma, remontuojama ir prižiūrima tik iš
parapijiečių aukų.
Žinoma, pastarieji karantinų metai ir bažnyčiai buvo sunkūs – neateidavo žmonių, nebuvo ir aukų.
Žinoma, daug kas priklauso
nuo paties žmogaus požiūrio,
supratimo – kas tau yra Dievas,
bažnyčia. Turiu pastebėti, kad
paramos ir finansinės pagalbos
bažnyčios reikmėms dažniau
sulaukiu ne iš Druskininkų verslininkų, o iš vilniečių...
– Ko palinkėtumėte parapijiečiams bažnyčios 90-mečio
proga?
– Mane džiugina, kad parapijiečiai praranda baimę bendrauti. Linkiu kiekvienam druskininkiečiui gyventi laisvai ir mažiau
bijoti. Mažiau kreipkite dėmesį ir

Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

1841-1844 m. Druskininkuose išdygo pirmoji mūrinė bažnyčia. Ši savo forma labiau priminė
stačiatikių, o ne katalikų maldos namus. Caras draudė į šią bažnyčią paskirti kunigą, todėl šv.
Mišių aukoti atvykdavo Ratnyčios vikaras.
Įdomus faktas, kad kaip tik šioje Druskininkų bažnyčioje susituokė 1863-ųjų sukilimo vadas
Liudvikas Narbutas. Apie 1877 m. bažnyčios vargonininku pradėjo dirbti Konstantinas Čiurlionis – vėliau įžymiu tapusio kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
tėvas. Senuosiuose įrašuose galima aptikti liudijimą, kad garsusis muzikas kartais pakeisdavo
savo tėtį ir pats užgrodavo bažnyčios vargonais.
1912 m. architektas Stefan Szyller paruošė naujos mūrinės bažnyčios projektą. Statybas fundavo kunigas Bolesław Wolejko. Pastačius naująją bažnyčią, senoji buvo nugriauta.
Nors I-ojo Pasaulinio karo metais statoma Druskininkų bažnyčia ir buvo apgadinta, vis dėlto
1931-aisiais nauja neogotikinio stiliaus bažnyčia buvo pabaigta ir pašventinta.
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios vardas nurodo, jog ši šventovė
dedikuota Karmelio kalno Švč. Mergelei Marijai, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamai
Škaplierine. Karmelio kalnas, esantis Palestinoje, mena didįjį pranašą Eliją. Apie 1202–1209
m. tuometinis Jeruzalės patriarchas Albertas Karmelio kalne susibūrusiai krikščionių bendruomenei parašė regulą. Vėliau ši bendruomenė tapo karmelitų ordinu, o 1251 metais apsireiškusi Mergelė Marija karmelitų vienuoliui Simonui Stockui įteikė škaplierių. Dievo Motina
jam pažadėjo, kad tie, kas nešios škaplierių, nepateks į pragarą, o škaplierius bus išgelbėjimo
simbolis.
Šiandien bažnyčią puošia meno darbai. Šventovės erdvėje kabo tapybos paveikslai: „Marija
su kūdikiu ir Šv. Jonu krikštytoju“, „Šv. Antanas“, „Šv. Augustinas“, „Šv. Bonaventūras“, „Nuplaktas Kristus“, „Šv. Juozapas“, „Trys Karaliai“, „Marija Škaplierinė“, „Šv. Jonas Labdarys“,
„Kūdikėlio pagarbinimas“. 1991 metais bažnyčios fasade pastatyta menininko K. Patamsio
sukurta skulptūra „Jėzus laimina“. 2020 metais nutapyta ikona “Lietuvos Globėja”, orginali
ikona dovanota Vytautui Didžiajam ir nuo seno garsėjanti stebuklais saugoma Trakų bazilikoje. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje dažnai lankydavosi kalbininkas Juozas Balčikonis, poetas ir prozininkas Vincas Mykolaitis–Putinas, bibliografas Vladas
Abramavičius, skulptorius Rapolas Jakimavičius.

nesureikšminkite to, kas, kur, ką
sako. Kokią dvasią Jūs sėsite,
kokios aplinkos Jūs norėsite, tokia ji ir bus. Jeigu liksite su savo
baimėmis, ribotumais, tada nebūsite laimingi, visada kankins
paslėptas liūdesys. Leiskite
žmonėms būti tokiems, kokie jie
yra, kokie jie nori būti.
Kiekvienas pasirenka savo gyvenimo kelią su visomis jo pasekmėmis. Kiekvieną žmogų reikia gerbti, netrukdyti jam kurti
savo gyvenimą, turėti svajonę.
Niekam nelinkėkite blogo, dažniau ateikite į bažnyčią, pabūti
prieš Dievą su pačiu savimi, tyloje – Dievas visada turi būti pirmoje vietoje. Jis yra viso, kas
esame, pradžia ir užbaigimas.
Jei gyvensi taip, lyg Dievo nebūtų, nebus ir vidinės laisvės, ramybės. Gyvenkite taip, tarsi gyventumėte paskutinę dieną – šis
trapumo pajautimas padeda išlaisvėti ir dalintis tuo, ką turime
savo širdyse gražiausio.
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„Lynų kelias“ – Jūsų šventė ore!
Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas
– Druskininkų kardiologijos centre

Kabina, 30-čiai minučių sustojusi lynų kelyje, gali tapti Jūsų asmeninės šventės vieta/Organizatorių nuotraukos

Vienintelis Lietuvoje lynų
keltuvas, jungiantis miesto
centrą su „Snow Arena“, nuo
vidurvasario pristato galimybę išsinuomoti kabiną ar visas keturias kabinas Jūsų individualiai šventei.
Išskirtinis pasiūlymas! Kabina, 30-čiai minučių sustojusi
lynų kelyje, gali tapti Jūsų gimtadienio, jubiliejaus, sužadėtuvių, mergvakario ar bernvakario

vieta. Konkrečią sustojimo vietą – virš Nemuno, virš karūnuotųjų Druskininkų pušynų ar virš
miesto – pasirenkate Jūs!
Paslaugą įmanoma gauti kasdien 20.00 val., tačiau bent 24
val. prieš norimą datą būtina
ją iš anksto rezervuoti. Pakilimas link Jūsų pasirinktos vietos truks iki 7 minučių, sustojimas – 30 minučių, nusileidimas
– iki 7 minučių. Vienoje kabino-

je telpa iki 6 asm., kaina – 100
eurų/1 kabina, 150 eurų/2 kabinos, 200 eurų 3-4 kabinos.
Į kabinas siūlome užsisakyti desertų (torto gabalėlių ar pyragaičių), salotų ir gaiviųjų gėrimų, su kiekvienu klientu meniu
deriname individualiai, pagal jo
pageidavimus.
Atsakysime į Jūsų klausimus
tel. 8 620 86232 arba el. p.
marketingas@lynukelias.lt

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka patyrusių ir
profesionalių kardiologių komanda/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka kardiologų komanda – gydytojos kardiologės Jovita
Samauskienė, Svetlana Solovjova ir Ilona Tamašauskienė, dirbančios Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose.
Pažangiausia medicinine įranga atliekami šie tyrimai:
• širdies ultragarsinis tyrimas
• kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (aterosklerozės požymių įvertinimas)
• ekstrakranijinių kraujagyslių spalvinė sonografija
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas
• kulkšnies-žasto indekso nustatymas
• dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrijos tyrimas)
• bioimpedanso tyrimas (skysčių kiekiui, šlapimą varančių
vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam
gydymui nustatyti)
• 24 val. ir 48 val. arterinio kraujospūdžio monitoravimo tyrimas
• 24 val. ir 74 val. holterio monitoravimo tyrimas
• ištyrimas dėl miego apnėjos (NAUJIENA!)
Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu! Visas kardiologinis ištyrimas bei kardiologo konsultacija trunka 1-1,5 valandos.
Centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų saugiai ir be eilių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.
Mielai laukiame Jūsų Druskininkų kardiologijos centre!

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

Reikalinga vadovo asistentė/-as. Darbo pobūdis –
dirbti su GPAIS duomenų baze, klientų konsultavimas,
sutarčių sudarymas, sąskaitų išrašymas ir pan.
Tel. 8 650 16866

Taksi iškvietimas!

