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Jubiliejinis menų festivalis „Druskininkų
vasara su M. K. Čiurlioniu“ prasidėjo aukšto
profesionalumo nata

Ne globėjai daro
vaikams gera, o
vaikai, atėję į šeimą, ją
pakeičia, moko ir augina
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Į pirmąjį festivalio koncertą gausiai susirinkę klausytojai galėjo mėgautis Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvo „Musica humana“ ir solistų K. Zmailaitės bei E. Seiliaus profesine meistryste / Ramunės Tarandės nuotrauka

Laimutis Genys
Jau du dešimtmečius kurorto vasara neįsivaizduojama
be menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. Praėjusį šeštadienį prasidėjo beveik tris mėnesius
truksiantis jubiliejinis – dvidešimtasis – festivalis, kuris
druskininkiečiams ir kurorto
svečiams padovanos aukščiausios meninės prabos renginių.
Festivalis tradiciškai prasidėjo prie M. K. Čiurlionio paminklo
– skambant Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos magistrantės Mortos Elžbietos Bieliukaitės atliekamai lietuvių liaudies
dainai „Bėkit, bareliai“, kurią jis
labai mėgo ir jos motyvus naudojo savo kūryboje, buvo nusilenkta mūsų krašto genijui. Prie
paminklo padėta įspūdinga gėlių puokštė, o susirinkusieji į festivalio atidarymo iškilmes išklausė pastebėjimų apie M. K.
Čiurlionio asmenybės ir kūrybos
reikšmę Druskininkams, Lietuvai bei pasauliui.
Apdovanojo konkurso nugalėtojus

Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė paskelbė meninės fotografijos
konkurso „Asociatyvi nuotrauka pagal M. K. Čiurlionį“ nugalėtojus – juos išrinko autoritetinga
komisija ir socialinių tinklų vartotojai.
Pirmoji vieta atiteko daugiausiai komisijos narių ir socialinio tinklo lankytojų vertinimų
sulaukusiai su M. K. Čiurlionio
paveikslu „Bičiulystė“ besiasocijuojančiai nuotraukai, kurios
autorė Elvyra Laučiuvienė.
Komisijos nariai pažymėjo ir
nuotraukos, kuri asocijuojasi su
M. K. Čiurlionio „Saule“, autorės
Daivos Neko drąsą, nepaprastą įžvalgumą bei M. K. Čiurlionio kūrybos žinojimą.
Už pateiktą menišką ir labai tapybišką nuotrauką, kuri, pačios
autorės teigimu, labai asocijuojasi su M. K. Čiurlionio paveikslu
„Saulės sonata, Allegro“, buvo
apdovanota Gintė Mažiulienė iš
Vilniaus.
Kadangi Druskininkų kultūros centro „Facebook“ puslapio
lankytojų ir komisijos pasirinkta
nuotrauka sutapo, publikos simpatijų prizu apdovanojama antros pagal „patiktukų“ skaičių

nuotraukos autorė Emilija Brusokaitė. Jos pateikta meistriškai
padaryta Birštono apžvalgos
bokšto nuotrauka asocijuojasi su M. K. Čiurlionio paveikslu
,,Pavasario motyvas“.
Skambėjo sveikinimo kalbos
Po to festivalio atidarymo iškilmės persikėlė į Druskininkų
bažnyčią, kurioje į pirmąjį koncertą susirinko gausus būrys
druskininkiečių bei kurorto svečių.
Prieš devyniolika metų šį festivalį pradėjęs organizuoti Lietuvos muzikų rėmimo fondas,
vadovaujamas Liucijos Stulgienės, išaugino jį iki aukščiausio
lygio meno šventės.
Praėjusiais metais festivalio organizavimą perėmė Druskininkų kultūros centras, kuris
šiemet į festivalį pakvietė geriausius Lietuvos ir užsienio atlikėjus ir kolektyvus. Jie koncertuos net penkiose kurorto
erdvėse – Druskininkų bažnyčioje, Miesto muziejuje, M. K.
Čiurlionio meno mokyklos salėje, Pramogų aikštėje ir K. Dineikos sveikatingumo parke.
Festivalio atidaryme dalyva-

