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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Kaimo bendruomenių sąskrydyje – išradingi
prisistatymai, smagios rungtys ir gera nuotaika

Duris atveria
Neįgaliųjų dienos
centras

2 psl.

Planuojama, kad
viešasis transportas
taps 100 proc.
ekologiškas

3 psl.

Ar saugios
ratuotos
pramogos
Druskininkų
kurorte?

4 psl.

Itin originalų pasirodymą sukūrusi Ricielių kaimo bendruomenė pelnė visų dalyvių simpatijas ir iškovojo mero R. Malinausko įsteigtą prizą – edukacinę šakočių kepimo programą kavinėje „Romnesa“ /Laimos Rekevičienės nuotrauka

Praėjusio penktadienio pavakarę Druskininkų „Snow
Arenos“ prieigose surengtas
vienuoliktasis
Druskininkų
savivaldybės kaimo bendruomenių sąskrydis. Į renginį susirinko per 350 Druskininkų
krašto bendruomenių atstovų, Druskininkų savivaldybės
vadovai, Tarybos nariai ir kiti
svečiai.
Sąskrydyje dalyvavo Leipalingio, Viečiūnų, Neravų, Ricielių,
Jovaišių, Švendubrės, Jaskonių
ir Naujasodės, Bilso bendruomenių bei Druskininkų savivaldybės tarybos ir administracijos komandos. Pirmą kartą prie
renginio prisijungė naujai susibūrusi Grūto kaimo komanda.
Renginio dalyvius pasveikinęs meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė, kad kaimiškųjų vietovių bendruomenės
gražiai bendrauja tarpusavyje,
o sąskrydis jau tapo gražia tradicija: „Labai džiugu, kad kaimo
bendruomenių sąskrydžio idėja
sėkmingai gyvuoja jau 11 metų.
Kasmet mūsų krašto bendruomenių atstovai susirenka, varžosi sportinėse varžybose, nuoširdžiai pabendrauja. Visada
smagu matyti gražius žmonių
tarpusavio santykius, visada turime apie ką pakalbėti su mūsų
bendruomenės nariais“.
Susirinkusią gražią mūsų krašto kaimo bendruomenių šeimą
pasveikino ir renginyje dalyvavęs mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius: „Smagu, kad ir
šiemet turime galimybę drauge pabūti. Tikiu, kad kiekvienas

toks susiėjimas stiprina ir kiekvieną bendruomenę atskirai, ir
mus visus kartu.“
Renginyje apsilankė ir LR Seimo narys Zenonas Streikus.
Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis padėkojo visiems
susirinkusiems,
sakydamas,
kad artimas bendravimas yra
tas variklis, kuris skatina kurti,
gerina gyvenimo kokybę: „Noriu palinkėti, kad nuo mūsų bendrystės, nuo gerų santykių visi
jaustumėmės gerai ir būtume tikrai laimingi“.
Šventė prasidėjo bendruomenių pristatymais, kurie išsiskyrė
originaliais šūkiais, šokiais ir net
mini spektakliais.
Šiais metais pirmą kartą buvo
renkamas labiausiai visiems patikęs pasirodymas.
Nugalėtojams įsteigtas mero
R. Malinausko prizas – edukacinė šakočių kepimo programa
kavinėje „Romnesa“. Šį prizą didžiausia balsų persvara laimėjo
ypatingai originalų pasirodymą
sukūrusi Ricielių kaimo bendruomenė.
Vėliau komandos varžėsi smagiose pramoginėse varžybose –
Bavariško akmenslydžio rungtyje, pagalvių mūšyje, bėgo į
kalną su kamuoliu, rideno ant
tento kamuoliukus, dalyvavo
ekologiškų produktų degustacijų rungtyse, užrištomis akimis
turėjo numušti vazoną.
Varžybų dalyviai išbandė jėgas Druskininkų sporto centro suorganizuotose šaudymo
pneumatiniu šautuvu ir lankais
rungtyse.

Šventės dalyviai susipažino su vietos menininkais, amatininkais ir ūkininkais. Jie degustavo Birutės ir Arvydo Bozių
„Basa džiovintų vaisių“, skanavo Editos ir Modesto Kavaliauskų šviežiai iškeptos duonos.
Dalyviai ragavo kanapių produkcijos, kuria vaišino Kanapių
augintojų, perdirbėjų ir verslo
inovatorių asociacijos vadovas
Rimantas Čiūtas su žmona Aldona, susipažino su lietuviškos
pirties bičiulių draugija, ragavo
pirties arbatos bei bendravo su
Dzūkijos pirtininkais Irena ir Rimantu Silkėmis.
Sąskrydžio dalyviai išbandė
ir viečiūniškės Daivos Stoncelienės siūlomą meninę taškinę
edukaciją, šeimos aktyviai dalyvavo Druskininkų šeimos paramos centro žaidimų veiklose,
kurias vedė Vaida Vaičiulionienė.
Šventėje dalyvavo Lietuvos
kelių direkcijos atstovai. Jų palapinėje bendruomenės susipažino su akcija „Segėk atšvaitą“
ir „Vairuodamas vairuok“ paruoštomis saugumo užduotimis.
Visoms komandoms įteiktos
originalios dovanos – E. ir M.
Kavaliauskų iškepta duona bei
mėsos gaminiai, kuriais Druskininkuose prekiauja parduotuvė „Dūzgia“.
Pavienių rungčių laimėtojams
įteikti natūralaus skonio saldainiai be cukraus, kuriuos dovanojo „Basa džiovinti vaisiai“.
Suskaičiavus visų rungčių
bendrus rezultatus, šiemet Ioji vieta atiteko Jovaišių kai-

mo bendruomenės komandai,
II-oji – Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ atstovams, III-oji
– Grūto komandai. Jiems atiteko pramogos Druskininkų vandens parke.
Vakare bendruomenės linksminosi ir šoko drauge su TV realybės šou „Burbulas“ žvaigždėmis Gabija ir Žygiu.
Renginio organizatoriai –
Druskininkų vietos veiklos grupė – dėkoja renginio rėmėjams
– UAB Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centrui AQUA“,
UAB „Akvavita“, partneriams
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„Saulės“
mokykloje –
sportinis
kaleidoskopas
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Jaunimo
savanoriška
tarnyba: darydami
gerą kitiems – dar
daugiau
gėrio gauna atgal

16 psl.
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Duris atveria Neįgaliųjų dienos centras
Druskininkų
savivaldybė plečia socialines paslaugas – duris atveria Neįgaliųjų
dienos centras. Tai dar viena socialinė paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus
asmenims bei jų artimiesiems. Centre bus teikiamos
socialinės priežiūros paslaugos dienos metu: įvairaus
amžiaus neįgalieji čia galės
praleisti savo dieną, pagal
poreikį užsiimti mėgstama
veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Tokiu būdu jų artimieji galės dirbti, mokytis ar
tiesiog atsikvėpti ir pailsėti
nuo sudėtingos kasdieninės
šeimos nario priežiūros.
Centre bus sudaryta galimybė
gauti maitinimą, fizioterapijos,
kineziterapijos ar ergoterapijos
procedūras. Neįgaliųjų judėjimą centre palengvins tam įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos
įvairios priemonės. Negalintys
dalyvauti veiklose centro lankytojai galės pailsėti daugiafunkcinėse lovose. Laisvalaikis, užsiėmimai vyks ir lauko erdvėje, kur
įrengta neįgaliesiems pritaikyta
lauko žaidimų aikštelė.
Centras veiks Druskininkuose, Sveikatos g. 30 esančiose
patalpose nuo 7.30 val. iki 19
val. darbo dienomis, savaitgaliais bei šventinėmis dienomis
– pagal poreikį. Patalpos įrengtos, įgyvendinant projektą „So-

cialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimas“ pagal
2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Paslaugos kaina – 4 Eur už
1 val., 12 Eur už 4 val., 25 Eur
už 8 val. ir 55 Eur už parą. Neįgaliesiems, kurių pajamos neviršija 256 Eur per mėnesį, paslaugos teikiamos nemokamai,
kitiems bus taikoma lanksti lengvatų sistema, tačiau bet kuriuo atveju mokestis neviršys 20
procentų asmens pajamų. Konkrečią mokėjimo sumą nustatys
specialistai, įvertinę asmens finansines galimybes mokėti už
paslaugas.
Neįgalieji, senyvo amžiaus
žmonės ar jų artimieji jau gali
kreiptis dėl dienos centro paslaugų. Druskininkų savivaldybės gyventojų prašymus priima Socialinės paramos skyrius,
Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai. Kontaktai pasiteirauti: (8
313) 55744, el. p. daiva.skripkiunaite@druskininkai.lt
Druskininkų miesto svečiai –
kitų savivaldybių gyventojai –
taip pat gali gauti paslaugas dienos centre, susimokėdami visą
paslaugos kainą. Klientai turi
kreiptis tiesiogiai į Neįgaliųjų
dienos centrą tel. 8 643 32715
arba el. p. dovile.jastramskaite@druskininkuspc.lt ir suderinti atvykimo bei paslaugos teikimo laiką.

Naujajame centre bus teikiamos socialinės priežiūros paslaugos dienos metu: įvairaus amžiaus neįgalieji čia galės praleisti savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose/Socialinių paslaugų centro archyvo
nuotraukos

Poilsis K. Dineikos sveikatingumo parke bus dar malonesnis: įrengti hamakai

K. Dineikos sveikatingumo parke pakabinta 10 hamakų, skirtų patogesniam ir malonesniam druskininkiečių ir kurorto svečių poilsiui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę K. Dineikos sveikatingumo parke pakabinta 10 hamakų, skirtų patogesniam ir malonesniam
druskininkiečių ir kurorto
svečių poilsiui.
Hamakus Druskininkams padovanojo draudimo bendrovė BTA, trečius metus įgyvendinanti socialinį projektą,
skirtą streso mažinimui. Bendrovė teigia, kad, įrengus hamakus, žmonėms suteikiama galimybė atsikvėpti ir juose prigulus
pasisupti, galbūt net nusnausti, kas yra vienas efektyviausių
streso mažinimo būdų.
K. Dineikos sveikatingumo
parkas hamakų įrengimui parinktas kaip sveikatingumo ir ramaus poilsio oazė, itin pamėgta
turistų ir vietos bendruomenės.

Sveikatingumo parkas įkurtas 1930 metais, o 1952-aisiais,
pradėjus vadovauti K. Dineikai,
buvo reorganizuotas ir išplėstas.
Vėliau unikaliais gamtiniais ištekliais garsėjęs ir praeityje buvęs ypatingai populiarus parkas, priklausęs profsąjungoms,
buvo apleistas. Pasibaigus kone
dešimtmetį trukusioms diskusi-

joms, Vyriausybė perdavė parką Druskininkų savivaldybei ir
2013 metais buvo pradėti Sveikatingumo parko rekonstrukcijos darbai.
2015 metais lankytojams vartus atvėrė iš pagrindų atnaujintas K. Dineikos sveikatingumo
parkas, 2020 m. buvo baigtas
paskutinysis parko atnaujinimo
etapas.