Mūsų klientams — geriausios kainos pasiūlymas!

Tel. 8 678 19907

Reikalinga padėjėja (-as)
moksleiviui mokykloje,
turintis pedagoginį
išsilavinimą.

Kreiptis tel. 8 677 92236
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Po karantino padiktuotų nuotolinių mokslo metų – turininga vaikų vasara
Moksleiviai, įveikę ypač sudėtingus mokslo metus, kai
didžiąją jų dalį teko mokytis iš namų, tiesiogiai nebendraujant nei su mokytojais, nei su klasės draugais,
pagaliau džiaugiasi vasaros
atostogomis, kurios kompensuoja geros nuotaikos,
bendravimo, aktyvios gyvensenos trūkumus.
Druskininkuose šią vasarą veikia net 34 poilsio stovyklos, kurias vaikai gali
pasirinkti pagal savo pomėgius, poreikius ir pageidavimus. Druskininkai savivaldybės bei čia vasarojantiems
vaikams ir jaunimui parengė
turiningą vasaros atostogų
programą.
Stovyklose – per 600 vaikų
Kaip teigė Druskininkų jaunimo užimtumo centro stovyklų
kordinatorius Jonas Šimonis,
šią vasarą vaikams pasiūlyta
gausybė pačios įvairiausios pakraipos poilsio stovyklų – sporto, meno sričių, fizinės sveikatos stiprinimo, edukcijų.
Nors stovyklos mokamos, tačiau Druskininkų savivaldybė
miesto gyventojų vaikų dieninėms stovykloms skiria 100 Eur
krepšelį, kurį galima panaudoti dviem stovykloms po 50 Eur,
arba 100 Eur vienai stovyklai su
nakvyne.
J. Šimonio teigimu, iki liepos
23 dienos stovyklose su nakvyne dalyvavo 75 vaikai, 387
vaikai laiką leido dienos stovyklose, 50 vaikų lankė priešmokyklinukams skirtas stovyklas,
94 vaikai net du kartus pasinaudojo savivaldybės skirtais
100 eurų krepšeliais popamokinei veiklai, 31 vaikų tėvai sumokėjo bendrą kainą. Iš viso stovyklose dalyvauja 638 vaikai.
Poilsiauja ne tik Druskininkuose
Gerai yra tai, kad stovyklos
organizuojamos ne tik Druskininkų mieste, bet ir kitose savivaldybės gyvenvietėse, net dvi
stovyklos veikia Leipalingyje,
po vieną – Viečiūnuose ir Neravuose.
Kai kurios stovyklos vaikus
kviečia poilsiauti Šventojoje („Druskonio vaikai“, Vasaros
rankinio sporto stovykla), Lazdijų rajono kaimo turizmo sodyboje („Pripildyti džiaugsmo 2021“),

Violeta
Grigorienė,
Druskininkų savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotoja: „Kadangi šie mokslo metai dėl
karantino buvo itin sudėtingi
visiems, o ypač – vaikams,
kurie pusmetį nesimatė su
draugais, negalėjo tiesiogiai
bendrauti su savo bendraamžiais, labai svarbu jiems
vasarą gerai pailsėti, turiningai praleisti laiką ir sustiprėti.
Druskininkai šią vasarą vaikams siūlo ypač daug ir įvairių stovyklų – pagal kiekvieno vaiko pomėgius, norus ir
pageidavimus. Savivaldybė nuoširdžiai rūpinasi vaikų poilsiu
ir padeda tėvams mažinti finansinę šių stovyklų lankymo naštą, kompensuodama dalį poilsio kainos. Norime, kad rugsėjį jaunieji druskininkiečiai ir kurorto svečiai sugrįžtų į klases
sveiki ir pailsėję“.
o Druskininkuose poilsiaujantys
vaikai vežiojami po ekskursijas
visoje Lietuvoje.
Jei analizuosime stovyklų trukmę, tai vaikai jas lanko nuo 5
iki 12 dienų, vienoje stovykloje
paprastai vienu metu ilsisi apie
15 vaikų. Kadangi poilsiautojų skaičius ribotas, kai kuriose
stovyklose vietų jau nėra iki pat
rugpjūčio pabaigos.
Jei kalbėsime apie stovyklų
profilius, tai daugiausia yra sporto ir meninės kūrybos pakraipų
stovyklų. Ilsėtis ir treniruotis gali
laisvųjų imtynių, krepšinio, tinklinio, rankinio aistruoliai – šias
stovyklas dažniausiai organizuoja Druskininkų sporto centras, o joms vadovauja patyrę

centro treneriai.
Vadovauja kūrybingos asmenybės
Ypač didelį pasirinkimą ilsėtis
ir lavinti savo kūrybinius sugebėjimus turi polinkį menui turintys savivaldybės vaikai ir svečiai iš kitų Lietuvos bei užsienio
miestų. Šioms stovykloms vadovauja menininkai, M. K. Čiurlionio meno mokyklos pedagogai, kūrybingos asmenybės.
Štai, vaikai ir jaunimas įvairių šokių gali išmokti, lankydami stovyklą „Šokis“, kuriai vadovauja šokių studijos „Dosado“
vadovas Povilas Lapinskas.
Stovykloje „Šilkinė vasara“ žinoma menininkė Rūta Burbulė iš-

Šią vasarą vaikams Druskininkuose pasiūlyta gausybė pačios įvairiausios pakraipos poilsio stovyklų – iš viso net 34/Asmeninio archyvo nuotraukos

mokys vaikus tapybos ant šilko
paslapčių.
Kūrybinėje vaikų ir jaunimo
stovykloje, kuri įsikūrė „Dainavos“ sanatorijoje, vaikai mokysis popierinių gėlių gamybos
amato. „Menų kalvėje“ veikiančioje stovykloje „Kalu kalu
meną“ stovyklautojai susipažins su tradiciniais ir šiuolaikiniais amatais, vaizduojamuoju
ir taikomuoju menu. Vaikai, turintys polinkį teatrui, kviečiami
į stovyklą „Teatras – tai aš“, kuriai vadovauja teatro ir kino pedagogikos specialistė Monika
Mažonaitė.
Tie vaikai, kurie per atostogas
nori ne tik pailsėti, bet ir pagilinti savo žinias įvairiose srityse, kviečiami į Gamtos mokslų
ir Socialinių tinklų medijų stovyklas, kurias organizuoja vaikų
universitetas ALFA. Vaikai, kurie nori pagilinti vokiečių kalbos
žinias, kviečiami į stovyklą „Išmok vokiškai per savaitę“, o norintieji gauti daugiau žinių apie
profesijas, laukiami stovykloje
„Vasara su profesija“, kuri organizuojama profesinio mokymo
centre „Žirmūnai“.
Savivaldybė skiria 100 eurų
krepšelį
Ar brangu išleisti vaiką į stovyklą? Tos stovyklos, kurios

veikia tik dieną, o vaikai sugrįžta nakvoti į savo namus, yra pigesnės, jų kaina dienai prasideda nuo 15 eurų. Stovyklos
su nakvyne kainuoja daugiau,
o organizuojamos garsių Lietuvos žmonių – dar brangesnės.
Štai garsaus krepšininko Mindaugo Kuzminsko organizuojama krepšinio stovykla kainuoja
370 eurų už pamainą.
Turint galvoje, kad Druskininkų savivaldybė vietos gyventojų
vaikams dieninėms stovykloms
skiria 100 Eur krepšelį, kurį galima panaudoti dviem stovykloms
po 50 Eur, arba 100 Eur vienai
naktinei stovyklai, vaiko išleidimas į stovyklą tėvams nebus didelė finansinė našta.
Po sudėtingo pandemijos laikotarpio, kai daugelis suaugusiųjų
ir vaikų pusmetį neturėjo galimybės gyvai tarpusavyje bendrauti, vasaros stovyklos – puiki dovana savo vaikams, galimybė
kompensuoti bendravimo ir bendrumo vakuumą, atstatyti per karantiną atsiradusias sociologizacijos spragas. Juk vaikams taip
svarbu pailsėti ir atsigauti. Vasaros stovyklos veiks iki pat rugsėjo, taigi dar galite pradžiuginti
savo atžalas, leisdami į jiems patinkančią stovyklą.
Parengė Laimutis Genys

Druskininkų savivaldybės administracija ir
Druskininkų JUC pakartotinai skelbia konkursą
Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių
atostogų metu finansavimui gauti.