vęs Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius palinkėjo klausytojams puikių emocijų ir sakė, kad
du dešimtmečius šis renginys
yra vienas iš svarbiausių kultūrinių kurorto įvykių, suteikiančių
peno sielai.
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Prieš ketverius metus į savo šeimą dvi mergaites priėmusi druskininkietė: „Ne
globėjai daro vaikams gera, o vaikai, atėję į šeimą, ją pakeičia, moko ir augina“
kaip jausiesi pats, o stengtis padėti vaikui. Juk vaikui reikia visko
– ne tik pavalgyti ir apsirengti, bet
ir dėmesio, bendravimo“, – sako
Edita, pridurdama, kad kartu su
vyru mergaitėms norėjo parodyti pasaulį, praplėsti jų akiratį, ugdyti – auginti jas taip, kaip augina
savo vaikus.

Lietuvoje minimos Globos ir globėjų savaitės tikslas – atkreipti dėmesį į globos svarbą
bei vaiko teisę į laimingą ir saugią vaikystę / Asociatyvi nuotrauka

Jau trečius metus visoje Lietuvoje minima Globos ir globėjų savaitė, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į globos svarbą
bei vaiko teisę į laimingą ir saugią vaikystę. Visuomenės požiūris į globą keičiasi, tačiau
norinčių padėti be šeimos ir
tėvų likusiems vaikams vis dar
trūksta.
Druskininkuose yra šeimų,
kuriose auga globojami vaikai.
Viena iš tokių – Editos ir Audriaus (vardai pakeisti) šeima,
prieš ketverius metus į savo
namus ir širdis priėmusi dvi
seseris – 5-erių mažylę ir 15metę paauglę.
„Norėčiau, kad šis mano interviu nors šiek tiek pakeistų
visuomenės nuostatas ir paskatintų šeimas ryžtis globoti
vaikus“, – atvirą interviu apie
gyvenimą pakeitusį sprendimą
pradeda moteris.
Dėl globos apsisprendė visa
šeima – pritarė ir vaikai
Labai dažnai noras globoti vaikus atsiranda šeimose, kuriose
žmonės negali susilaukti biologinių vaikų. Editos ir jos vyro Audriaus šeimoje viskas buvo kiek
kitaip. Kai jie priėmė sprendimą
tapti globėjais ir savo meile pasidalinti su likimo nuskriaustais
mažyliais, šeimoje jau augo du
vaikai – 10-ies metų sūnus ir 17metė dukra.
„Pradžia buvo manyje – atėjo jausmas, kad noriu padaryti kažką gero. Pradėjau kalbėtis su vyru: turime galimybių, yra
erdvės, kodėl nepadėjus tiems,
kuriems to reikia? Dievas mums
davė tiek daug – pasidalinkime“,
– pradžią prisiminė moteris.
Taip sutapo, kad Lietuva tuo
metu buvo sukrėsta Kėdainiuose
motinos ir patėvio nužudyto keturmečio Matuko istorijos. Todėl
mintys, kad reikia nieko nelaukti, o padėti vaikams, darėsi vis stipresnės.
„Džiaugiuosi, kad mano vyras
taip pat rado stiprybės apsispręsti dėl globos. Aš gyvenau daugiau
emocijomis, vyras rėmėsi logika,
protu. Viską pasvėrę ir pasitarę,
globoje matėme labai daug prasmės“ – pasakoja Edita.
Pasiteiravus, kaip į tokį apsisprendimą reagavo artimieji, draugai ir pažįstami, moteris atvira –
šeima turėjo iliuziją, kad visi labai
džiaugsis. Tačiau palaikymas iš
pradžių buvo labai minimalus ir
santūrus. „Vėliau paaiškėjo, kad
tarpusavyje visi pasikalbėdavo
– esą jiems ši mintis greit praeis
arba „gal neturi ką veikti, kad tokiais dalykais užsiims...“ – pasakoja moteris.
Kai visi suprato, kad šeimos apsisprendimas rimtas, prasidėjo
atkalbinėjimai, raginimai pagalvo-