Druskininkų savivaldybė
atnaujino istorinį potvynį
žyminčią lentelę

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

Gydyklų parke pakabinta lentelė žymi istorinį 1958 m. pavasario potvynį/Dianos Sinkevičiūtės ir Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotraukos

Antradienį Gydyklų parke,
daugiau kaip 10 metrų aukštyje pakabinta lentelė, žyminti istorinį 1958 m. pavasario
potvynį.
Tuomet patvinusio Nemuno
vanduo buvo apsėmęs visą
dabartinio Gydyklų parko teritoriją, joje buvusius pastatus.
Pirmoji vandens lygio aukštį

paprastu pagaliuku priplaukusi
valtele pažymėjo gydyklose dirbusi gydytoja, vėliau toje vietoje
buvo pritvirtinta simbolinė lentelė, kuri, bėgant laikui, nusitrynė.
Druskininkų gidų iniciatyva,
Druskininkų savivaldybė atnaujino istorinį potvynį žyminčią
lentelę.
Dėkojame Druskininkų muziejui už istorinę nuotrauką.
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Susitikime su Rotary klubo atstovais – bendro projekto aptarimas

Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su Druskininkų savivaldybės meru R. Malinausku
susitiko Lietuvos Rotary klubų atstovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su
Druskininkų
savivaldybės
meru Ričardu Malinausku susitiko Lietuvos Rotary apygardos valdytojas Evaldas
Vaineikis. Susitikime taip pat
dalyvavo du Šiaulių Rotary
klubo atstovai bei Druskininkų Rotary klubo prezidentas
Modestas Vitkauskas.
Susitikimo metu E. Vaineikis
pristatė planuojamą įgyvendinti
projektą. Pasak jo, Lietuvos Rotary apygarda, tęsdama savo ilgalaikę Savižudybių prevencijos programą, rengia paraišką

į Tarptautinio Rotary fondo paskelbtą programą, kurios vertė – 2 mln. dolerių. Paraiškos
objektas – vaikų, paauglių ir jų
tėvų psichologinės sveikatos
programa Lietuvoje.
Rotary atstovai atkreipė dėmesį, kad būtina kurti efektyvią
vaikų, paauglių ir jų tėvų poreikius atliepiančią psichikos sveikatos priežiūros sistemą.
Atsižvelgus į sukauptą patirtį, LSMU ir VU mokslininkų rekomendacijas,
planuojama
penkiose Lietuvos savivaldybėse, tarp jų – ir Druskininkuose,
steigti pilotinius specializuotus

vaikų dienos centrus, kuriuose
būtų dirbama su 7-18 metų amžiaus grupės vaikais, paaugliais
ir jų tėvais, teikiant jiems psichologo, psichiatro, užimtumo
specialisto ir socialinio pedagogo pagalbą.
Susitikimo
savivaldybėje
metu aptartos tokio centro įkūrimo ir veiklos galimybės Druskininkuose. Nuspręsta organizuoti papildomą susitikimą su
visomis savivaldybėmis ir detalizuoti projekto įgyvendinimo ir
finansavimo eiga bei išsamiau
aptarti prisidėjimą, reikalingą iš
savivaldybės pusės.

Druskininkų savivaldybė jau nupirko du elektra varomus autobusus – planuojama,
kad viešasis transportas taps 100 proc. ekologiškas
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas: „Šiandien, kai
viso pasaulio dėmesys nukreiptas į ekologiją ir oro
taršos mažinimą, Druskininkuose taip pat imamės
aplinkos tausojimo veiksmų – įvykdytas pirmasis
pirkimas ir jau pasirašyta
sutartis dėl pirmųjų elektra
varomų autobusų. Konkursą laimėjęs tiekėjas – UAB
„Altas komercinis transportas“ – per 9 mėnesius
turės pristatyti du „Mercedes“ žemagrindžius miesto mažojo
tipo elektrinius autobusus, M3CE klasės. Kiti pirkimai tebevykdomi. Mūsų tikslas – 100 proc. ekologiškas Druskininkų
viešasis transportas. Praėjusią savaitę su tiekėjais aptarėme
būsimą autobusų vidaus ir išorės dizainą – norime, kad jie
būtų estetiški, neperkrauti, derėtų prie bendro miesto įvaizdžio. Autobusų vidui parinktos modernios, patvarios, ekologiškos medžiagos, o išorėje turėtų dominuoti balta spalva papildant ją Druskininkų herbui arba prekės ženklui artimomis
spalvomis. Kitąmet į Druskininkų gatves jau turėtų išriedėti
elektra varomi autobusai“.

Elektra varomų autobusų dizaine dominuos balta spalva, papildant ją Druskininkų herbui arba prekės ženklui artimomis spalvomis/
Gamintojų vizualizacija

Druskininkai – ekologiškas, už aplinkos tausojimą ir
puoselėjimą pasisakantis kurortas, tad ir pažangių energetikos sprendimų čia yra
priimta nemažai: vieni projektai įgyvendinti ir teikia akivaizdžią naudą, kiti projektai,
tokie kaip viešojo transporto
atnaujinimas į 100 proc. ekologišką – jau pradėti įgyvendinti.
„Šiandien, kai viso pasaulio
dėmesys nukreiptas į ekologiją
ir oro taršos mažinimą, Druskininkuose taip pat imamės aplinkos tausojimo veiksmų – įvykdytas pirmasis pirkimas ir jau
pasirašyta sutartis dėl pirmųjų
elektra varomų autobusų. Konkursą laimėjęs tiekėjas – UAB
„Altas komercinis transportas“
– per 9 mėnesius turės pristaty-

ti du „Mercedes“ žemagrindžius
miesto mažojo tipo elektrinius
autobusus, M3CE klasės. Kiti
pirkimai tebevykdomi. Mūsų
tikslas – 100 proc. ekologiškas
Druskininkų viešasis transportas. Praėjusią savaitę su tiekėjais aptarėme būsimą autobusų
vidaus ir išorės dizainą – norime, kad jie būtų estetiški, neperkrauti, derėtų prie bendro
miesto įvaizdžio. Autobusų vidui parinktos modernios, patvarios, ekologiškos medžiagos, o
išorėje turėtų dominuoti balta
spalva, papildant ją Druskininkų
herbui arba prekės ženklui artimomis spalvomis, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. – Kitąmet
į Druskininkų gatves jau turėtų
išriedėti elektra varomi autobusai“.

Pirmiesiems naujai nupirktiems autobusams gamintojas
taikys 2 m. garantiją, 10 m. garantija bus suteikta nuo prarūdijimų, 6 m. – garantija baterijai.
Primename, kad Druskininkų savivaldybės administracija kartu su vežėju ES lėšomis
įsigys 9 elektra varomus autobusus. Šiuo metu vykdomi pirkimai likusiems 7 autobusams
– jie bus perkami, gaunant iki
85 proc. autobusų vertės (be
PVM) finansavimą iš ES struktūrinių fondų, likusią dalį moka
vežėjas – keleivių vežimo paslaugą savivaldybės teritorijoje
teikianti įmonė.
Druskininkuose keleivių vežimo paslaugas teikia UAB „Kautra“, kuri ir finansuos pirmųjų
dviejų elektra varomų autobusų
prisidėjimo dalį.
Dar 8 elektra varomus autobusus vežėjas pirks už savo lėšas.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė pažymėjo, kad
šiuo metu vykdomos keleivių
vežimo mieste bei priemiestyje
paslaugų konkurso procedūros.
Vežėjas bus parenkamas 10
metų laikotarpiui. „Per paskutiniuosius dešimt metų dirbdami su UAB „Kautra“ pripratome
prie tvarkingų, švarių autobusų,

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė V. Jurgelevičienė: „Per paskutiniuosius dešimt metų dirbdami
su UAB „Kautra“ pripratome prie tvarkingų, švarių
autobusų, draugiškų ir
pasitempusių vairuotojų,
prie glaudaus bendradarbiavimo tobulinant paslaugas ir diegiant naujoves.
Šiandien turime tvarkingus paviljonus, atnaujintą,
sklandžiai veikiančią informacinę sistemą, įdiegėme
elektroninius bilietus bei
bilietą-mokinio pažymėjimą, vežėjas teikia dviračių
transportavimo paslaugą, viešasis transportas pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms. Keleivių vežimo paslaugos Druskininkų savivaldybėje yra kokybiškos, tad būsimam
vežėjui keliame didelius reikalavimus ir dėl kvalifikacijos, ir
dėl paslaugų kokybės užtikrinimo bei tobulinimo, ir dėl IT sistemų atnaujinimo ir , be abejo, dėl prisidėjimo, perkant elektra varomus autobusus.“
draugiškų ir pasitempusių vairuotojų, prie glaudaus bendradarbiavimo tobulinant paslaugas ir diegiant naujoves. Baisu
prisiminti, kaip prieš daugiau
kaip dešimt metų atrodė mūsų
viešasis transportas.
Džiaugiuosi, kad kartu su vežėju pavyko pakelti šią paslaugą į daug aukštesnį lygį.
Šiandien turime tvarkingus paviljonus, atnaujintą, sklandžiai
veikiančią informacinę sistemą, įdiegėme elektroninius bilietus bei bilietą-mokinio pažy-