Konkurse gali dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurie:
1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau
– ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu http://www.smir.
smm.lt;
3. turi Programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą,
priemones;
4. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą
turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų
švietimo programas.
Dalyvaujantys konkurse pareiškėjai pateikia:
1. programos paraišką;
2. juridiniai asmenys – įstaigos nuostatus ar įstatus;
3. pedagogai ir laisvieji mokytojai – teisės aktų nustatyta tvarka įsigytą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir dokumentus, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kad gali
dirbti mokytoju, įgaliojimą – jei dokumentus pateikia atstovas.
Paraiškos teikiamos iki liepos 23 d. elektroniniu būdu el. pašto
adresu: admin@juc.lt
Elektroniniu paštu siunčiamos paraiškos turi būti patvirtintos el.
parašu.
Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į stovyklų administratorių
Joną Šimonį tel. 8 610 31042 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val.).
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Miesto muziejuje – paroda „Gėlė iš atviruko“ dailininkui R. Laniauskui atminti
Roma Dumčiuvienė
Druskininkų miesto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, projekto vadovė, parodos
koordinatorė
Liepos 23-ąją, 15 val. kviečiame Druskininkų miesto
muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) prisiminti
dailininką Rimantą Laniauską
(1937-2014) ir aplankyti jo darbų parodą „Gėlė iš atviruko“
bei pasiklausyti paskaitos
apie Lietuvos išeivijos dailę.
Pranešimą skaitys lektorius,
VDA docentas, dailininkas Židrūnas Mirinavičius.
Lietuvos
Nepriklausomybės
atstatymas paskatino daugelį dailininkų išeivių iš Lietuvos
sugrįžti į Tėvynę. Druskininkams garbė, kad juos pasirinko
toks pasaulinio garso dailininkas, kaip Vytautas Kazimieras
Jonynas, kuris Druskininkuose
įsteigė savo vardo galeriją. Bet
Lietuvos dailės istorija nuolat
pildoma naujais kitų įdomių menininkų, kurie darbavosi ir buvo
labai gerai vertinami užsienyje,
vardais. Vienas iš jų – Rimantas
Laniauskas, 2005 m. sugrįžęs į
Lietuvą ir apsigyvenęs Druskininkuose. Devynerius metus jis
buvo aktyvus Druskininkų dailininkų bendruomenės narys, dalyvavo druskininkiečių parodoje „1“, kuri nuo 2002 m. iki 2011
metų buvo organizuojama Druskininkų miesto muziejuje. R. Laniauskas gimė 1937 m. Kaune.
1944 m., būdamas septynerių, R. Laniauskas išvyko iš Lietuvos ir apsigyveno JAV. Ten,
Benediktinų gimnazijoje, baigė mokslus, šeštadieniais lankė meno mokyklą, o vėliau studijavo komercinį meną ir grynąjį
meną (Fine Arts)-Cooper School of Art.
R. Laniausko darbai buvo eksponuojami Amerikos akvarelininkų parodose Niujorke, Čikagoje,
kituose
Amerikos
miestuose. Jo kūryba įvertinta įvairiais apdovanojimais ir diplomais, apie jį rašė Amerikos
spauda. Nors tėvas ir priešinosi sūnaus mokslams, sakydamas, kad dailininko profesija
nėra rimta, vėliau, kai lydėdavo į
personalines parodas Niujorke,
Detroite, Čikagoje, Ohajuje ir kitur, juo didžiavosi. 35 metus R.
Laniauskas dirbo antroje pagal
dydį Amerikoje atvirukų kom-

2005 m. sugrįžęs į Lietuvą ir apsigyvenęs Druskininkuose, šviesaus atminimo R. Laniauskas devynerius buvo aktyvus Druskininkų dailininkų bendruomenės narys/Nuotraukos iš Druskininkų miesto muziejaus fondo

panijoje „American Greetings
Corp.“ dailininku („designer/illustrator“), meno koordinatoriumi ir direktoriumi. Pradžioje priimtas kaip etatinis dailininkas
(staff artist), (o tai buvo didelė
sėkmė!), jau tada laisvai kūrė
atvirukus, kilimus, popierių dovanoms vynioti ir kita. Jo darbas
turėjo būti aprobuotas firmos
vadovybės, nes paprastai į vieno atviruko ar kurio kito produkto pagaminimą investuojamos
stambios sumos. Jis turėjo vadovautis pardavimo skyriaus informacija – apie publikos skonį,
vyraujančias nuotaikas kitų sričių pramonėje, madas, spalvas,
muziką ir panašiai.
Tačiau Rimas nepasidavė komercinio meno reikalavimams.
Neabejotinas talentas jam atidarė duris į „ars gratia artis“
(menas menui) pasaulį. Jau
1967 m. S. Balzekas jį pakvietė
surengti savo kūrinių parodą Čikagoje, sulaukusią didelio pasisekimo. Nuo to laiko jis dalyvavo amerikiečių parodose ir net
du kartus yra dalyvavęs Amerikos akvarelininkų sąjungos
(American water color society)
parodose, į kurias galima patekti tik milžiniškos atrankos būdu.
R. Laniausko darbų gausu
privačiose meno mylėtojų kolekcijose, korporacijose ir muziejuose, vienas puošia Lietuvos prezidentūros rūmus.
Veikla įvairiose firmose užgrūdino, suteikė galimybę susipažinti su įvairia profesine patirtimi,
technologijomis, leido patikėti savo talentu ir įgyti savotišką,
išsiskiriantį braižą. Ir studijuodamas, ir dirbdamas, ir išėjęs į

pensiją, Rimas tapė, rengė savo
kūrybos personalines ekspozicijas, dalyvavo kolektyvinėse
parodose.
R. Laniausko žmona Irena
Druskininkų miesto muziejui
perdavė vyro archyvinę asmeninę medžiagą. Padovanotame
rinkinyje – vertingi, unikalūs jo
pieštų atvirukų projektai, susirašinėjimas, atskleidžiantis įdomių detalių apie menininko darbą, Holivudo žvaigždės Rutos
Lee laiškas, kuriame ji išreiškia pageidavimą įsigyti Laniausko paveikslą, padėkos, mokyklų
baigimo diplomai, tapybos darbų ir asmeninio gyvenimo fotografijos, parodų lankstinukai,
iškarpos iš laikraščių apie dailininko kūrybą, įžymaus fotografo
Algimanto Kezio sukurta meninė portretinė R. Laniausko nuotrauka.
2010 m. Druskininkų miesto muziejuje buvo surengta pirmoji Lietuvoje personalinė dailininko paroda „Rimo
prošvaistės“. Tada Rimas (taip
autorius pasirašydavo savo
kūrinius) pasakojo, kad pasiūlymas piešti gėlių žiedus jo iš
pradžių nežavėjo, atrodė per
daug nuobodus ir apribojantis menininko ambicijas. Deja,
toks darbas, jo didžiai nuostabai, nebuvo labai lengvas. Dailininkui teko įsitikinti, koks kaprizingas yra augalo žiedas.
Autorius tvirtino, kad net gėlės
žiede jis jaučiąs augalo arterijas ir venas, kurias reikia matyti ir suvokti kaip šio nuostabaus Dievo kūrinio gyvastį. Šio
suvokimo, pasak autoriaus, jį
išmokęs gyvenimas.