ti, ar pradėjus globoti kitus vaikus
nenukentės savi? Bet Edita sako,
kad sprendimą globoti vaikučius
aptarė su savo vaikais – dukra
pritarė, kad reikia padėti, o mažasis sūnus įsivaizdavo, kad atsiras
daugiau draugų žaidimams.
Vaikams reikia ne iliuzijų, o
įprasto šeimos gyvenimo
Išklausę globėjų kursus, Editos
ir Audriaus šeima laukė, kol su
jais susisieks specialistai. „Mes
planavome, kad vaikučiai pas
mus ateis trumpam. Tada jie susiras namus, šeimas, o mes padėsime kitiems mažyliams“, – apie
planus tapti laikinais globėjais pasakoja Edita.
Bet yra sakoma: „Nėra nieko pastovesnio, už laikiną“. Taip ir atsitiko.
Vieną vakarą, kai šeima ramiai
ilsėjosi namie ir planavo po savaitės turėjusią įvykti atostogų kelionę, suskambo telefonas. „Man
paskambino Vaikų teisių specialistai ir pranešė, kad ligoninėje
yra dvi mergaitės – 5 ir 15 metų
sesutės, situacija yra sudėtinga ir
reikia skubios pagalbos“, – prisiminė Edita.
Į žinią, kad netrukus į jų namus
atvyks dvi mergaitės, šeima sureagavo gana ramiai. Tik Edita
tą naktį sunkiai užmigo – tvarkė
spintas, patalynę, ruošėsi ir labai
jaudinosi.
„Jaudinausi, kaip pavyks sutarti su paaugle, nes gerai žinojau, ką reiškia paauglystė. Bet su
vyru buvome tvirtai apsisprendę – jokių kriterijų globojamiems
vaikams nekelsime. Ką Dievas atsiųs, tam stengsimės padėti“, –
atvirai kalba moteris.
Paklausus, kokios buvo pirmosios gyvenimo kartu savaitės, moteris atvira: „Kai jos atvyko į mūsų
namus, aš iš karto norėjau duoti viską – norėjosi kompensuoti jų patirtą skausmą, skriaudas ir
netektis“. Globėja iš karto pabrėžia, kad tai buvo klaida: „Priimant
sprendimą dėl globos, labai svarbu suprasti, kad vaikams reikia
duoti ne iliuziją, o tai, kas yra tikra
– tikrą šeimą, tikrus jausmus, tikrus išgyvenimus. Jie turi matyti,
kaip viskas vyksta paprastoje šeimoje, kokia būna įprasta kasdienybė – būtent to vaikams labiausiai reikia“.
Paklausus, ar Editos šeimai yra
tekę susidurti su gana dažnu stereotipu, kad vaikai globojami dėl
pinigų, moteris sako, kad tokių
pastebėjimų būta. „Taip galvojantiems sakau – tikrai yra daug lengvesnių būdų užsidirbti pinigų.
Mano mažylę bandė paimti auginti teta – jai nepavyko, nes vaikas buvo per judrus, per greitas.
Norint globoti vaiką, reikia žmonių, gebančių pirmiausia dirbti su
savimi. Reikia galvoti ne apie tai,