mėjimą, vežėjas teikia dviračių
transportavimo paslaugą, viešasis
transportas
pritaikytas judėjimo negalią turintiems
žmonėms. Keleivių vežimo paslaugos Druskininkų savivaldybėje yra kokybiškos, tad būsimam vežėjui keliame didelius
reikalavimus ir dėl kvalifikacijos, ir dėl paslaugų kokybės užtikrinimo bei tobulinimo, ir dėl IT
sistemų atnaujinimo ir , be abejo, dėl prisidėjimo perkant elektra varomus autobusus“, – pažymėjo V. Jurgelevičienė.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Ar saugios ratuotos pramogos Druskininkų kurorte?
Simonas
Kazakevičius,
Druskininkų
savivaldybės
mero patarėjas: „Įsibėgėjus
vasarai, Druskininkuose pastebimai išaugo poilsiautojų aktyvumas. Džiugu, kad mūsų vietos
verslininkai aktyviai dirba ir turi
ką pasiūlyti alternatyvos automobiliams ieškantiems kurorto
svečiams. Tačiau gauname pranešimų, kad įvairias transporto
priemones išsinuomavę žmonės
ne visada elgiasi atsakingai.
Todėl kreipiuosi į mūsų vietos
verslininkus – prašau būti atsakingus ir druskininkiečių bendruomenės, ir atvykusių turistų
atžvilgiu bei padėti užtikrinti jų
saugumą. Nuomodami dviračius, elektrinius riedžius ir paspirtukus ar kitas dviračių takams
pritaikytas transporto priemones, visada informuokite savo klientus
apie saugų ir pagarbų elgesį kelyje, rekomenduokite rinktis tas trasas, kuriose pėsčiųjų judėjimas yra minimalus, o jei jau tenka kirsti
pėsčiųjų zoną – tuomet priminkite apie saugų greitį ir pirmenybę
pėsčiajam.
Druskininkų savivaldybėje turime nemažai atnaujintų dviračių
takų ir kiekvienais metais investuojame į jų plėtrą. Išnaudokime
juos pagal paskirtį, nes mūsų gyventojų ir kurorto svečių saugumas
yra pirmoje vietoje. Būkime pilietiški ir kartu kurkime saugų ir jaukų
kurortą“.
Daugelis Lietuvos ir užsienio
poilsiautojų giria Druskininkus ne tik dėl puikios gamtos,
gražiai prižiūrimos aplinkos,
bet ir dėl tobulai sutvarkytos
poilsio infrastruktūros. Lygaus paviršiaus šaligatviai, lygios nuovažos sudaro galimybes naudotis ypač populiariu
aktyviu poilsiu – pasivažinėjimu dviračiais, paspirtukais,
mini motociklais, kitomis ekologiškomis transporto priemonėmis.
Kaip pavyksta mūsų kurorte
suderinti pėsčiųjų ir ratuotojų
poilsiautojų interesus, kokios
kyla problemos, kaip jas galima būtų išspręsti? Apie šiuos
dalykus aktyviai kalba poilsiautojai, medikai, dviračių ir
paspirtukų nuomotojai, įvardindami konkrečias problemas ir siūlydami savivaldybei
sprendimo būdus. Visi pripažįsta, jog būtų tikslinga atskirti pėsčiųjų ir ratuotųjų judėjimo juostas.
Pasakojo konkrečią
situaciją
„Mano Druskininkai“ redakcija
gavo kauniečio mokslų daktaro
Jono Martynaičio laišką, kuriame jis kelia saugaus važinėjimo
Druskininkų šaligatviais ir takais
klausimą.
„Esu nuolatinis poilsiautojas
Druskininkų kurorte ir džiaugiuosi gražiai tvarkomais ir puoselėjamais Druskininkais. Skaitau
Jūsų laikraštį „Mano Druskininkai“. Noriu, kad šiame puikiame
kurorte viskas vyktų sklandžiai ir
visiems būtų malonu čia gyventi
ir poilsiauti. Esu pilietiškas žmogus ir noriu pasiūlyti, kaip spręsti
kai kurias iškylančias problemas.
Mes su žmona buvom nemalonaus incidento liudininkai, kuomet dėl dviratininko pavojingo
važiavimo buvo sužalota užsienietė. Tai įvyko šeštadienį, liepos
10 dieną, apie 9 val. ryte pėsčiųjų take prie Druskonio ežero.
Mes su žmona sėdėjom ant suoliuko, prie pėsčiųjų tako, šalia
Druskonio ežero. Priešais mus
ėjo pagyvenusio amžiaus moteris, kurią sutikdavom kas rytą besimankštinančią prie Druskonio
ežero. Staiga labai dideliu greičiu pėsčiųjų taku dviračiu atlėkė
jaunuolis, kuris dėl savo neatsargumo trenkėsi į nugarą einančiai
moteriai. Smūgis buvo stiprus,
nes jis nestabdė, tikėdamas prasilenkt. Moteris griuvo ant tako,
dviratininkas ant jos ir šliauždamas dar atsitrenkė į žmonos
koją. Mes padėjome moteriai atsikelti ir pasodinom ant suoliuko.

Moteris, tikriausiai, buvo atvykusi iš Izraelio, nes susikalbėjom tik
rusiškai. Jaunuolis (pasakė vardą Andrius ) sutriko, mes jį subarėm dėl labai didelio greičio ir
pavojingo važiavimo take, kuriuo
vaikšto pėstieji. Jis pasiliko ir žadėjo iškviesti medicinos pagalbą,
jei reikėtų nukentėjusiajai.
Pergyvenom už poilsiaujančią
Druskininkuose užsienietę, kuri,
deja, buvo sužalota.
Kodėl tai įvyko? Galima sakyti, kad tokie įvykiai dėsningi, nes
dalis dviratininkų ir paspirtukininkų Druskininkuose (žinoma,
ir kituose miestuose ) neatsakingai važinėja dideliais greičiais
pėsčiųjų takais. Pavojus pėstiesiems labai didelis, tai rodo ir šis
įvykis. Siūlome atsakingai instruktuoti besinuomuojančius dviračius ir paspirtukus apie pavojų pėstiesiems, kurių ypač daug
prie Druskonio ir Vijūnėlės. Siūlome važinėti tik tam skirtais dviratininkų takais.
Be to, pats laikais sužymėti pėsčiųjų takus pėstiesiems ir dviratininkams. Tai yra rimta problema
– poilsiaujantys pėstieji nesijaučia saugiai ir patiria nemalonumų
puikiame Druskininkų kurorte.
Siūlome šią problemą aptarti
Druskininkų savivaldybėje. Visi
norime ir linkime malonaus ir
saugaus poilsio gražiame ir svetingame Druskininkų kurorte“.

Nuomos punkto savininkas Antanas:
„Būtų saugiau, jei kiekvienas žinotų savo
zoną“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Medikai fiksuoja daug
traumų
Pasak Druskininkų ligoninės
direktorės Evelinos Raulušaitienės, šaligatviais važinėjantys dviratininkai ir paspirtukininkai labai dažnai patiria traumas ir
sužaloja pėsčiuosius.
„Mūsų ligoninės traumatologai
yra užsiėmę už galvos dėl šių
eismo dalyvių traumų gausos ir
sunkumo. Pati esu pastebėjusi,

kad Druskininkuose dažnai pėstieji ir dviratininkai bei paspirtukininkai sunkiai išsitenka šaligatvyje. Nors važiuojantieji ir bando
garsiniais signalais pranešti pėstiesiems, kad būtų atsargūs, leistų saugiau prasilenkti, tačiau vyresnio amžiaus žmonės dažnai
neišgirsta tų signalų. Manau, reikėtų miesto šaligatviuose aiškiai
atriboti, kur ratuotojų kelias, kur
vaikščioti pėstiesiems“.
Ligoninės vadovė sakė, jog ją
žavi Italijos patirtis – ten labai
aiškiai šaligatvyje atskirtos pėsčiųjų bei dviratininkų ir paspirtukininkų zonos, todėl skaudžių incidentų beveik nepasitaiko.
„Lietuvoje irgi yra tokių pavyzdžių, štai Neringoje labai aiškiai
į dvi dalis suskaidytas šaligatvio
plotis – viena dalis pėstiesiems,
kita – ratuotiesiems.
Manau, kad pats laikas ir Druskininkuose taip padaryti. Bus ir
saugiau, ir patogiau“, – kalbėjo
E. Raulušaitienė.
Atskyrimas suteiktų
saugumo
Vilniaus alėjoje paspirtukus,
dviračius ir kitas pramogines
transporto priemones nuomojantis Antanas teigė, jog šią vasarą norinčiųjų išsinuomoti paspirtukus, dviračius, mini motociklus
yra daug mažiau nei ankstesniais metais. Paklaustas, ar jo
klientai patiria nelaimingų atsitikimų, Antanas sakė, jog nukritimų, susidūrimų pasitaiko. „Žmonės dažnai neįvertina savo jėgų
ir aplinkybių, gal koks vaikas išbėga. Visko pasitaiko. Reikia
saugotis, saugių transporto priemonių nėra.
Reikia pasirinkti saugų greitį. Pagal įstatymus, paspirtukų
greitis yra ribojimas, maksimalus
–25 km/val. Mes galingesniems
paspirtukamas esame uždėję
greičio ribotuvus, kad negalėtų
važiuoti greičiau nei leidžiama“,
– sakė nuomos punkto savininkas Antanas.
Pasidomėjus, ar nepilnamečiams, kurie nuomojasi dviračius
ir paspirtukus, duodami šalmai,
jis sakė, jog šalmus jie privalo
dėvėti, tačiau kai kurie tėvai atsisako vaikams imti šalmus. Tuomet jie priuvalo pasirašyti nuomotojo knygoje, kad savo valia
atsisako vaikams imti šalmus.
Paklaustas, ar Druskininkuose
reikia atriboti specialiai paspirtukams ir dviračiams skirtą judėjimo juostą, Antanas sakė, jog
tai būtų labai geras sprendimas:
„Būtų saugiau, kiekvienas žinotų savo zoną, nelįstų žmonės ne
į savo pusę, o dabar yra nema-

žai chaoso. Nemanau, kad reikėtų riboti eismą Vilniaus alėja,
kaip pasielgė Palanga. Pas mus
mažesni srautai, taip pat ir mūsų
alėja yra platesnė nei Basanavičiaus gatvė Palangoje.
Girdėjau, kad po Vilniaus alėjos
rekonstrukcijos tokie takai bus
pažymėti, bet gal reiktų ir dabar?
Taip pat aplink ežerą labai daug
paspirtukininkų ir dviratininkų važinėja, tai ten tikrai reikia nubrėžti paspirtukų ir dviračių kelią, taip
pat ir kitose vietose nepakenktų
toks žymėjimas.“
Siūlo pasekti kitų miestų
pavyzdžiu
Kaunietė pensininkė Audronė Girdzevičienė į Druskininkus
su anūke atvažiuoja trečius metus. Ji džiaugėsi, kad čia puikiai pailsi, tačiau pastebėjo,
jog nesijaučia saugi dėl šaliga-

tviais važinėjančių paspirtukininkų ir dviratininkų: „Kai vaikštome
su anūke, ypač aplink Druskonio ežerą, visada laikau anūkę už rankos, nes dviratininkai
ir paspirtukininkai, atrodo, išdygsta iš niekur ir važinėja dideliu greičiu. Gaila, kad Druskininkuose nėra pažymėtų dviračių
takų, tada būtų aišku, kur vaikščioti pėstiesiems, kur važinėti ratuotiems poilsiautojams.“
Moteris pastebėjo, kad jos gimtajame Kaune, Laisvės alėjoje,
aiškiai matyti nubrėžtas dviračių
takas ir pėstieji juo nevaikšto.
„Birželį teko ilsėtis Nidoje, ten
šaligatvis padalytas į dvi dalis,
todėl visi žino, kur galima važiuoti, o kur pėsčiųjų teritorija. Manau, kad Druskininkai irgi tai gali
greitai išspręsti“, – sakė pašnekovė.
Parengė Laimutis Genys

Paspirtukų judėjimą reglamentuoja įstatymai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymu, transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du
ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji
naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val., priskiriama motoriniam
dviračiui. Tokios transporto priemonės vairuotojas turi laikytis Kelių
eismo taisyklių VIII skyriuje nurodytų reikalavimų (Reikalavimai dviračių vairuotojams).
Dviračiu, motoriniu dviračiu, ar šiai kategorijai priskirtinu elektriniu paspirtuku, elektriniais riedžiais ir pan., galima važiuoti dviračių
takais, pėsčiųjų ir dviračių takais, arba dviračių juostomis, kur jų
nėra – tam tinkamu kelkraščiu. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų
ir dviračių taku, šaligatviu, elektrinio paspirtuko vairuotojas privalo
duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti, kelti pavojaus. Atkreipiame dėmesį, kad šių transporto priemonių vairuotojams draudžiama kirsti važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjomis.
Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais
atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama
važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine
dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus Kelių
eismo taisyklių 106 punkte nurodytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę.
Važiuodamas važiuojamąja dalimi, vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio
priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos
žibintas. Važiuojant tokia transporto priemone nepilnamečiams (iki
18 metų) privalomas saugos šalmas.
Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu (elektriniu paspirtuku – greitis iki 25 km/val., galia ne didesnė kaip 1 kW) leidžiama
ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą
ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip
12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja
dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims.
Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. Suaugusieji turi užtikrinti, kad nepilnamečiai tinkamai elgtųsi kelyje,
patiems rodyti tinkamą (gerą) pavyzdį.
Lietuvos kelių policijos tarnyba primena, kad asmenys, važiuojantys elektriniais paspirtukais, kaip ir visi viešajame eisme dalyvaujantieji, privalo vykdyti Kelių eismo taisyklių reikalavimus, būti
atidūs, saugoti save, gerbti kitus eismo dalyvius. Būtina sąmoningai
suprasti – kelyje esi ne vienas, savitarpio pagarba ir atsargumas yra
saugaus dalyvavimo eisme pagrindas.
Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad Kelių eismo taisyklių 5 punkte nurodyta: eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti Kelių
eismo taisyklės ir jų laikytis.
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Atkelta iš 1 psl.