Aurelija Balašaitienė, recenzavusi R. Laniausko parodą Klyvlende, rašė: „Rimas mėgsta gėles, tačiau jos nėra mums įprasti
„nature morte“. Iš tolo gėlės atrodo panašios į ramunes. „Aš
piešiu iš savo vaizduotės. „Tokių gėlių nėra“ – sako jis man,
kukliai nusijuokdamas. Gėlės
gyvos, atrodo, kad, arčiau priėjus, turėtų skleisti egzotišką aromatą... Bet aš jų pažinti negaliu.
Jos žydi Rimo vaizduotėje.“
Druskininkų miesto muziejus
šiuo projektu nori priminti apie
R. Laniauską ne tik kaip Druskininkų bendruomenės narį ir
Lietuvos dailininką išeivį, bet ir
supažindinti visuomenę su komercinio meno, kurio vienas
iš produktų yra sveikinimo atvirukas, specifika, jo sukūrimo
etapais. Juk, rinkdamiesi atviruką, dažnai net nesusimąstome, kad gėlė, pavaizduota
jame, yra konkretaus dailininko didelis ir kruopštus darbas,
nuėjęs ilgą kelią nuo augalo botaninių savybių studijavimo, jo paieškos gamtoje, au-

galo stebėjimo, nespalvoto
eskizo, realizavimo lape, sulaukęs kompanijos vadovybės
pritarimo ir baigęsis spausdintu atviruku, kuriame dažniausiai nebenurodoma dailininko
pavardė, tik kompanijos pavadinimas. R. Laniausko pieštos
gėlės atvirukams džiugino ne
vieną žmogų visame pasaulyje, šie atvirukai buvo pastatyti
ne vienuose namuose ant židinio atbrailos, kaip gražus patikinimas to, kad apie tave prisimena ir galvoja.
Paroda „Gėlė iš atviruko.
R. Laniauskui (1937-2014) atminti“ Druskininkų miesto
muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) veiks iki rugpjūčio 25 d.

Projektą iš dalies finansavo
Lietuvos kultūros taryba
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Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose
Darbo pobūdis:
Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra
Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas
Krovinio transporto priemonių remonto darbai
Reikalavimai:
Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų
išmanymas
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros
laikymasis
B kategorija
Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Pamesti akiniai „Ratnyčios“ soduose, Raigardo ar
Rūtų g. Tel. 8 687 20690

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.ltSekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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Druskininkų viešojoje bibliotekoje
atgimė senoji knygrišystė

Knygrišys R. Supranavičius vaikus pakvietė į edukacines-kūrybines dirbtuves „Rišu knygelę“, visi galėjo pasigaminti nedidelę odinę
knygelę/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Atvertas paskutinis – ketvirtasis – Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos
projekto „Knygos, kūrybos ir
vaizduotės versmė“ namelio
langelis. Karštą liepos 14 d.
rytmetį bibliotekoje apsilankė knygrišys, Vilniaus universiteto bibliotekos ir Trakų istorijos muziejaus dokumentų
restauratorius, rekonstruktorių klubo „Dvaro meistrai“ ir
„Senųjų amatų dirbtuvių“ Vilniuje steigėjas, Vilniaus knygrišių gildijos steigėjas ir pirmininkas, įvairių edukacinių
knygrišystės renginių amatų centruose, bibliotekose ir
mokyklose
organizatorius,
metodinės literatūros apie
knygrišystę autorius Rimas
Supranavičius. Knygų įrišimų
restauratoriumi Rimas dirba
daugiau kaip 30 metų.
Susitikime su knygrišiu dalyvavo Druskininkų švietimo centro
vaikų vasaros dienos užimtumo
stovyklos „Ąžuolas“ stovyklautojai su vadovėmis Aida ir Gitana bei Druskininkuose vasarą atostogaujantys vaikai. Jiems
knygrišys pravedė pamokėlę „Senoji knygrišystė Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje“. R.
Supranavičius papasakojo apie
knygrišystės amatą nuo IV a. iki
šių dienų, pateikė istorinių įrišų
ir jų rekonstrukcijų pavyzdžių.
Susitikimo dalyviai gyvai pamatė ir galėjo pačiupinėti rekonstruotas Senovės Romos knygas
– vaškines lenteles. Knygrišys
vaikams leido pavartyti ir pakilnoti keistų formų, XV a. didelių,
sunkių viduramžių rankraštinių
knygų rekonstruotus pavyzdžius, pademonstravo prabangius knygų užsegimus, parodė,
kaip knygas viduramžiais buvo
madinga segėti prie diržo, nes
nebuvo kišenių. Vaikams patiko

XVI-XVIII a. LDK valdovų ir didikų knygų pavyzdžiai su viršelių ženklais – superekslibrisais.
Knygų pavyzdžiai pagaminti pagal žymiausias Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Žygimanto Augusto knygas su jo ekslibrisais. R.
Supranavičius paaiškino istorinių laikotarpių knygų konstrukcijų ir apipavidalinimo skirtumus ir
panašumus.
Knygrišys
pademonstravo
savo atsivežtas knygrišystės
priemones, įrankius ir medžiagas ir pakvietė į edukacineskūrybines dirbtuves „Rišu knygelę“. Dirbtuvės organizuotos,
taikant senovines knygrišystės
technologijas. Kiekvienam dalyviui ant stalo buvo išdalintos
priemonės, visi pakviesti pasigaminti nedidelę odinę knygelę.
Knygrišys parodė vaikams kiekvieną knygelių gamybos proceso dalį. Pirmiausia reikėjo vatos gabalėliu sudrėkinti odinį
knygos viršelį. Sudrėkintoje odinio knygos viršelio vietoje vaikai spaudė pagal XVI-XVIII a.
LDK didikų knygų rinkinius rekonstruotais žalvariniais spaudais ornamentus. Didelį įspūdį
dirbtuvių dalyviams paliko Žygimanto Augusto laikų spaudai,
kuriais puošė gaminamų knygelių viršelius. Knygelių viršelius išpuošę įvairiais ornamentais ir ten išspaudę savo vardus,
vaikai pakviesti į kitą gamybos
proceso dalį. Knygrišys visiems
išdalijo popieriaus lakštus ir pademonstravo, kaip juos subrošiūruoti ir susiūti. Mažiesiems
renginio dalyviams, kuriems
sunkiau sekėsi tai padaryti, padėjo knygrišys ir jo pagalbininkės. Susiuvus lankus, knygrišys
parodė, kaip padaryti knygelei
užrišimą ar pakabinimą. Vaikai
odiniame viršelyje pradūrė skylutes, suvėrė odinius raištelius.

Reikalingas pagalbinis darbuotojas elektros darbams. Apmokome.
Elektros srities darbų išmanymas būtų privalumas.
Teirautis telefonu:+370 602 22763

Vieni raišteliais aprišo knygelę,
kiti padarė pasikabinimą ant kaklo. Pačių kruopščiai pagamintose knygelėse vaikai galės įrašyti savo sukurtą tekstą, kad jos
taptų tikrai rankraštinėmis. Kiekvienas į namus išsinešė savo
rankomis pagamintą, Žygimanto
Augusto laikus primenančią odinę knygelę.
Knygrišys Druskininkų savivaldybės viešajai bibliotekai padovanojo nedidelę, rankomis įrištą odinę knygelę, kurios vienoje
viršelio pusėje – XVIII a. Vytis,
o kitoje – Žygimanto Augusto
spaudas.
R. Supranavičiaus vedamos
pamokėlės metu vaikai gavo
daug istorinių žinių apie knygrišystę. Didelį įspūdį dalyviams
paliko rekonstruoti senovinių įrišų pavyzdžiai, spaudai ir naudotos kitos knygrišystės priemonės.
Edukacinių-kūrybinių
dirbtuvių metu vaikai susipažino su senosiomis knygrišystės technologijomis, pamėgino
patys rankomis įrišti knygeles.
Dalyviai išmoko dirbti individualiai ir kolektyve, dalintis. Buvo
ugdomas vaikų kūrybiškumas,
darbštumas,
kruopštumas.
Renginio metu vyravusi darbinga ir puiki nuotaika, šiltas bendravimas visiems dalyviams
paliko neišdildomą įspūdį. Viešosios bibliotekos darbuotojos,
Druskininkų švietimo centro vaikų vasaros dienos užimtumo
stovyklos „Ąžuolas“ stovyklautojai, jų vadovės Aida, Gitana
ir kiti renginio dalyviai padėkojo
knygrišiui R. Supranavičiui ir jo
talkininkėms už suteiktas žinias,
galimybę prisiliesti prie knygrišystės, dalyvauti įdomioje senosios knygrišystės edukacijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir Druskininkų
savivaldybė.
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Užuojautos