Palaiko ryšį ir skatina bendrauti su biologine mama
Editos ir Audriaus šeimoje apsigyvenusios mergaitės – druskininkietės, todėl šeima gerai
žino jų istoriją, pažįsta biologinę
mamą. Paklausus, kodėl taip susiklostė, kad mama negalėjo mergaičių auginti, Edita išlieka labai
diplomatiška ir taktiška: „Jų istorijoje daug skausmo, smurto. Tai jų
širdelėse paliko gilų antspaudą.“
Moteris, pradėjusi globoti mergaites, neatsitvėrė tylos siena nuo
jų artimųjų – atvirkščiai, ji pradėjo
su jais palaikyti ryšį, skatino mergaites bendrauti su mama.
„Mergyčių mama yra gera moteris. Bet silpna. Kažkada, kai ji
buvo vaikas, jai nebuvo laiku suteikta pagalba. Ji darė tas pačias
klaidas, kurias matė savo šeimoje. Tarsi užburtas ratas – iš kartos
į kartą – tos pačios problemos“, –
pasakoja Edita.
Po keleto mėnesių gyvenimo
Editos šeimoje, mergaitės pabandė sugrįžti į namus. Tačiau gyvenimas ten tęsėsi tik apie 3 mėnesius, ir jos vėl buvo priverstos
susikrauti daiktus, nes situacija
negerėjo. Mergaitės pačios pasiprašė sugrįžti pas Editą – ten
buvo vienintelis saugus uostas.
Moteris visus ketverius metus
palaiko ryšį su mergaičių mama –
šiuo metu ji yra išvykusi į užsienį, dirba ir stojasi ant kojų. „Turime vilties, kad viskas bus gerai.
Aišku, kažin, ar susigrąžins vaikus. Bet vyresnioji su mama bendrauja, ir tai labai džiugina. Mes
labai daug apie tai kalbėjomės,
nes iš pradžių mergaičių širdelėse mamos atžvilgiu buvo labai
daug skausmo, pykčio, išgyventos neteisybės. Mums padėjo psichologai, Globos centro komanda“, – pasakoja globėja.
Ne visada globėjai taip geranoriškai nori padėti vaikams palaikyti ryšį su biologine šeima. Edita
pritaria, kad noras turėti vaikučius tik sau yra didelė problema,
nes tai, kas darome ne dėl vaiko,
o sau, tampa žala.
„Daugelis galvoja: aš vaikui kažką duosiu, ir kažką gausiu atgal.
Bet nebūtinai. Net ir iš savo vaikų nebūtinai turite kažką gauti atgal. Reikia susidėlioti prioritetus ir
suprasti, kad tu darai tai, kas vaikui geriausia. O jam geriausia jo
šeima, kad ir kokia ji būtų. O globėjai jam gali parodyti, kokia yra
paprasta šeima, įprastas gyvenimas, kad jie pasisemtų patirties
ir sektų jų pavyzdžiu“, – įsitikinusi Edita.
Vyresnioji mergaitė kuria
savo gyvenimą ir svajoja apie
sesers globą
Druskininkai – mažas miestas,
kuriame visi vieni kitus geriau ar
mažiau pažįsta. Paklausus, ar
nesulaukė vertinimų iš aplinkinių,
kodėl imasi globoti vaikus iš sudėtingos šeimos ir ar nebijo, kad
mergaitės nueis tais pačiais keliais, Edita sako sulaukusi labai
daug komentarų, net iš labai artimos aplinkos, ir tai buvo viena iš
skaudžiausių jos patirčių.
„Žmonės sakydavo – jūs nieko nepadarysite, juk tai – genai.
Į tokius pasakymus aš reaguodavau emocionaliai, net piktai – surinkau medžiagos, kad galėčiau
argumentuotai apginti savo mergaites. Taip, genai daug dalykų