– Druskininkų „Snow Arenai“,
Druskininkų sporto ir Druskininkų kultūros centrams, Druskininkų paslaugų ūkiui, Druskininkų visuomenės sveikatos
biurui, Druskininkų jaunimo užimtumo centrui, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijoms, savaitraščiui „Mano Druskininkai“.
Lėšas Druskininkų VVG projektui „Mus vienija bendrystė ir
bendruomeniškumas“ įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
„Mano Druskininkai“
informacija ir nuotraukos

Savaitraščio Nr. 315

Kaimo bendruomenių sąskrydyje – išradingi prisistatymai,
smagios rungtys ir gera nuotaika
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Atidaryta paroda „Gėlė iš atviruko“ dailininkui
Rimantui Laniauskui (1937-2014) atiminti“
ti į vidų, edukacinėje klasėje
išklausė VDA docento, vitražo dailininko Židrūno Mirinavičiaus paskaitą apie Lietuvos
išeivijos dailę Amerikoje.
R. Laniausko portretą, sudėliotą iš Muziejui dovanotų dailininko dokumentų, fotografijų,
iškarpų ir kitų daiktų, pristatė projekto vadovė, Muziejus
vyriausioji fondų saugotoja
Roma Dumčiuvienė.
Parodų salėje svečiai apžiūrėjo Rimo gėlių paveikslus.
Pasisotinę vaizdu ir dalindamiesi užplūdusiomis emocijomis, parodos lankytojai buvo
pakviesti prisiminti dailininką,
įamžintą jo bičiulio bei kaimyno, LRT režisieriaus Romualdo Jarašausko sukurtame
filmuke. Pagal paties Rimanto Laniausko Amerikoje puoselėtą tradiciją – pavaišinti atidarymo dalyvius kavute,
penktadienį galerijos kiemelyje svečiams buvo pasiūlyta
pabūti drauge ir pabendrauti,
gurkšnojant kavą.
Kiekvienas renginio dalyvis
išėjo ne tik pilnas įspūdžių,
naujų žinių, bet apdovanotas
Muziejaus specialiai šiam projektui išleista išplėšiamų atvirukų su Rimo gėlėmis knygele.
Tokią dovaną gaus kiekvienas
Galerijos lankytojas, iki rugpjūčio 25 dienos aplankęs parodą „Gėlė iš atviruko“.
Projektą finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir Druskininkų
savivaldybė.
Druskininkų miesto
muziejaus informacija

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“!

Gausus druskininkiečių ir kurorto svečių būrys dalyvavo parodos „Gėlė iš atviruko“ dailininkui R. Laniauskui (1937-2014) atminti“ atidaryme/Alvydo Lukoševičiaus nuotraukos

Penktadienio popietę gausus druskininkiečių ir kurorto svečių būrys rinkosi Muziejaus galerijos kiemelyje.
Juos draugėn sukvietė parodos „Gėlė iš atviruko“ dailininkui Rimantui Laniauskui
(1937-2014)
atminti“
atidarymas.
Šviečiant kaitriai saulei, kiemelio garsus užliejo dainininko Franko Sinatros 1969 metų
dainos „Mano kelias“ (ang.
„My Way“) lietuviškoji versija.
Dainą atliko Muziejaus galerijos kultūrinės veiklos koordinatorius Ovidijus Miniauskas.
„Aš Jums dėkingas“, – šiais
paskutiniais akordais išdainuotais žodžiais Ovidijus pasveikinimo R. Laniausko draugus, kūrybos gerbėjus ir taip
tartum perdavė paties dailininko valią. Amerikiečio dainininko F. Sinatros daina skambėjo neatsitiktinai. Vienas iš R.
Laniausko kūrybos tyrinėtojų rašė, kad Laniausko kūryba
panaši į dainą: „Jis paveikslus
išdainuoja, pridėdamas jiems
lyrikos, spalvinio turtingumo“.
Atidarymo svečius pasveikinęs Druskininkų miesto muziejaus direktorius Gintaras
Dumčius, oponuodamas Ovidijaus žodžiams apie parodą, pilną moteriškumo, gėlių ir
spalvų, sakė: „R. Laniausko
žodynui buvo būdingi du pagrindiniai žodžiai: „kariauti“ ir
„žaisti“. Tad nereikia pamiršti,
jog tos gėlės buvo pieštos buvusio profesionalaus JAV karo
policininko“. Tokia pakylėta
nuotaika svečiai buvo palydė-
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Lietuvos lengvosios atletikos čempionatuose
– sėkmingi Druskininkų sporto centro
lengvaatlečių pasirodymai
Druskininkų sporto centro lengvaatlečiai tęsia savo pasirodymus, dalyvaudami Lietuvos lengvosios atletikos čempionatuose.
Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos čempionate 10 km sportinio ėjimo distancijoje Ignas
Dumbliauskas iškovojo I vietą, o Justinas Galčius liko antroje vietoje.
Lietuvos jaunių lengvosios atletikos čempionate geriausiai pasirodė Akvilė Orliukaitė, kuri 5
km sportinio ėjimo distancijoje iškovojo II vietą. Gerai varžybose pasirodė Gustas Rutkauskas
,pasiekęs asmeninį rezultatą 200 m bėgime.
Druskininkų sporto centro informacija ir nuotraukos

10 km sportinio ėjimo distancijoje I. Dumbliauskas iškovojo I vietą

10 km sportinio ėjimo distancijoje J. Galčius iškovojo II vietą

A. Orliukaitė 5 km sportinio ėjimo distancijoje iškovojo II vietą

Druskininkų kardiologijos centre – kraujagyslių
chirurgo konsultacijos
Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dirbantis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje.
Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai
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„Saulės“ mokykloje – sportinis
kaleidoskopas

Itin gausus pradinių ir vyresniųjų klasių moksleivių būrys smagiai ir turiningai praleido laiką penkių dienų fizinio aktyvumo stovykloje
„Linksmažygis“/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos

Renata Jaskelevičienė
„Saulės“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Fizinio
aktyvumo
svarba,
ypač šiuo sudėtingu visam pasauliui pandeminiu laikotarpiu,
yra labai reikšminga. Ilgas buvimas namuose, sėslus, nejudrus gyvenimo būdas, įvairiausi suvaržymai, mokiniams – itin
ilgas nuotolinio mokymosi etapas, sėdėjimas prie kompiuterio ekranų padarė didelę žalą.
Išlikti fiziškai aktyviam, neprarasti ryšio su judriu, aktyviu gyvenimo būdu yra labai svarbu,
todėl, atlaisvinus karantino suvaržymus, „Saulės“ pagrindinės
mokyklos bendruomenės nariai
stengėsi kompensuoti aktyvaus
judėjimo ,,praradimus“ – pamažu pradėjome organizuoti fizinio
aktyvumo projekto „Sportuoju.
Keliauju. Atrandu.“ veiklas. Šis
projektas pradėtas vykdyti 2020
m. ir truks trejus metus (Projektas
SRF-SIĮ-2020-1-0249.
„Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“
bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
ir Švietimo mainų paramos fondas).
Judėjimo džiaugsmą mūsų
bendruomenės nariai, dalyvaudami šiame projekte, patiria įvairiausiais būdais: turime galimybę keliauti, tyrinėti
mus supančią gamtą, eidami su
šiaurietiško ėjimo lazdomis, judėjimui puikiai tarnauja ,,Girios
aido“ teritorijoje esančios miško atkarpėlės, „Saulės“, „Žilvino“ takai. Pernai mokykla įsigijo ir dešimtį puikių dviračių – per
dvejų metų laikotarpį įvykdyti 6
dviračių žygiai į gana tolimas
vietoves: Švendubrę, Liškiavą, Grūtą ir kitur. Bet daugiausia emocijų projekto dalyviams
dovanoja plaukimas baidarėmis
Niedos, Ančios upėmis – baidares mokykla taip pat nusipirko iš
projekto lėšų. Šių metų baidarių
sezonas jau atidarytas, o rugpjūtį planuojame į šią sportinę
veiklą pakviesti trijų kadencijų
mokyklos tarybos narius, kurie
skyrė savo laiką, jėgas mokyklai, nestokojo polėkio, siūlydami mokyklai idėjas ugdymo organizavimo klausimais, inicijavo
renginius, ieškojo paramos mokyklos materialinės bazės tur-

tinimui, gabių vaikų apdovanojimui. Tokio pobūdžio fizinio
aktyvumo veiklos suburia, suvienija bendruomenę, o šiais
metais jos ypač padėjo kompensuoti bendravimo praradimus.
Pradinių klasių moksleiviai,
dalyvaudami projekto veiklose, atostogas pasitiko olimpine
judumo diena „Sveika, judrioji
vasara“: visą dieną jie smagiai
leido laiką linksmosiose estafetėse, varžėsi dėl nugalėtojų titulo įvairiose rungtyse, nestokojo
drąsos, noro laimėti, ugdėsi komandinio sporto iššūkius, bendradarbiavimą ir atsakomybę ne
tik už asmeninius, bet ir komandinius rezultatus.
Liepos mėnuo itin gausų pradinių ir vyresniųjų klasių moksleivių būrį sukvietė į penkių dienų fizinio aktyvumo stovyklą
„Linksmažygis“. Ko gero, didžiausiu stovyklos iššūkiu vadovams ir mokiniams tapo svilinanti saulė ir kaitra, todėl teko
atidžiai pagalvoti apie programą
bei fizinį aktyvumą skatinančias
veiklas. Pirmąją stovyklos dieną
mokiniai išbandė jėgas, keliaudami su šiaurietiško ėjimo lazdomis į Lietuvos sporto centro
Druskininkų sporto bazę, kurioje mūsų laukė jos vadovo pavaduotojas Julius Matulevičius ir
ten besitreniruojanti graikų-romėnų kovos menų delegacija.
Apžvalginės ekskursijos metu
mokiniai susipažino su sporto statinio specifika, olimpinių
simbolių panaudojimu architektūroje, futbolo aikštyno įrengimu – jaunieji futbolo entuziastai
varvino seilę, matydami tokį stadioną ir garsiai svajojo apie treniruotes čia – o, kad visa tai išsipildytų!..
Sugrįžę į mokyklą, stovyklos
dalyviai varžėsi sporto žinių protmūšyje – rezultatai parodė, kad
atkakliausi ir geriausiai sporto pasaulį išmano stipriosios lyties atstovai. Antrą stovyklos
dieną išbandėme Avirio ežero ir
pakrantės svetingumą – dailioje stovyklavietėje „Avirio vingis“
žaidėme sportinius žaidimus,
tobulinome plaukimo ir nardymo
vandenyje įgūdžius – ačiū šeimininkams už išpuoselėtą ir jaukų gamtos kampelį. Diena neprailgo, gerų emocijų ir laimės
buvo ligi valiai! Trečiąją stovyklos dieną vaikai stengėsi įveik-