Renginiai
Lauko kino vakarai Druskininkų
pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)
Liepos 22 d. 21.30 val. filmas „Ištraukti peiliai“ (rež. Rian Johnson filmas),
N-13
Liepos 23 d. 21.30 val. filmas „Meile tikiu“ (rež. Andrew Erwin, Jon Erwin).
N-13
Liepos 24 d. 21.30 val. filmas „Greta“
(rež. Neil Jordan), N-13
Liepos 25 d., 21.30 val. filmas „Nes ji
yra moteris“ (rež. Mimi Leder), N-13
Liepos 22 d. 17 val. Druskininkų
viešoji bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
knygą „Bravo estradai!“ pristatys jos
autorė, žurnalistė Inga Liutkevičienė.
Renginyje dalyvaus vienas iš knygos
herojų, druskininkietis Mikas Suraučius. Išgirsite įdomų pasakojimą apie
estrados aukso amžių ir estrados legendas – dainininkus, muzikantus, ansamblius, kompozitorius. Pamatysite
niekur iki šiol nedemonstruotas archyvines nuotraukas, kuriose mylimi S.
Povilaitis, N. Ščiukaitė, L. Žemaitytė,
B. Petrikytė ir kiti. Prisiminsite ir padainuosite lietuviškais šlageriais tapusių dainų, kurių žodžius moka visi!
Liepos 23 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) – parodos „Gėlė iš atviruko. Dailininkui Rimantui Laniauskui (1937-2014) atminti“ atidarymas ir
paskaita apie Lietuvos Išeivijos dailę.
Lektorius – VDA doc. ir vitražo dailininkas Židrūnas Mirinavičius
Liepos 30-31 d. Jotvingių šventė
Leipalingyje
Liepos 30 d. 18 val. Laisvalaikio salėje (Alėjos g.3) susitikimas su knygų autoriumi Ernestu Kuckailiu ir naujausios knygos „Kelionė be bilieto“ pristatymas
21.00 val. prie Leipalingio dvaro Poezijos ir muzikos valanda. Skambės Jotvingių premijos laureatų J. Miliauskaitės
ir V. Bložės eilės ir autorinės dainos. Atliks aktoriai Justas Tertelis ir Vesta Šumilovaitė
22.00 val. prie Leipalingio dvaro roko
opera „Priesaika“.
Liepos 31 d.10 val. nuo Leipalingio
laisvalaikio salės (Alėjos g.3) žygis į partizanų stovyklavietę. 12.00 val. stovyklavietėje „Partizanų“ klubo pažintinė programa
15.00 val. prie Leipalingio dvaro kūrybinės laisvės erdvė: keramika, EBRU
(piešimas ant vandens), ženkliukų gamyba, Laisvės aitvarai, mandalos ir kita
20.00 val. prie Leipalingio dvaro
(esant blogam orui, Laisvalaikio salėje) Tautinių šokių kolektyvo „Leipūnas“
jubiliejinis koncertas. Dalyvaus tautinių šokių kolektyvai „Leipūnas“, „Žaltytis“, „Pušynas“, Leipalingio armonikieriai

Parodos
Liepos 19-rugpjūčio 6 d. prie Leipalingio dvaro Alytaus kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda „Nepriklausomybės kovos Dzūkijoje 1919-1923 m.“
Iki liepos 31 d. Druskininkų viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Istorija, kuria didžiuojamės“, skirta
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės
dienai
Iki liepos 31 d. Amatų centre „Menų
kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Monikos Večkienės tapybos paroda „Apie
mane“
Druskininkų vandens parko fojė ir
Druskininkų gydykloje veikia dailininkės
Vilmos Vasiliauskaitės kūrybos parodos

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
Savo polėkį žemėj baigiau... (K. Genys)

Begalinė upė Dievo laiko
Supa amžinų dienų gelmes...
Jo ranka jos amžių srovę laiko
Ir jo rankoj esam jūs ir mes. (B. Brazdžionis)

Mirus ilgamečiam darbuotojui Aloyzui Gelgotai,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Mirus mylimam vyrui Jonui,
sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame
Zitą Jančiauskienę.

Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkio kolektyvas
Mes visi šioje Žemėje – tik laikini keleiviai.
Dažnai pamirštame, kad buvimas čia –
trumpa Visatos akimirka.
Nežinome, kada užges mūsų dvasios žvakelė,
kur padėsime paskutinį tašką...
Mirus Vytautui Viliui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
„Bočių“ pasagos mėtytojų kolektyvas
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis
Dėl mylimo sūnaus Aloyzo mirties
nuoširdžiai užjaučiame Marytę Gelgotienę ir artimuosius.
Buvusios sanatorijos „Vilnius“ bendradarbės

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Nuoširdžiai užjaučiame Oną Vidą Gudaitienę,
mirus mylimai Mamai.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...
Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Algimantą Javarauską ir jo šeimą.

„Bočių“ pasagos mėtytojų kolektyvas
Iškeliavus į Amžinybę Onai Paulikienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Arūną ir jo šeimą.
Ateities g. 8 pirmos laiptinės kaimynai
Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, Danute Dambauskiene,
mirus brangiai seseriai.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
D. Mikelionienė, M. ir V. Juktoniai,
D. ir R. Jakšaičiai, A. ir V. Kudarauskai
Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…
Mirus mylimai seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Dambauskienę.
Z. Nedzinskaitė ir A. Stonkutė
Skuba sustojo, darbai pavargo,
į pašalį atidėta ligų našta.
Tik angelas ramus ant rankų vėlę laiko
ir laimina visus tylia malda...
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame
Vidutei Gudaitienę ir jos artimiesiems.
Buvusios DRT kolektyvas

Sodo kaimynai Joniai, Kraučeliai ir Žūkai

Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka....
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Vincentą Tumienę
dėl brolio Zigmo mirties.

Laikas gydo žaizdas,
tik amžiams išėjusio žmogaus nesugrąžins.
Tegul tą tuštumą nors menka dalele
užpildo mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame
Vidą Oną Gudaitienę ir jos šeimą.
DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

DNSB „Gojus“ bendruomenė
Į Amžinybę išėjus Vytui Viliui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Buvusios daržovių parduotuvės pardavėjos
Onutė T. ir Janina V.

Druskininkų miesto muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 59) veikia ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio
g. 35) veiks Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda
Iki rugsėjo 5 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)
veiks Audronės Zupkienės paroda „Siuvinėtas Čiurlionis“
Iki rugpjūčio 8 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Olego Katenskij
tapybos darbų paroda „Variacijos“
Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose (M. K. Čiurlionio
namų-muziejaus sode, M. K. Čiurlionio g. 35)
Liepos 21 d. 19 val. Koncertuos Rokas Valuntonis
Liepos 24 d. 16 val. Koncertuos
Goda Gedvilaitė
Liepos 28 d. 19 val. Koncertuos Halina Radvilaitė