nulemia, bet su jais galima susidoroti – ugdyti įgūdžius. Paprastos šeimos matymas – jau keičia
ir formuoja žmogų. Ir šiandien,
praėjus ketveriems metams, aš
turiu patį nuostabiausią pavyzdį
– mano globotai mergaitei greitai
sukaks 20 metų. Ji studijuoja, dirba, yra veikli, kuria savo gyvenimą, neturi jokių žalingų įpročių ir
turi stiprią poziciją. Man tai yra didžiausia dovana. Ir kartu atkirtis
visiems, kurie netikėjo – štai vaikas, kuris gyvenime matė visko,
ir pasirinko teisingą kelią“, – sako
moteris.
Šiandien globėja didžiuojasi,
kad į jos namus pirmą kartą užsuksi nedrąsi, mažutė paauglė
dabar yra drąsiai į gyvenimą žengiantis žmogus: „Negaliu sakyti,
kad nebuvo sunkių akimirkų. Bet
jų būna kiekvienoje šeimoje, auginant savo vaikus, tiesa? Buvo
ir nelengva paauglystė, ir naktimis nemiegota, ir prarymota. Bet
šiandien aš matau – mano mergaitė pasirinko teisingą kelią“.
Paklausus, ar vyresnioji mergaitė, kai jai prireikia patarimo,
sugrįžta į Editos namus, globėja
šypsosi: „Taip, visada, bet dabar
ji suaugusi – jau ir man patarimų
duoda, mes padiskutuojame dėl
sesės auklėjimo. Ji svajoja pati ją
auginti“, – pasakoja Edita.
Mažylė – aktyvi ir kūrybinga
Vyresnei sesei išvykus studijuoti, Editos namuose liko mažoji, kuri pasižymi energija ir aktyvumu.
„Ji labai protingas, kūrybingas,
gudrus vaikas, turintis Dievo dovaną – labai gražiai piešia, kartu einame į dailės pamokas, ir
mokytojai mato didelį potencialą. Kūrybinga siela, nori kurti čia
ir dabar“, – šypsosi globėja ir prisipažįsta, kad per kūrybingumą
jų namuose nutinka ir daug juoką
keliančių situacijų.
Vieną dieną, užėjusi į mažylės
kambarį, Edita rado sukarpytus
visus drabužius. „Ji norėjo būti dizainerė. Rūbai virto skuteliais, kuriais buvo papuoštas kambarys ir
lėlės“, – šypsosi globėja.
Ir tokių istorijų yra ne viena. Šeima gyvena nuosavame name.
Vieną žiemos dieną mažoji iš
krosnies išmontavo detalę – 3 paras šeimai teko šildytis židiniu,
nes mergaitė neprisiminė, kur tą
detalę padėjo, o, užsakius naują,
reikėjo laukti, kol ją atveš. Galiausiai reikalingą detalę kaimynė surado savo kieme.
Pasakodama apie vaikiškas mažosios išdaigas, Edita nuoširdžiai
šypsosi: „Aš labai prisirišau ir taip
ją myliu!“.
Paklausta, kokia yra meilė biologiniams ir globojamiems vaikams,
Edita atvira – meilė savo vaikams
yra duota gamtos, o meilę į šeimą
atėjusiems vaikučiams turi išsiugdyti: „Mylėti reikia išmokti. Ir mes
mokėmės visi, po truputėlį“.
Editos dukra naujas šeimos nares priėmė draugiškai ir santūriai,
o mažasis, iki tol buvęs pagrandukas ir visų lepinamas vaikas,
ne visada suprasdavo, kodėl dabar reikia dalintis daiktais, mamos dėmesiu.
„Dėl dėmesio buvo labai didelė konkurencija. Negalėdavau
glausti sūnaus, akivaizdžiai matant mergytėms. Mums padėjo
psichologai, Globos centro specialistai“, – atvirauja moteris.
„Man atrodo, kad visos patirtys
išėjo tik į naudą – sūnus daug ko
išmoko, sustiprėjo. Auginant keturis vaikus, buvo visko: ir susimušdavo, ir vienas kito kažką suvalgydavo ar daiktą paimdavo
– kaip ir kiekvienoje šeimoje. Kartais iš močiutės, kuri labai myli
mažąjį, net išgirsdavome, ar tikrai