ti aukščio baimę – pasirodo,
tokios neturi nė vienas: visi stovyklos dalyviai įveikė pasirinktą kliūčių ruožą UNO pramogų
parke, atsirado ir tokių, kurie nugalėjo patį sudėtingiausią kliūčių etapą, daugelis aktyvuolių
perskriejo ir sraunų Nemuną. O
štai šeštokė Luka Nemuno trasą
įveikė net 6 kartus!
Ketvirtadienį išvykome į saulėtą Vilnių: ten pramogų ir pažintinės veiklos stovyklos dalyviams
tikrai netrūko – dūkome, prakaitavome, lavinome koordinaciją
,,SKY“ batutų parke, vėliau tyrinėjome, maitinome gyvūnėlius
,,ZOO“ parke, kuriame mokiniai
dalyvavo edukacijoje „Įveik savo
baimes“.
Paskutinę stovyklos dieną
bendradarbiavome su KASP
109-osios kuopos kariais savanoriais, kurie įtraukė dalyvius į
šaudymo pratybas – pasijutome
it tikrame mūšyje, kuriame buvo
varžomasi ir dėl taikliausio šaulio titulo! Labai smagu, kad šios
kuopos vadas kpt. Kęstutis Valenta palaiko glaudžius santykius su mokyklos bendruomene ir kuria pasitikėjimu grįstą
bendradarbiavimą tarp skirtingų
institucijų – dar kartą ačiū jam.
Dienos pabaigoje visi stovyklos dalyviai susėdo prie apskrito stalo – apibendrintos veiklos,
apdovanoti ir pastebėti visi stovyklos dalyviai. Turbūt tai buvo
viena netikėčiausių stovyklos
akimirkų – jaunieji sporto ir aktyvaus judėjimo aistruoliai dovanas gavo iš paties... „Žalgirio“ krepšinio klubo! Firminiuose
klubo maišeliuose slėpėsi puodeliai su krepšinio klubo simbolika! Toks profesionalių sportininkų dėmesys yra puikiausia,
kas galėjo mums nutikti stovyklos pabaigoje – tad dėkojame
„Žalgirio“ krepšinio klubui ir jo
vadovams.
Dėkojame stovyklos vadovams – Vaidai, Ilonai, Algiui ir
Renatai, nuoširdžiai dėkojame mokinius lepinusioms mūsų
mokyklos valgyklos darbuotojoms – Dianai ir Rasai – maistas
buvo skanus, gausus, turtingas!
Dėkojame visiems, kurie sutiko priimti ir dėmesį skirti stovykloje dalyvaujantiems vaikams
– žinių troškimu, džiaugsmu, tikėjimu, užsidegimu spindinčios
mokinių akys mums yra didžiausia dovana ir padėka.

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

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
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Praskleidėme Lietuvių estrados užsklandą

Į I. Liutkevičienės knygos pristatymą atvykęs vienas iš knygos herojų, maestro Mikas Suraučius pasidalijo prisiminimais ir padainavo/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį bibliotekoje savo naujausią knygą „Bravo estradai!“ pristatė
žurnalistė, redaktorė, leidėja Inga Liutkevičienė. Knygos
autorė, pasitelkusi retus archyvinius kadrus, įdomiai,
užburiančiai papasakojo apie
savo pažintį su lietuvių estrada.
„Į pirmuosius koncertus mane,
dar mergaitę, nusivedė tėvai.
Jaunystėje pradėjau lankytis
savo iniciatyva. Be galo žavėjausi ansamblio „Nerija“ soliste
Laima Žemaityte, patiko daina
apie tai, kaip pajacas Snieguolę myli. Dainininkės auksinės
spalvos batai su platforma labai traukė akį, gražūs atrodė
ryškiaspalviai krampleno kostiumai.
Kai buvau paauglė, klausiausi „Nerijos“ solistų: Vitalijaus
Pauliuko dainos apie basas raganaites, Antano Čapo „Vasara
jau nubarstė pievų gėlėm tavo
plaukus...“ Kai tekdavo lankytis ansamblio „Estradinės melodijos“ koncerte, sunku būdavo atitraukti akis nuo gražuolio
dainininko Jurgio Žukausko ir
po kaklu spindinčios jo „broškės“. Daug emocijų sukeldavo ansamblio solistės Nijolės
Ščiukaitės daina „Senelis“, kurios klausydamasi ir dabar dar

apsiverkiu, nes seniai nebeturiu mylimo senelio. Jaunystėje mano muzikinis skonis pasikeitė, persimečiau prie roko.
Mano favoritais tapo ilgaplaukio Miko Suraučiaus vadovaujamas ansamblis „Plius minus“
su gražuole soliste Irena Ašakaite. Su šiuo ansambliu mane
jungia ypatingos emocijos ir patirtys“. Knygoje ,,Bravo estradai“
nemažas skyrius skirtas maestro, druskininkiečiui Mikui Suraučiui“, – įspūdžiais dalijosi I.
Liutkevičienė.
Rašydama knygą, ji kalbino
mūsų dienų sulaukusius estrados atlikėjus: Aleksą Lemaną,
Simoną Donskovą, Laimą Žemaitytę, Nijolę Talat-Kelpšaitę,
Birutę Petrikytę, kompozitorius:
Algimantą Raudonikį, Teisutį Makačiną, Mikalojų Noviką.
I. Liutkevičienė tai pat atidavė
duoklę ir į Amžinybę iškeliavusioms legendoms: Stasiui Povilaičiui, Benediktui Gadeikiui,
Romualdui Bieliauskui. Knygos
autorė pasidalijo jautriais prisiminimais apie dainininką S. Povilaitį ir jo begalinę meilę jūrai:
„S. Povilaitis – sudėtingo likimo
žmogus. Stasys sakydavo, kad
žmogus pats yra savo laimės
kalvis. Ir pats tą įrodė. Ne vieną naktį jam, paaugliui, yra tekę
nakvoti prie jūros po žvaigždėtu

dangumi, klausantis bangų mūšos, kirų. Todėl jis jūrą mylėjo
kaip žmogų.“
Knygoje gausu įdomių, intriguojančių, linksmų, paslaptingų
istorijų ir niekur nematytų archyvinių nuotraukų, atspindinčių laikmetį, madas. I. Liutkevičienė
pasakojo, kaip buvo sukurti iki
šiol dainuojami šlageriai – daina
apie raudoną rožę, „Žalioj stotelėje“, „Berniukai“, apie ansamblių „Nerija“, „Estradinės melodijos“, „Plius minus“ gastroles
po Sibiro, Mongolijos, Vidurinės
Azijos vietoves.
Na, o susitikimas bibliotekoje
buvo pilnas staigmenų – į knygos pristatymą atvyko vienas iš
knygos herojų, maestro Mikas
Suraučius, kuris pasidalijo prisiminimais ir padainavo!
Vakarui pasibaigus, viešosios
bibliotekos direktorė Laima Žėkienė padėkojo vakaro viešniai
I. Liutkevičienei ir druskininkiečiui M. Suraučiui už išskirtinį,
ryškų, muzikalų knygos pristatymą, įteikė jiems Savivaldybės
atminimo dovaną.
Visus, kurie norėtų paskaityti knygą „Bravo estradai“, kviečiame apsilankyti Viešojoje bibliotekoje.
Viešosios bibliotekos
informacija

Druskininkų savivaldybęs VSB pradeda
naują projektą

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
pradeda įgyvendinti projektą
„Sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“ Druskininkų savivaldybėje.
Projekto tikslas – teikti poreikius atitinkančius kokybiškas ir
prieinamas jaunimui palankias
sveikatos priežiūros paslaugas

bei paskatinti jaunus žmones
rinktis sveikesnį gyvenimo būdą
projekte numatytų savivaldybių
teritorijose (Elektrėnų, Zarasų,
Ignalinos, Druskininkų).
Siekiant numatytojo tikslo, bus
teikiamos jaunimui (14-29 m.)
palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti
fizinę sveikatą, bus prisidedama
prie sveikos gyvensenos įpro-

čių skatinimo, siekiant sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei
tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas.
Sveikatos priežiūros paslaugos
jaunimui bus teikiamos pagrindinėse projekte numatytose srityse – savižudybių ir savižalos,
sveikatos sutrikimų, susijusių
su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo, psichoaktyvių
medžiagų vartojimo, alkoholio
vartojimo,depresijos, seksualinio smurto,valgymo sutrikimų
prevencijos srityse.
Su jaunimu dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas jaunimo
paslaugų priežiūros koordinatorius, organizuojantis ir koordinuojantis sveikatos stiprinimo,
prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos paslaugų
teikimą savivaldybėje.
JPSPP (Jaunimui palankios
sveikatos priežiūros paslaugų) koordinatorė – Irma Tamulevičienė: el. paštas irmatam@
gmail.com, mob. tel. 8 616
81599
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Stovyklos patirtis: visi kasdieniai
iššūkiai – įveikiami!