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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2021.07.23 d.
Penktadienis
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. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Pasaulio puodai.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Greiti ir įsiutę.
00:05 Vyrai ir viščiukai.
01:45 Kelionių atvirukai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
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“.
14:00 TIESIOGIAI Tokijo olimpinės
žaidynės. Atidarymo ceremonija.
17:00 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Žuviukas Nemo“.
21:25 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kapitonė Marvel“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto
22:18 VASAROS KINO TEATRAS
„Kapitonė Marvel“.
00:00 „Terminatorius 2. Teismo
diena“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „PREMJERA Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 SAVAITĖS HITAS. Grįžimo
taškas.
23:30 Bet kokia kaina.
01:40 Dimensijos.
03:20 Saldus kerštas.
04:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis. Laida apie automobilius.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
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. VERA ŠERNIENĖ FAINBERG.
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. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
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02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Pagaliau savaitgalis.
04.15 Vantos lapas.
04.40 Kaimo akademija.
05.00 Vyrų šešėlyje. VERA ŠERNIENĖ FAINBERG.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Žiedas su rubinu“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“. Detektyvinis
serialas.
09:40 „Pėdsakas“. Detektyvinis
serialas.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“. Detektyvinis serialas.
16:00 „Pėdsakas“. Detektyvinis
serialas.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Į saulę.
23:25 Sukeisti žudikai.
01:15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.07.24 d.
Šeštadienis
06:02 Ištikimybės žiedas.
Dokumentinis filmas.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Slaptas augintinių gyvenimas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Pasaulio dokumentika. Stichinio gaisro analizė.
12:45 Pasaulio dokumentika. Kai
banginiai ir vėžliai rodo mums kelią.
13:45 Komisaras Montalbanas. Apsauginis tinklas.
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 Premjera. Parvežk mane šiąnakt namo.
24:00 Greiti ir įsiutę.
01:45 Kabirijos naktys.
03:35 Komisaras Montalbanas. Apsauginis tinklas.
05:15 Ponių rojus.
03:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
04:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Gimnastika. Dalyvauja Robert Tvorogal.
06:45 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Badmintonas.
08:25 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Gimnastika. Dalyvauja Robert Tvorogal.
11:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Paplūdimio tinklinis.
11:55 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. 3x3 krepšinis. Moterys. JAV – Prancūzija.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. 3x3 krepšinis. Vyrai. Latvija – Belgija.
13:30 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Plaukimas. Dalyvauja: Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Giedrius Titenis.
16:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Paplūdimio tinklinis.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
.“Auklė“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 VASAROS KINO TEATRAS.
„Auklė“.
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Panikos ataka“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Panikos ataka“.
23:40 „Konanas barbaras“.
01:55 „Kapitonė Marvel“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 KINO PUSRYČIAI .Tomas ir
Džeris. Greiti ir plaukuoti.
10:30 Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba.
12:25 Mano draugas ponis.
14:10 Iš kur tu žinai?
16:35 Naujokė 2.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Dora ir dingęs
aukso miestas.
21:35 Persėdimas.
23:20 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi.
01:30 Grįžimo taškas.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida.
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK
2021“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Lietuvos gelmių istorijos”.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
13.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės
20.00 Žinios.
20.30 „Niekas nenorėjo mirti”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Laisvės TV valanda.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Žiedas su rubinu“.

07:00 „Pričiupom!“.
07:30
„Negyvenamose
salose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 Kaukės.
22:00 MANO HEROJUS. Vieša
paslaptis.
00:15 Kaubojai ir ateiviai.
02:35 Į saulę.

2021.07.25 d.
Sekmadienis
06:02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Nuo milžinų iki nykštukų.
Kraštutinumai gamtoje.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:20 Susipažink su mano pasauliu.
Samuelis ir liūtai.
11:45 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai Japonijoje. Pavasaris ir vasara.
12:35 Pasaulio dokumentika. Salų
gamtos slėpiniai. Galapagai. Darvino rojus.
13:30 Meru. Dokumentinis filmas.
15:00 Kryžių kalno atlaidai. Šv. Mišių tiesioginė transliacija.
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. Istorinis biografinis
serialas.
21:50 Mirti nėra lengva.
23:20 Paskutinė sutuoktinių pora
Amerikoje.
01:00 Parvežk mane šiąnakt namo.
02:35 Salų gamtos slėpiniai.
03:30 Klausimėlis.
03:45 Meru. Dokumentinis filmas.
05:15 Ponių rojus.

03:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Irklavimas. Pusfinalis. Dalyvauja M.Griškonis.
04:30 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Plaukimas. Dalyvauja: D. Rapšys, A. Šidlauskas, G.
Titenis.
06:20 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Badmintonas.
07:30 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Krepšinis. Vyrai.
Vokietija - Italija.
09:35 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Buriavimas. Dalyvauja V. Andrulytė.
11:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Paplūdimio tinklinis.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:55 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Plaukimas. Dalyvauja: D. Rapšys, K.Teterevkova.
14:15 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Irklavimas. Pusfinalis. Dalyvauja M.Griškonis. 15:00
TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Krepšinis. Vyrai. JAV –
Prancūzija.
17:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Maksas Stilas“.
21:20 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Atvykimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Atvykimas“.
23:50 „Ričardas Liūtaširdis. Maištas“.
01:55 „Gabalėlis dangaus“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA. Bajala. Magiški nuotykiai.
11:45 Gyvūnas.
13:30 Zūlanderis.
15:15 Trumano šou.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Tamsioji Mėnulio pusė.
22:30 Tikslas - vestuvės!
00:15 Mirties angelas.
01:55 Persėdimas.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00
Senjorų
avilys.

Mankšta.
09.30 Grilio skanėstai
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 „Lietuvos gelmių istorijos”.
11.00 Vyrų šešėlyje. SOFIJA MALIECKAITĖ - CHODKEVIČIENĖ.
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 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Vyrų šešėlyje. SOFIJA MALIECKAITĖ - CHODKEVIČIENĖ.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

07:00 „Pričiupom!“.
07:30 Lietuvos galiūnų
čempionato II etapas. Šilalė.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato III etapas. Kražiai, Kelmės raj.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:45 Vieša paslaptis.
02:55 Kaubojai ir ateiviai.

2021.07.26 d.
Pirmadienis
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.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas.
23:05 Skyrybų vadovas draugėms.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
04:30 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kietasis būrys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kietasis būrys“.
00:15 „Bulis“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:10 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 PREMJERA. Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Amerikos gangsteris.
01:35 Tikslas - vestuvės!
04:45 „Du gyvenimai“.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2021“.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
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22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Kaimo akademija.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Partizanų keliais.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „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 Tamsos riteris.
00:05 „Mirtinas ginklas“.
01:05 „Legendų biuras“.
02:15 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:10 „FTB“.

2021.07.27 d.
Antradienis
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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas.
22:55 Skyrybų vadovas draugėms.
23:40 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Premjera. Kelionių atvirukai.
00:35 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
04:30 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Broliai Sistersai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Broliai Sistersai“.
00:25 „Bulis“.
01:25 „Havajai 5.0“.
02:25 „Rouzvudas“.
03:25 „Tarp mūsų mergaičių“.
04:40 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Baudėjas. Karo zona.
00:30 „Strėlė“.
01:30 Amerikos gangsteris.

04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
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 Skonio reikalas.
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“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 4 kampai.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
04.50 „Reali mistika“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:40 „Iškvietimas“.
11:40 „Mentalistas“.
12:40 „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 Akivaizdus ir tikras pavojus.
23:50 Tamsos riteris.
02:45 „FTB“.

2021.07.28 d.
Trečiadienis
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 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 Vartotojų kontrolė.
19:30 Istorijos perimetrai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas.
22:55 Skyrybų vadovas draugėms.
23:40 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Euromaxx.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai. Pelkininkai.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Saugus prieglobstis“.

22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Saugus prieglobstis“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Saugus prieglobstis“.
00:30 „Bulis“.
01:30 „Havajai 5.0“.
02:320 „Rouzvudas“.
03:30 „Tarp mūsų mergaičių“.
04:40 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pragaras rojuje.
00:40 „Strėlė“.
01:40 Baudėjas. Karo zona.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Du gyvenimai“.

05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2021.
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 Skonio reikalas.
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“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 4 kampai.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.

kių 30-mečiui.
21:30 Medininkų įvykių 30-mečiui.
Postas aušroje.
22:30 Rožės vardas.
23:20 Skyrybų vadovas draugėms.
24:00 Įstatymas ir tvarka.
00:45 Veranda.
01:10 Vartotojų kontrolė.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema. Medininkų įvykių 30-mečiui.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Alpinistas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Alpinistas“.
00:10 „Bulis“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:15 „Rouzvudas“.
03:15 „Tarp mūsų mergaičių“.
04:30 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo.
00:50 „Strėlė“.
01:50 Pragaras rojuje.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija. Kulturine publicistika.
04:50 Ciklas „Menininkų portretai“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
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 Skonio reikalas.
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“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 4 kampai.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.

06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „PREMJERA. FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Gelbėjimo misija.
22:45 Kartą Meksikoje.
00:50 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
01:45 „FTB. Ieškomiausi“.

06:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „PREMJERA, FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kartą Meksikoje.
23:05 Akivaizdus ir tikras pavojus.
01:55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
02:50 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.07.29 d.
Ketvirtadienis
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 Istorijos perimetrai. Pelkininkai.
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 Vartotojų kontrolė.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. Medininkų įvy-

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško restorano virėjo (-os), apskaitininkės(-o)-buhalterės(-io),
registratūros administratoriaus (-ės),
SPA centro masažuotojo (-jos) ir Viešbučio
ūkvedžio.