Jaunimo saviugdos stovykloje jaunuoliai ne tik smagiai praleido laiką, bet ir įsigilino į savo dvasinius trūkumus, pagerino savo psichologinę sveikatą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Austėja Kleponytė
Mintis suorganizuoti Jaunimo saviugdos stovyklą mudviem su Dorotėja Sodonyte kirbėjo dar nuo praėjusių
metų. Ir štai liepos 1-4 dienomis svajonė išsipildė – tokią
stovyklą organizavome!
Subūrusios bendraamžių komandą, dalyvavome nemokamuose Innobox mokymuose
„Kuriantys ateitį“, į kuriuos užsiregistravome, vedami smalsumo ir noro tobulėti, įgyti naujų
patirčių. Susitikimų metu atlikome įvairias užduotis, sugalvojome idėją, kurią galėtume įgyvendinti savo mieste – tai ir buvo
Jaunimo saviugdos stovykla.
Tiesa, tuo metu stovyklos idėja
dar buvo labai abstrakti, žinojome tik viena – ji padės jaunimui
augti, tobulėti, nugalėti savo baimes ir mokytis mylėti save. Susitikimuose privalėjome „išlipti“
iš savo komforto zonos. Diskutavome su žmonėmis, kuriuos
tuo metu dar menkai pažinojome, aptarinėjome su jais savo ir
kitų idėjas, kartu atlikome įvairias užduotis.
Kad ir kaip būtų gaila, baigiantis mokymams, mūsų komanda iširo. Nepabūgusios iššūkių,
joje likome tik aš ir Dorotėja. Kai
mokymai baigėsi, surėmėme
pečius ir nusprendėme, jog norime išbandyti save – pasiryžome
suorganizuoti stovyklą. Stovykla
buvo tarsi mudviejų misija, kurią
privalėjome įvykdyti. Jautėme,
kad taip prisidėsime prie mūsų
visuomenės jaunuolių augimo
ir tobulėjimo. Organizuodamos
stovyklą, turėjome vieną viziją.
Norėjome, kad stovykloje būtų
kalbama rimtomis, jaunimui aktualiomis temomis, o stovyklautojai atvyktų ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir produktyviai jį
išnaudoti – įsigilinti į savo dvasinius trūkumus ir gerinti savo psichologinę sveikatą.
Stovyklai
priskyrėme
dvi,
mūsų nuomone, svarbiausias
ir aktualiausias temas – meilės sau ir pasitikėjimo savimi
bei scenos ir viešo kalbėjimo
baimes. Į stovyklą pakvietėme
savo srities profesionalus, kurie pasidalino naudingais patarimais ir savo patirtimis.
Pirmąją stovyklos dieną žaidėme susipažinimo žaidimus ir
stengėmės atsipalaiduoti, geriau vieni kitus pažinti, o tai grei-

čiau ir linksmiau padaryti padėjo
Druskininkų jaunimo užimtumo
centro (JUC) darbuotojai Laura
ir Justinas. Džiaugėmės, matydamos stovyklautojų šypsenas,
girdėdamos jų linksmą juoką.
Vakare smagiai pramogavome
„Uno“ nuotykių parke ir mokėmės nugalėti savo baimes. Bijantieji aukščio sukaupė drąsą
ir stengėsi įveikti kliūčių ruožą, girdėjosi draugų palaikymo
šūksniai. Deja, nakvynės planus sugriovė netikėtai užklupusi
audra. Nuo lietaus permirkusias
palapines iškeitėme į kempingo namelius, kuriuose valgėme
gardų, pačių pagamintą maistą.
Antrą dieną oras taip pat nedžiugino, tačiau jau buvome
pasiruošę iššūkiams ir vieni kitiems pažadėjome, jog daug
šypsosimės bei mėgausimės
veiklomis. Ryte ėjome į K. Dineikos sveikatingumo parką,
kuriame kartu su Luku Volungevičiumi atlikome jogos pratimus „Saulės pasveikinimas“.
Stovyklautojai turėjo galimybę susipažinti su joga ir pajusti jos teikiamą malonumą. Vėliau dalyvavome paskaitoje apie
meilę sau ir pasitikėjimą, kurią
vedė nuostabi psichologė Rūta
Grigoraitė. Paskaitos metu stovyklautojai įgavo teorinių žinių,
žaidė įvairius žaidimus, diskutavo su psichologe apie meilę sau
ir pasitikėjimą.
Vakare stovyklautojus aplankė
Aurelija Ivanauskaitė, kuri savo
Instagram paskyroje dalijasi patarimais apie meilę sau, padeda žmonėms suprasti, kodėl
taip svarbu mylėti save. Ji stovyklautojus bemat užkrėtė gera
nuotaika. Žaidėme įdomius žaidimus ir visi dar labiau atsipalaidavome bei suartėjome.
Vakare su stalo žaidimų klubu „Board Punks“ žaisdami stalo žaidimus, nuotaikingai praleidome laiką. Kitą dieną į stovyklą
atvyko psichologė Sandra Tulickaitė ir pravedė paskatą apie
scenos ir viešo kalbėjimo baimę.
Šioje paskaitoje teorijos buvo
daug mažiau – žaidėme daug
žaidimų, verčiančių „išlipti“ iš
savo komforto zonos ir pažvelgti scenos baimei tiesiai į akis.
Užduotys jaunuolius vertė sunerimti – juk užlipti ant scenos
prieš minią žmonių lengva ne
kiekvienam. Po paskaitos su
Dorotėja matėme – stovyklau-

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

tojai didžiavosi savimi, išdrįsę
padaryti tai, ką bijojo. Vakare
sulaukėme dar vieno svečio –
dramaturgo, režisieriaus, teatro
ir kino aktoriaus Justo Tertelio.
Jis pažėrė daugybę patarimų,
kaip nugalėti scenos baimę, atsakė į stovyklautojų klausimus.
Kartu žaidėme linksmus žaidimus – stovyklautojai atsipalaidavo, tapo energingesni, o iš
jų veidų dar ilgai nedingo šypsena. Paskutinę stovyklos dieną turėjome tik vieną bendrą
veiklą, tačiau ji buvo ne iš lengvųjų. Dalyvavome „Galva ant
pečių“ organizuotose orientacinėse varžybose. Netikėtas lietus varžybas dar labiau pasunkino, tačiau dalyviai parodė
savo drąsą bei ištvermingumą ir
varžybas, nepaisant blogo oro,
įveikė. Pripažinsime, jog teko
iš peties paplušėti. Kad įveiktų visas užduotis, dalyviai turėjo pasukti galvą, būti apsukrūs
ir pastabūs. Orientacinės varžybos padėjo sustiprinti darbo
komandoje įgūdžius. Po šios
veiklos turėjome šiek tiek laisvo laiko. Vėliau aptarėme stovyklą, pasidalijome įspūdžiais ir
įžvalgomis. Stovykloje jaunuoliai ne tik smagiai praleido laiką,
bet ir daug ko išmoko. Stovyklą dalyviai paliko jau drąsesni,
dar labiau pasitikintys ir mylintys save.
Tam, kad suorganizuotume
stovyklą, mums reikėjo pagalbos. Patį didžiausią „ačiū“ tariame Druskininkų JUC komandai,
padėjusiai mums nuo pat stovyklos organizavimo pradžios, ir
Druskininkų kempingui – už suteiktą apgyvendinimą nameliuose.
Taip pat norime padėkoti svečiams, sutikusiems sudalyvauti stovykloje, psichologėms, kurios nepagailėjo savo laiko ir
atvyko pas mus. Jogos mokytojui Lukui, pravedusiam jogos
užsiėmimą, restoranui „Etno
dvaras“, parėmusiam mūsų stovyklos dalyvius dienos pietumis, „Boulangerie“ kepyklėlei,
kuri stovyklos dalyviams padovanojo saldžius pusryčius, bei
UAB „Džigūnas“ vadovui, parėmusiam stovyklos dalyvius skaniomis picomis. Ačiū stalo žaidimų klubui „Board Punks“, kuris
jaunimui dovanojo puikų žaidimų vakarą ir „Uno“ nuotykių
parkui, leidusiam smagiai papramogauti.
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Užuojautos

Padėkos
Mes tik norime tikėti, kad Mama – amžina.
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia
Amžinybė savo gelmėn...
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams, bendradarbiams, kaimynams, Druskininkų parapijos klebonui Vaidui Vaišvilui, laidojimo namams
„Okona“, visiems, buvusiems šalia, palaikiusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamą ir
močiutę Marytę Varanauskienę.
Dukra Vida su šeima

...be galo baisu žmogų
tartum saulę danguje prarast...
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų
bažnyčios klebonui, giminėms, draugams,
laidojimo namų „Okona“ darbuotojams,
visiems kartu ir kiekvienam atskirai – už
maldas, užuojautos žodžius, už tai, kad
buvote kartu, palydint į paskutinę kelionę sūnų, brolį
Robertą Lepešką.
Mama Birutė, seserys Birutė ir Gražina

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)
Mirus Algirdui Mėčiui Garniui, dėl netekties nuoširdžiai
užjaučiame dukrą Gitaną Stanikūnę ir
artimuosius.
DNSB „Šilo namas“ gyventojai
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikusi svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jos nebebus.
Nuoširdžiai užjaučiame Leokadiją Gerasičkiną
dėl mylimos sesers mirties.
DNSB „Pastogė“ gyventojai
Tu anapus jau laimės,
anapus jau skausmo,
anapus dienos ir nakties...
Iškeliavus į Amžinybę mylimam broliui, nuoširdžiai
užjaučiame Antaną Janeiką.
DNSB „Smilga“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Jurkevičienę dėl staigios
sūnaus mirties.
DNSB „Linas“ gyventojai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių 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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2021.07.30 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.
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 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. Vasara.
22:05 Greiti ir įsiutę 2.
23:50 Nepalūžęs.
02:05 Vartotojų kontrolė.
03:00 Panorama.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Žuvytė Dorė“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS.
„Geležinis žmogus“.
22:10 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:13 VASAROS KINO TEATRAS.
„Geležinis žmogus“.
23:55 „Zombių žemė“.
01:40 „Saugus prieglobstis“.
04:05 „Ričardas Liūtaširdis. Maištas“.
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“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 SAVAITĖS HITAS. 2012.
00:35 Misionierius.
02:30 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“ 2.
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. SOFIJA MALIECKAITĖ-CHODKEVIČIENĖ.
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 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
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“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
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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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Skolos kaina.
23:35 Gelbėjimo misija.
01:25 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.07.31 d.
Šeštadienis
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
07:25 Bjaurusis Aš.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Pasaulio dokumentika.
12:50 Pasaulio dokumentika. Svečiuose pas šikšnosparnius.
13:40 Kelionių atvirukai. Moka, šventoji Etiopijos kava.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Postas aušroje. Dokumentinis
filmas.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Melo išradimas.
00:00 Greiti ir įsiutę 2.
01:45 Amarkordas.
03:50 Hadsonas ir Reksas.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Dantukų fėja“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 VASAROS KINO TEATRAS.
„Dantukų fėja“.
21:50 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Švyturys tarp dviejų vandenynų“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Švyturys tarp dviejų vandenynų“.
00:40 „Supernova“.
04:10 „Zombių žemė“.
06:25 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir
Džeris. Paklydėlis slibinukas.
10:15 Drąsusis elniukas Eliotas.
12:05 Rembo sūnus.
14:00 Mano tėtis nuvarė mašiną .
15:50 Žmogus su geležine kauke.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Kung Fu Panda 2.
21:20 Brolis keistuolis.
23:25 Seks video. Romantinė komedija.
01:20 2012. Veiksmo filmas.
06.59 Programa.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“ 3
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai 1/2
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 „Adomas nori būti žmogumi”.
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.
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 Kaukės.
22:00 MANO HEROJUS. Kruvinas deimantas.
00:50 Anakonda 2. Kruvinosios
orchidėjos beieškant.
02:40 Skolos kaina.

2021.08.01 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 Miesto gyvūnai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Beprotiškos filmavimo akimirkos. Nyderlandai.
12:45 Salų gamtos slėpiniai. Šri Lanka. Musonų sala.
13:40 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
Vasara.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Viktorija. Istorinis biografinis
serialas.
21:50 Tapatybės vagilė.
23:50 Vidurnakčio žmogus.
01:45 Melo išradimas.
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“.
22:00 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Paskutinė tvirtovė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Paskutinė tvirtovė“.
00:05 „Lok, stauk arba šauk“.
02:15 „Geležinis žmogus“.
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“.
09:15 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 KINO PUSRYČIAI. Lino.
Nuotykiai katino kailyje.
11:15 Nepaprasta komanda.
13:05 Vėl septyniolikos.
15:10 Šeimos savaitgalis.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Išnykimo amžius.
22:45 Komandosai.
00:50 Priešnuodis gyvenimui.
03:30 Brolis keistuolis.

06.59 Programa.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai 1/2
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys. Mankšta.
09.30 Grilio skanėstai 5/2.
10.00 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.30 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“ 4.
11.00 Vyrų šešėlyje. ONA JOGAILAITĖ.
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. ONA JOGAILAITĖ.
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 III etapas. Kražiai, Kelmės raj.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Lietuvos rinktinė prieš Latvijos rinktinę“.
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“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai
VII“.
00:45 Kruvinas deimantas.
03:25 Anakonda 2. Kruvinosios
orchidėjos beieškant.

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 Romų muzikos įtaka klasikai.
19:30 Juodasis paukštis. Romų genocido atmintis.
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 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Romų muzikos įtaka klasikai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Juodasis paukštis. Romų genocido atmintis.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
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“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Ginkluotas atsakas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Ginkluotas atsakas“.
23:55 „Bulis“.
00:55 „Havajai 5.0“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Tarp mūsų mergaičių“.
04:35 „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“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pasitikėjimas.
00:20 „Strėlė“.
01:20 Komandosai.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Du gyvenimai“.
05.29 Programa.
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. Mankšta.
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 Mūsų gyvūnai.
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 Kaimo akademija.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „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 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:20 „Legendų biuras“.
02:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai
VII“.
03:25 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.08.03 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 Juodasis paukštis. Romų genocido atmintis
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
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.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Širdyje lietuvis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:50 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
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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“.
20:30 „Tunelis“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Sugrįžimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Sugrįžimas“.
23:55 „Bulis“.
00:55 „Havajai 5.0“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Tarp mūsų mergaičių“.
04:35 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:45 „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. Šalta
naktis.
00:15 „Strėlė“.
01:15 Pasitikėjimas.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Du gyvenimai“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
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 Mūsų gyvūnai.
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“. Karolina Praniauskaitė.
04.50 „Reali mistika“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „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 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pinigų traukinys.
23:15 Tamsos riterio sugrįžimas.
02:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
03:25 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.08.04 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. 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 Širdyje lietuvis.
19:30 Istorijos perimetrai. Vilhelmo
kelias.
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 Širdyje lietuvis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
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“. Lietuva, drama, 2020. 15 sez. 125 s. N-7
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
20:30 „Tunelis“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Pašalintieji“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Pašalintieji“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
00:00 „Bulis“.
01:00 „Havajai 5.0“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Bulis“.
04:30 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „PREMJERA. Keičiu žmoną“.
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. Viešpatavimas.
00:50 „Strėlė“.
01:50 Šalta naktis.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Du gyvenimai“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
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 Mūsų gyvūnai.
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“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Šuo“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:30 „Iškvietimas“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „CSI. Majamis“.
13:15 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.

17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Gatvių kovotojas.
23:05 Pinigų traukinys.
01:15 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:15 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.08.05 d.
Ketvirtadienis
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Istorijos perimetrai. Vilhelmo
kelias.
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. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
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 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Širdyje lietuvis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Įdomiosios atostogos.
05:00 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“.
20:30 „Tunelis“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Pagrobtas gyvenimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Pagrobtas gyvenimas“.
00:10 „Bulis“.
01:10 „Havajai 5.0“.
02:05 „Rouzvudas“.
03:05 „Bulis“.
04:05 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „PREMJERA. Keičiu žmoną“.
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. Snaiperis. Vaiduoklis.
00:35 „Strėlė“.
01:35 Viešpatavimas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija. Kulturine publicistika.
04:50 Ciklas „Menininkų portretai“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
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 Mūsų gyvūnai.
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 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus.
22:55 Gatvių kovotojas.
01:00 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:00 „FTB. Ieškomiausi“.

Parduodu 184 kv. m
komercinės paskirties
patalpas su poilsio
kambariais ir 3 arų žeme
Neravų g.

Tel. 8 685 23427

Transporto įmonei
reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas
(„CE“ kategorijos).
Reisai
Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose.

Tel. 8 656 29324, 8 686 56366

Priekabos 3x1,5 m
nuoma, B kategorija.

Tel. 8 615 77277

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“
reikia autokrautuvo vairuotojo.
Teirautis telefonu 8 686 52724
Superkame automobilius geriausia kaina.
Tel. +370 (648) 18 770

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: padavėja (-as), indų plovėja (-as), valytoja (-as)
Kontaktinis tel. . 8 679 14738
el.p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M.K.Čiurlionio g.61, „The House“

Metalo išvežimas, supirkimas.
Statybinių šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su
kaušu, tralo automobiliams vežti nuoma.

Tel. 8 605 05407

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. 315
Neravų g., šalia statomos „LIDL“ parduotuvės atidaryta
nauja siuvyklėlė.
Maloniai prašome apsilankyti ir pasisiūdinti naują arba
atsinaujinti jau turimą drabužį!
Kontaktai: Neravų 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

Parduoda kambarį bendrabutyje
Viečiūnuose su daliniais patogumais, įstiklintas balkonas, šarvuotos durys. Kaina – 5700 Eur. Tel.
8 699 55427
Parduoda 2 kambarių butas Gardino g. 15: 38 kv./m,
4 a/4. Kaina – 22 900 Eur.
Tel. 8 607 36078
Parduodu
kambarį
Gardino g. 80. Kaina – 4300 Eur.
Tel. 8 679 22963
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 3 kambarių, 71.18
kv/m butas su židiniu, 10/9 aukšte, Ateities g. Kaina – 69 000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 65, 38 kv. m, 3
kambarių butas, 12 km nuo Druskininkų. Yra balkonas, rūsys. Tel.
8 685 85598
Parduodamas 4 (73 kv. m) kambarių butas Liškiavos g., 4 aukšte
iš 5. Kaina – 65 000 Eur. Parduodamas 2 (50 kv. m) kambarių butas Ateities g., 1 aukšte iš 5. Kaina
– 53 000 Eur. Teirautis tel. 8 658
85358
Parduodamas
4
kambarių,
78,85 kv/m butas, 4/4 aukšte,
bendrabučio tipo name Gardino g. 17. Kaina – 37 500 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas namas Jaskonyse, Miglos g.: dviejų aukštų, 140 kv. m, 15 arų sklypas.
Tel. 8 686 35701
Parduodamas sklypas 3 km nuo
Druskininkų, Raigardo slėnyje, 35
m nuo Nemunykščio pakrantės.
Geras privažiavimas, sutvarkyta
aplinka. Kaina – 45 tūkst. Tel. 8
602 28830
Parduodu Lazdijų rajone, Gudeliškių kaime sodybą su 10 ha žemės arba keičiu į dviejų kambarių
butą Druskininkuose. Kaina – 47
000 Eur. Tel. 8 698 84379
Parduodamas

vasarnamis

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
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
Parduodu garažą, Baltašiškėje, bendrijoje „Šilas“. Yra duobė,
elektra. Tel.8 615 47173.

Perka nekilnojamą turtą
Ieškoma pirkti sodyba netoli Druskininkų, gali būti apleista ir garažas Baltašiškėje.
Tel. 8 605 05407
Perku
žemės
ūkio
paskirties
sklypą
šalia
Leipalingio. Domina įvairūs variantai.
Tel. +370 611 92228
Perku žemės sklypą, sodybą gražioje vietoje: prie upės, ežero,
miško. Tel. 8 604 73616
Pirkčiau
garažą
kėje,
gali
būti
Tel. +370 628 75156

Baltašišapleistas.

Nupirkčiau garažą Druskininkuose, „Ratnyčios“ garažų bendrijoje.
Tel. 8 699 83835
Pirkčiau garažą Druskininkuose.
Tel. 8 627 41783
Nuoma

su

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė

Išnuomoju 2 k. butą su baldais ir
buitine technika M. K. Čiurlionio
g. Kaina – 290 Eur+ komunali-niai
mokesčiai. Tel. 8 617 41584
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Kaune, Eiguliuose (Šiaurės prospektas). Tel. 8 623 10916

Išsinuomotų
Atsakinga 2 asmenų šeima ilgam išsinuomotų 1-2 kambarių butą Druskininkuose arba
gyvenamą
plotą
Merkinėje.
Tel. 8 676 16606

muzikinių centrų „Akai“ ir „Philips“
distanciniai pulteliai, Scart laidai
– nuo 2 Eur, mobilaus telefono
„Nokia“ įkrovikliai ir ausinukės
– 2 Eur, pakabinami šviestuvai
– nuo 5 Eur, TV sieninis laikiklis
– 6 Eur, Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti po 5 Eur.
Tel. 8 686 43600
Pigiai parduodu plieninius vamzdžius – 100 mm skersmens.
Tel.+370 685 59247
Parduodu metalo suvirinimo aparatą VD-306 ir galandinimo stakles T-400. Tel: 8 685 23427
Ąžuolinės taburetės.
Tel. 8 618 20125

Miškas, mediena, malkos
Parduoda pušines, beržines,
alksnines
kapotas
malkas.
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029
Dvigubo
pjovimo
Tel. 8 656 38881

lentos.