Kontaktinis tel. 8 615 34147
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Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
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

Savaitraščio Nr. 314
Neravų g. šalia statomos „LIDL“ parduotuvės atsidarė
nauja siuvyklėlė.
Maloniai prašome apsilankyti ir pasisiūdinti naują arba
atsinaujinti jau turimą drabužį!
Kontaktai: Neravu g. 4, Druskininkai
Tel. 8 629 17647

Perku gręžimo stakles
ir kompresorių.

Tel. 8 610 48759

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel.8 685 04034
Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456
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
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

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

Perku šaltkalvio spaustuvus ir priekalą.
Tel. 8 610 48759
Atliekame buto remonto darbus: dažome, glaistome, klojame plyteles, dedame laminatą. Tel. 8 628 54405

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

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

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 687 93693
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
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia
prisijungti prie laiptinių valymo komandos!
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
Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

PARDUODAME

šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Parduodu kambarį Gardino g.
80. Kaina – 4300 Eur.
Tel. 8 679 22963
Parduodamas 65, 38 kv. m,
3 kambarių butas, 12 km nuo
Druskininkų. Yra balkonas, rūsys. Tel. 8 685 85598
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
Parduodamas 4 (73 kv. m)
kambarių butas Liškiavos g.,
4 aukšte iš 5. Kaina – 65 000
Eur. Parduo-damas 2 (50 kv.
m) kambarių butas Ateities g.,
1 aukštas iš 5. Kaina – 53 000
Eur. Teirautis tel. 8 658 85358
Veisiejų g. 22 name (4 aukšte
iš 5) parduodamas 4 kambarių
butas su balkonu ir sandėliuku.
Ideali vieta ir išplanavimas šeimai. Saugi ir rami kaimynystė.
Kaina – 68 000 Eur.
Tel. 8 604 69399
Parduodamas sklypas 3 km
nuo Druskininkų, Raigardo slėnyje, 35 m nuo Nemunykščio
pakrantės. Geras privažiavimas, sutvarkyta aplinka. Kaina
– 45 tūkst.
Tel. 8 602 28830
Parduodamas namas dviejų
aukštų, 140 kv. m su 15 arų
sklypu Jaskonyse, Miglos g.
Tel. 8 686 35701
Parduodu sodybą Lazdijų rajone, Gudeliškių kaime su 10
ha žemės arba keičiu į dviejų
kambarių butą Druskininkuose.
Kaina – 47 000 Eur.
Tel. 8 698 84379
Viečiūnuose parduodamas 22
arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje),
pui-kus privažiavimas. Kaina –
17 500 Eur. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 9 arų, namų
valdos žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų g. 17. Atlikti
kadastriniai matavimai.
Tel. +370 674 20701
Parduodamas dviejų aukštų
namas su garažu, šiltnamiu
Jaskonyse, Druskininkų sav.
Arba keičia-mas į butą Druskininkuose, Veisiejuose, Neravuose, siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 655 61693
Parduodamas vasarnamis su
35 arų namų valdos sklypu – 6
km nuo Druskininkų. Asfaltuotas privažiavimas, elektra, šalia
du ežerai. Kaina – 25 000 Eur.
Tel. 8 602 28830
Parduodamas 4, 90 ha žemės
ūkio paskirties sklypas Lazdijų
rajone. Bendram plote yra 1,00
ha vandens telkinys. Yra leidimas žvejoti žymėtais tinklais.
Geras privažiavimas. Teirautis
tel. 8 621 23683
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
Parduodu garažą, Baltašiškėje,
bendrijoje „Šilas“. Yra duobė,
elektra. Tel.8 615 47173

Perka nekilnojamąjį turtą
Pirkčiau garažą Baltašiškėje,
gali būti apleistas.
Tel. 8 628 75156
Nupirkčiau garažą Druskininkuose, „Ratnyčios“ garažų bendrijoje. Tel. 8 699 83835
Perku žemės sklypą, sodybą
gražioje vietoje: prie upės, ežero, miško. Tel. 8 604 73616
Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 627 41783
Perku žemės ūkio paskirties
sklypą šalia Leipalingio. Domina įvairūs variantai.
Tel. +370 611 92228
Pirkčiau garažą, siūlyto įvairius
variantus. Tel. 8 618 51616

Savaitraščio Nr. 314
Nuoma
Nuomoju garažą M. K. Čiurlionio g. 102, Miškų urėdijos kiemelyje. Tel. 8 686 59764
Suremontuotas, erdvus dviejų
kambarių butas Gardino gatvėje, nuomojamas ne trumpiau nei dviem paroms – 60
eurų. Ilgiau nei 5 paroms, kaina būtų derinama. Kontaktinis
tel. 8 650 87711

Miškas, mediena, malkos
Dvigubo pjovimo lentos.
Tel. 8 656 38881
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Beržinės, alksninės, pušinės
kapotos malkos. Tel. 8 650
20402 ir 8 636 76029

Perka
Brangiai perku pjautą medieną:
lentas, tašelius (bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830
Perku šaltkalvio spaustuvus ir
priekalą. Tel. 8 610 48759
Perku audio kasetes, vinilines
plokšteles. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 14096
Perku naujametinius senus
žaisliukus: eglutės dekoracijas,
girliandas, snieguoles, senelius, lėles, meškiukus.
Tel. 8 651 89996
Pirkčiau 10 kg rankomis rinktų
mėlynių, mažiausias kiekis 2
kg. tel. 8 656 88734

Įvairūs daiktai
Pigiai parduodu plieninius
vamzdžius – 100 mm skersmens. Tel.+370 685 59247
Parduodami krosnies kokliai,
naujas čekiško kristalo šviestuvas, auto keltuvas (šoninis),
el. lygintuvas (pramoninis),
kavos aparatas, ultravioletinių
spindulių lempa (nauja), el. verpimo prietaisas, pjovimo diskai
(dideli), foto aparatas „Zenith“,
įvairios vinys, plastikinės durys,
šachmatų stalas su didelėmis
figūromis, tarybiniai rubliai, plytos. Tel. 8 676 07794
Rudos spalvos kilimas, 3 x 2
m, kaina – 35 Eur. Šaldytuvas
„Snaigė RF390“, 3 kameros,
A klasė, aukštis – 2 m, kaina
– 125 Eur, kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“ ir TV priedėlio
„TV STAR“, muzikinių centrų
„Akai“ ir „Philips“ distanciniai
pulteliai, Scart laidai – nuo 2
Eur, mobilaus 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
Parduodamas pianinas.
Tel. 8 633 89819
Parduodame naują duonkepę –
20 Eur, foto didintuvą „Crocus“
– 20 Eur, medžio tiesinio pjovi-

mo stakles – 100 Eur.
Tel. 8 682 93253
Perdengimo plokštės: 6-1,5 m,
4 vnt. po 90 eurų. Motociklininko šalmai, 3 vnt. nuo 15 iki
50 eurų. Suvirinimo aparatas
(elektrodais) – 30 eurų.
Tel. 8 685 10884
Parduodu dviračius, kaina nuo
20 iki 50 Eur. Tel.8 685 10884
Ąžuolinės taburetės.
Tel. 8 618 20125
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
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

Žemės ūkio produkcija
Šių metų šienas (ryšuliais),
didelis kiekis, 5 km už Alytaus.
Tel. 8 696 47260
Parduodu triušius ir triušieną.
Tel. 8 61145735

Reikalinga
Reikalingi darbininkai žemės
ūkyje, kuriame auginamos uogos ir vaismedžiai.
Tel. 8 616 77567

Reikalingas kvalifikuotas traktorininkas nuolatiniam darbui
žemės ūkyje. Tel. 8 629 12345
Dovanoja
Atiduodame smalą (Grūto kaime). Tel. 8 682 93253
Dovanoju labai gražius juodai
baltus kačiukus, kačiukams
šiuo metu 2 mėnesiai.
Tel. 8 682 40545
Dovanoju sodo žemę (Dzūkų
g., netoli turgavietės), pasiimti
patiems. Tel. 8 674 51009
Kita
Pamesti akiniai „Ratnyčios“ soduose, Raigardo ar Rūtų g.
Tel. 8 687 20690
Reikalinga
Reikalinga moteris prižiūrėti
senyvo amžiaus moterį.
Tel. 8 612 10691
Reikalingas tvarkingas žmogus
prižiūrėti mažai judančią senjorą Druskininkuose. Priežiūra
reikalinga 24 h. Būtų puiku, jei
priežiūrą galėtų atlikti savo namuose. Būtų mokamas sutartas
atlygis, aprūpinama priemonėmis ir maistu. Smulkiau sąlygos
būtų aptartos pokalbio metu.
Tel. 8 699 75977; 8 650 35705
Reikalingas stalius medinių
laiptų pakopų restauravimui.
Tel. 8 650 16866

Druskininkų ligoninė siūlo
darbą
Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė kviečia
prie kolektyvo prisijungti personalo specialistą ir vyresnįjį buhalterį.
Siūlome įdomų ir atsakingą darbą profesionalioje komandoje, puikias darbo sąlygas, tobulėjimo galimybes.
Su išsamiu pasiūlymu galima susipažinti VšĮ
Druskininkų ligoninė tinklalapio www.druskligonine.lt skiltyje „Siūlome darbą“.
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

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(„CE“ kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose. Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

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

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“!
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Šiuolaikinė odontologija „Šypsenos akademijoje“ – malonumą suteikiančios
dantų SPA procedūros Jūsų sveikai ir gražiai šypsenai
Anksčiau tikriausiai net nebūtumėte pagalvoję, kad
odontologiją kada nors galėsite tapatinti su SPA procedūromis.
Šiuolaikinė
odontologija yra viena iš
sparčiausiai
tobulėjančių
sričių, todėl odontologinės
procedūros nebekelia jokio
skausmo ar diskomforto, o
atostogų metu drąsiai galime į SPA procedūrų sąrašą
įtraukti jau ir dantų grožiui
bei sveikatai skirtas procedūras.
SPA Vilnius Druskininkai įsikūrusi odontologijos klinika
„Šypsenos akademija“ džiaugiasi, formuodama naują požiūrį į odontologiją – dantų
priežiūros procedūros pacientams nebekelia baimės, o
dažnas SPA lankytojas dantų

„Šypsenos akademija“ Druskininkuose siūlo galimybę suderinti poilsį su procedūromis
Jūsų šypsenai/Asmeninio archyvo nuotrauka

priežiūros profilaktines ar estetikos procedūras jau įtraukia
ir į savo atostogų planus.

Išskirtinė ir atpalaiduojanti
klinikos aplinka
Ypatingas dėmesys „Šypse-

nos akademijoje“ skiriamas
pacientų komfortui. Klinikos
atmosfera yra maloni akiai ir patogi kūnui. Interjeras papuoštas
meno kūriniais, erdvės patobulintos apšvietimo bei ergonomikos sprendimais. „Šypsenos
akademijoje“ itin svarbios detalės, padedančios maksimaliai sumažinti stresą – klinikoje
naudojami malonūs kvapai, padedantys atsipalaiduoti, taikoma muzikos terapija. Procedūrų metu pacientai kompiuterių
ekranuose gali stebėti ir mėgautis gražiais, atpalaiduojančiais
šypsenų vaizdais. Dažnas pacientas po procedūrų „Šypsenos
akademijoje“ pastebi, jog raminanti aplinka padeda pamiršti
visas odontologines baimes, o
po procedūrų jis jaučiasi atsipalaidavęs ir pailsėjęs.
Procedūros atostogų metu
– Jūsų sveikai ir gražiai
šypsenai
„Šypsenos akademija“ Druskininkuose siūlo galimybę suderinti
poilsį su procedūromis Jūsų šypsenai – inovatyviu dantų balinimu
lazeriu, įvairių rūšių profesionalia
burnos higiena, lazerio terapija,
estetiniu plombavimu bei moderniais skaitmeniniais dantų būklės
tyrimais. Esame įpratę atostogų metu mėgautis SPA procedūromis kūnui, tačiau daugelis net
nepagalvojame, jog galime SPA
procedūromis vadinti ir odontologines procedūras. „Šypsenos
akademijoje“ populiarus terminas
„Dantų SPA“ – jokio diskomforto
nekeliančios, tačiau sveiką ir gražią šypseną padedančios sukurti
procedūros.
Skaitmeninis dantų būklės
tyrimas ir jo nauda atostogų metu
Konsultacija laikoma vienu
svarbiausių odontologinio gydymo etapų. „Šypsenos akademijoje“ burnos higienos specialistė
Birutė Kazakevičiūtė, prieš atlikdama procedūras, ne tik įvertins Jūsų dantų sveikatos būklę,
bet, pasitelkusi pažangiausias
technologijas, atliks skaitmeninį
dantų būklės tyrimą dar aiškesniam ir patogesniam Jūsų dantų
būklės įvertinimui.
Pasitelkus intraoralinį skenerį, Jūsų dantų būklė perkeliama
į kompiuterio ekraną, o 3D dantų
nuotrauka suteikia išsamų vaizdą bei leidžia aiškiai suprasti
savo dantų būklę ir pačiam pacientui. Tiksliam dantų būklės įvertinimui vien veidrodėlio gydytojo
kabinete dažnai neužtenka, todėl „Šypsenos akademijoje“ tam
pasitelkiamos
pažangiausios
technologijos. Pamačius savo
dantų ir burnos būklę per moderniausias priemones, galima geriau ir aiškiau suprasti gydymo ar
profilaktikos poreikį.
3D dantų skenavimas yra lanskčiai pritaikomas gydymo planams

sudaryti ir komunikacijai tarp paciento ir gydytojo palaikyti. Pasitelkus intraoralinį skenerį, padidinama sėkmingo gydymo tikimybė
– tai sumažina vizitų pas odontologą skaičių ir finansines išlaidas.
Atlikus šį tyrimą, galime aptarti
Jūsų situaciją su kolegomis net ir
be Jūsų vizito klinikoje.
Skaitmeninį dantų būklės tyrimą itin patogu ir prasminga atlikti atostogų Druskininkuose
metu – Jūsų dantų 3D nuotrauka yra išsaugoma klinikos archyve, todėl vėliau suteikiama
galimybė tęsti gydymą „Šypsenos akademija“ odontologijos
klinikose kituose miestuose, arčiausiai Jūsų namų. „Šypsenos
akademiją“ rasite ne tik Druskininkuose, bet ir Vilniuje, Kaune
bei Klaipėdoje.
Šios technologijos suteikia galimybę nuolat konsultuotis su kitais Lietuvos ir užsienio specialistais Jūsų gydymo klausimais.
Po atliktos dantų balinimo lazeriu procedūros, be Jūsų apsilankymo klinikoje galime suformuoti net ir kapas dantų baltumo
palaikymui namuose.
3D nuotrauka yra saugoma klinikos archyve, todėl bet kada
galima stebėti net smulkiausius
Jūsų dantų situacijos pokyčius.
Nuotraukos nuoroda pasidaliname ir su Jumis – visą informaciją apie savo burnos situaciją
galėsite matyti net mobiliajame
telefone!
Planuojate atostogas Druskininkuose?
Nepamirškite
dantų SPA!
Pasitelkus pažangiausias technologijas, inovatyviausius metodus bei aukštą specialistų kvalifikaciją, odontoliginės procedūros
nebeteikia jokio diskomforto ar
baimės, todėl tapo populiarios
net ir atostogų metu, kai esame
įpratę rūpintis savo kūnu ir lepinti jį įvairiomis procedūromis. Bet
juk tai puikus metas pasirūpinti ir savo dantų sveikata bei grožiu. Profesionalumas, malonus
rūpestis, pažangiausios technologijos, raminanti muzika, ore
tvyrantis švelnus kvapas ir jauki
atmosfera – šiuolaikinė odontoligijos klinika „Šypsenos akademija“, kurioje odontologinės procedūros virsta malonumu, į ją norisi
grįžti vėl ir vėl.
Vasara – puikus laikas pasirūpinti savimi. Visą liepos mėnesį
„Šypsenos akademijoje“ Druskininkuose ypatingas pasiūlymas – profesionaliai burnos higienai ir skaitmeniniam
dantų būklės tyrimui taikoma
net 50 proc. nuolaida!
Lauksime Jūsų adresu K. Dineikos g. 1, SPA Vilnius Druskininkai. Registruotis galite tel.
+370 633 90 605, +370 643 52
525 arba internetu www.sypsenosakademija.lt
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