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

Transporto priemonės ir
jų dalys
Parduodu
automobilį
„Renault Laguna“: 2005 m., TA
iki 2022.08, kuriasi ir važiuoja gerai. Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 678 23700
Parduoda „Hyundai matrix“: 2007
m., iš Prancūzijos, 1,5 l, dyzelis.
Labai gera būklė. TA iki 2023. 07.
Tel. 8 692 44465

Įvairūs daiktai
Paukščių narvelis, knygos: „Sveika širdis tik per 30 minučių“, „Lietuvos istorija“, „Meistrystės paslaptys“, „Sveikos mitybos vadovas“,
„Didžiosios praeities paslaptys“
ir „Didžioji knyga apie Lietuvą“.
Tel. 8 689 26393

Medžio apdirbimo frezavimo
staklės, lieti ratlankiai R15, tinkantys „Renault Scenic“ su
vasarinėmis
padangomis,.
Tel. 8 688 96725
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm
x 1 m 50 cm, kaina – 40 Eur, moteriškas dviratis – 25 Eur, vyriškas 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
Muzikinis centras SONY MHCRG290
2x120W,plaunamas
šepetys AQUA LASER GOLD,
iš-skleidžiamas
stalas,
automagnetola
automobiliui
„Renault Megane“, 1998 m.
Tel. 8 614 36158

Perka
Pirksiu Lietuvos dailininkų paveikslus, Kauno dailės, rusiško
porceliano
skulptūrėles.
Tel. 8 613 86007

Perku naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas, snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651 89996

Žemės ūkio produkcija
Parduodu triušius ir triušieną. Tel.
8 611 45735
Parduoda vasarinius kviečius: 50
kg – 10 Eur, avižas: 50 kg – 7 Eur.
Perkant didesnį kiekį, galiu atvežti. Tel. 8 695 16057
Žieminiai ir vasariniai kviečiai Vilkiautinio kaime. Tel. 8 698 35361

Reikalinga
Reikalingi darbininkai, galintys
nudažyti namą Druskininkuose.
Tel. 8 681 16642
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

Pamesta
Pamesti akiniai „Ratnyčios“ soduose, Raigardo ar Rūtų g.
Tel. 8 687 20690
Pamestas telefonas „Huawei P30
Pro“ (prie Druskininkų ligoninės
stotelės). Jeigu radote, paskambinkite tel. 8 605 12092

Dovanoja

Brangiai perku pjautą medieną:
lentas, tašelius (bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830

Dovanoju labai gražius juodai baltus kačiukus, kačiukams šiuo metu 2 mėnesiai.
Tel. 8 682 40545

Perku audio kasetes, vinilines
plokšteles. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 14096

Atiduodama nugriauto namo
mediena
kūrenimui/malkoms.
Tel. +370 (615) 43483

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
Miegamojo komplektas, indaplovė „Wirpooll“, sofa-lova, 2
foteliai, 2vokiškos lovos, rašomasis stalas su lentyna.
Tel. 8 670 80410
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), naujas 3 pavarų moteriškas dviratis, austos vilnonės
lovatiesės, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai,
koja minama siuvimo mašina. Tel.
8 630 87652
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 – 25 Eur. 3 kameros, A klasė, aukštis – 2 m, kaina – 125 Eur,
kineskopinių TV „Panasonic“,
„LG“ ir TV priedėlio „TV STAR“,

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“!

Taksi iškvietimas!

Mūsų klientams — geriausios kainos pasiūlymas!

Tel. 8 678 19907

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277
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Jaunimo savanoriška tarnyba: darydami gerą kitiems – dar daugiau
gėrio gauna atgal

Jaunimo savanorišką tarnybą baigusiems savanoriams buvo įteikti pažymėjimai ir Druskininkų savivaldybės dovanos/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkuose tampa vis
populiaresnė jaunimo savanoriška tarnyba.
Vis daugiau jaunų žmonių neatlygintinai dalyvauja
įvairių visuomeninių organizacijų veikloje.
Praėjusią savaitę organizuotas renginys, skirtas
jaunimo savanorystės stiprinimui Druskininkų savivaldybėje. Susitikime dalyvavo savanorišką veiklą
organizuojančios asociacijos „Padėkime vaikams“ atstovai, Druskininkų savivaldybės mero patarėjas
Simonas Kazakevičius, Jaunimo reikalų koordinatorius
Mantas Micevičius, savanorius priimančių organizacijų

vadovai, kuratoriai bei Jaunimo savanoriškos tarnybos
(toliau – JST) savanoriai.
Renginio metu mentorės Aistė Fedaravičiūtė ir Monika Mažonaitė pristatė esamą Jaunimo savanoriškos tarnybos
programos situaciją, pasidžiaugė vis didėjančiu ir plečiamu savanorystės tinklu
Druskininkų savivaldybėje ir
stiprėjančiomis priimančiomis
organizacijomis.
A. Federavičiūtė sakė nesitikėjusi, kad, pradėjus veikti Jaunimo savanoriškai tarnybai Druskininkuose, bus tiek
susidomėjusių, norinčių padėti kitam jaunų žmonių. Tačiau
savanorystė Druskininkuose
plečiasi, paliečia vis daugiau

žmonių.
„Savanorystė jaunam žmogui yra nepamatuojamai svarbi patirtis asmeniniam ir profesiniam augimui.
Besidalindami su kitais žmonėmis savo laiku, žiniomis,
veiklomis, jaunuoliai tobulina
savo turimas kompetencijas
arba įgyja naujų, auga ir stiprėja kaip asmenybės, mokosi iš kitų bendruomenės narių,
įgauna daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi, „pasimatuoja
profesiją, – pasakojo A. Federavičiūtė. Jos teigimu, vyksta
labai sąžiningi mainai – darydami gerą kitiems, savanoriai
dar daugiau gėrio gauna atgal.
„Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame procese kartu su

Laura
Gardziulevičienė,
asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė: „Manau kad
tikroji savanorystė yra tuomet,
kai jaunuolis savo laisva valia
pasirenka dalyvauti programoje.
Jaunimo savanoriškos tarnybos
programa – viena iš savanorystės formų, kuri paremta struktūruotu 6 mėnesių koordinavimu
ir jaunuolio atskaitomybe. Labai
svarbu reflektuoti apie jauno
žmogaus išgyvenimus visos savanorystės metu, todėl mentoriai nuolat bendrauja ir palaiko
ryšį su savanoriu, dalyvauja jo
augimo procese. Visgi geras pavyzdys turi stiprią galią ir plinta
sparčiau nei mums atrodo, o tai
įrodo ir didėjantys užsiregistravusių į Jaunimo savanorišką tarnybą
jaunuolių skaičiai Druskininkų savivaldybėje. Svarbu pažymėti, kad
jaunuoliai, baigę Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, gauna pažymėjimus, kaip patvirtinimą apie dalyvavimą savanoriškoje
veikloje. Tai – formalus dokumentas, kuris gali papildyti gyvenimo
aprašymą (CV) ir būti reikšmingas jaunuolio ateities perspektyvoje.
Akivaizdu, kad jaunuolis, dalyvaudamas programoje, keičia ne tik
savo asmeninio gyvenimo rėmus, bet ir prisideda prie visos bendruomenės sąmoningumo, pilietiškumo augimo“.

savanoriu – stebėti, išklausyti,
suteikti informacijos, kartu reflektuoti, o kartais – net spręsti iškilusius sunkumus“, – sakė
Aistė.
Renginyje dalyvavęs mero
patarėjas S. Kazakevičius pasidžiaugė aktyviu Druskininkų
jaunimu, jauniems žmonėms
palinkėjo stiprybės ir ištvermės, įveikiant iššūkius ir atrandant save savanorystės kelyje.
Tądien savanoriai dalijosi gerąja savanorystės patirtimi, iškilusiais ir įveiktais iššūkiais
bei kuratorių, mentorių pagalbos svarba JST programos
procese.
Susitikimo metu Jaunimo savanorišką tarnybą baigusiems
savanoriams buvo įteikti pažy-

mėjimai ir Druskininkų savivaldybės dovanos. Padėkota priimančioms
organizacijoms,
Druskininkų savivaldybei, o
mentoriams – už bendradarbiavimą ir pagalbą, vystant savanorystės tinklą savivaldybėje.
Jaunimo savanoriška tarnyba
– tai intensyvi 6 mėn. trukmės
programa jauniems žmonėms
nuo 14 iki 29 m., kurios metu
jaunuoliai 40 val. per mėnesį
savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, nuolat palaiko ryšį su
kuratoriumi, mentoriumi ir reflektuoja apie patirtis savanorystės metu.
Parengė Laimutis Genys

Įsimintini įspūdžiai savanorystės stovykloje
Angelė Paulėkaitė,
stovyklos vadovė
Atrodytų, ką tik prasidėjo,
bet jau baigėsi į kitas stovyklas nepanaši, savaitę trukusi vaikų stovykla „Vasara
kieme“.
Joje vaikai ne tik ilsėjosi ir
pramogavo, bet ir daug dirbo. Stovyklos metu jie priėmė savanorystės iššūkį – išbandyti trumpalaikę
savanorišką veiklą.
Pirmą stovyklos dieną vaikai
susipažino su savanorystės
idėja, jos nauda visuomenei ir
pačiam savanoriui, o stovyklos
pabaigoje jie jau patys tvirtino,
kad padėdami kitam, tuo pačiu
padeda ir sau.
Stebuklus darantys žodžiai –
„Kas, jei ne AŠ!“ – juos lydėjo
kiekvieną dieną.
„Kas, jei ne AŠ, žais su vaikais?“, – sakė mus aplankiusi
„Džiugučių“ savanorė Gustė,
jau daug metų savanoriaujanti šiame dienos centre.
„Kas, jei ne AŠ fotografuos
stovyklas?“, – kalbėjo savanoris fotografas Martynas.
„Kas, jei ne AŠ?“, – viena kitai antrino savanorės Lauros
iš Alytaus gyvūnų globos asociacijos „Keturkojo viltis“, besirūpinančios apleistais šuniukais.

„Kas, jei ne MES organizuos prasmingus renginius?“,
– sakė Aušra ir Tauras Česnulevičiai.
Taip sakė ir stovyklos savanoriai: mamos Inga ir Anna bei
tėtis Algis.
Taip sakyti pratinosi ir vaikai.
Stovyklos metu jie patyrė, kaip
smagu daryti gera kitiems.
Vaikai pasiuvo lėles, daug repetavo ir sukūrė lėlių spektaklį „Ožka melagė“, kurį parodė mažiesiems „Džiugučiams“.
Pasidaliję į dvi komandas, jie
valė Ratnyčėlės upę ir jos pakrantes. Patys nustebo, kiek
daug šiukšlių ištraukė iš upelio dugno.
Vieną dieną vaikai savanoriavo Alytaus gyvūnų globos
asociacijoje „Keturkojo viltis“.
Pamatė, kiek daug yra beglobių šunų, išgirdo liūdnų ir gerai
pasibaigusių jų istorijų, pavedžiojo ir pažaidė su apleistais
šuniukais. Kiekvienas vaikas
rado savo šunį. Viešnagės pabaigoje visi jautėsi taip, lyg
būtų pasipildę šešiasdešimčia
draugų.
Visą stovyklos laiką vaikai
rūpinosi ir vienas kitu, padėjo
vieni kitiems įveikti sunkesnes
„Uno“ parko trasas, neapleido lėčiau važiuojančių draugų
dviračių žygio metu.
Norime padėkoti už kantry-

Vieną dieną vaikai savanoriavo Alytaus gyvūnų globos asociacijoje „Keturkojo viltis“/Asmeninio archyvo nuotrauka

bę mus vežusiems Druskininkų autobusų parko ir Švietimo
centro vairuotojams.
Už pramogas „Uno“ parke dėkojame paslaugiems ir
gerą nuotaiką spinduliuojantiems instruktoriams, už kelionę į Meilės salą dėkojame
kapitonui Algiui, o už puikią
stovyklos atmosferą, pramogas, žaidimus, gerą nuotaiką
ir palaikymą dėkojame vienas
kitam.