viskas gerai? Ar jo neskriaudžia?
Bet viskas buvo gerai. Šiandien
mano vaikas užsigrūdinęs, išmokęs už save pakovoti, bet nepraradęs jautrumo, meilės“, – apie
patirtis pasakoja Edita.
Visiems būsimiems globėjams: vaikas, atėjęs į šeimą,
padeda jai tobulėti ir augti
„Į mūsų šeimą atėjusios mergaitės – mūsų mokytojos, jos tiek
daug davė! Mes darydavome susirinkimus, kalbėdavomės apie
santykius, atvirai pasipasakodavome, susikūrėme taisykles, kad
namuose nebūtų chaoso. Tai mus
sustiprino, mes išmokome būti
kartu“, – pasakoja globėja.
Edita sako, kad būta visko – ir
klaidų padaryta, ir verkti teko, bet
pagalba ir palaikymas Druskininkų Globos centre suteikdavo stiprybės ir pasitikėjimo savimi, kad
tai, ką ji daro, yra reikalinga ir
prasminga.
Paklausta, ar yra laiminga, kad
prieš beveik penkerius metus priėmė sprendimą tapti globėja, Edita nė akimirkos nesudvejoja: „Aš
jaučiu pilnatvę. Įveikiau save, užaugau. Pasikeitėme visi – ir aš, ir
mano šeima, mano aplinkos žmonės, visi pagerėjome. Turime stiprią šeimą, į kurią galime atsiremti, pasikalbėti. Šiandien visi
supranta, kodėl mes jaučiame
norą padėti ir niekam nebekyla klausimų, kad tai – iš neturėjimo ką veikti. Palikome komforto
zoną. Ir kiekvienas turime iš jos
išlipti, jei norime, kad pasaulyje
kažkas keistųsi“, – sako Edita.
Būsimiems globėjams moteris
norėtų patarti išdrįsti rasti savyje jėgų būti geresniu: „Šie vaikai –
nuostabūs mokytojai, leidžiantys
pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Taip, tai yra iššūkis,
bet kiekvienas turėtų paieškoti galimybių tą iššūkį priimti. Pilnatvė ateina, kai tu pats keitiesi,
augi, supranti, kad ne šiaip sau
šią žemę mindai. Jeigu kiekvienas savyje rastų stiprybės priimti
vaiką į savo namus, mes turėtume
visai kitokią situaciją daugybėje
sričių, išspręstume daugybę socialinių problemų. Todėl Lietuva
privalo orientuotis ir mokytis iš
užsienio šalių, kuriose nėra vaikų
globos namų, o kiekvienas vaikas
– tai savas vaikas. Taip, tai sunku.
Negaliu meluoti, kad lengva. Bet
ne vaikai yra sunkūs. Sunku suaugusiems dirbti su savimi, priimti
pokyčius, keistis. Bet kai išdrįstame tai padaryti, gyvenimas tampa daug prasmingesnis“, – atvirai
sako moteris.
Tik pabaigus pokalbį, Edita prasitarė, kad ir jos pačios tėvai, dar
iki jai gimstant, įsivaikino mergytę. Moteris džiaugiasi tėvų sprendimu ir tuo, kad gyvenimas jai padovanojo seserį.
Sakoma, kad geras pavyzdys –
užkrečiamas. Edita savo tėvų patirtį pakartojo savo šeimoje.
Galbūt ši dviejų mergyčių istorija paskatins daugiau druskininkiečių šeimų žengti lemtingą
žingsnį apsisprendžiant globoti
vaikus?
Visus, kurie norėtų daugiau informacijos, kaip tapti globėjais,
kviečiame susisiekti su Druskininkų Globos centro komanda telefonu 8 655 15504 ir 8 659
83969 arba el. paštu raminta.mitrikeviciene@druskininkuspc.lt
bei erika.sakalauskiene@druskininkuspc.lt
Parengė Diana SinkevičiūtėGriežė, Druskininkų
savivaldybės Turizmo,
komunikacijos ir kultūros
skyriaus vyriausioji
specialistė komunikacijai
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Brangūs druskininkiečiai ir kurorto svečiai,
Liepos 6-ąją iškeltos trispalvės ir vieningas Tautiškos giesmės skambesys suvienys
visus švęsti Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą – Valstybės dieną.
Tegul ši diena kiekvienam primena Lietuvos istoriją, garbingai iškovotą
Nepriklausomybę, laisvės svarbą ir reikšmę šiandieninių įvykių kontekste.
Valstybingumo istoriją rašome kartu.
Linkime būti drąsiems ir vieningiems, kuriant gražų,
kultūringą, pažangų savo kraštą.
Druskininkų savivaldybės vardu,
meras Ričardas Malinauskas

Informacija gyventojams – duris atveria
naujos Savivaldybės administracijos
patalpos

Visi žemės sklypų savininkai raginami sutvarkyti
jiems priklausančias teritorijas

Apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų šeimininkai raginami atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus: surinkti šiukšles, šienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias šakas / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
Naujose Savivaldybės administracijos patalpose paslaugas teiks Architektūros ir urbanistikos
bei Ūkio ir turto valdymo skyrių specialistai / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad nuo liepos 1 d.
duris atveria naujos Savivaldybės administracijos patalpos adresu: Vilniaus al. 14.
(buvusios „Sodros“ patalpos).
Šiose patalpose gyventojus
konsultuos ir reikalingas paslaugas suteiks Savivaldybės
administracijos Architektūros

ir urbanistikos bei Ūkio ir turto
valdymo skyrių specialistai.
Todėl nuo š. m. liepos 1 d.
Druskininkų savivaldybės administracija kviečia gyventojus žemės ūkio, socialinio būsto, miesto ūkio, aplinkosaugos,
namų statybų, žemėtvarkos ir
kitais šių skyrių kuruojamais
klausimais kreiptis nauju adresu – Vilniaus al. 14.

Druskininkų kurortui itin
svarbus estetinis aplinkos
vaizdas – Druskininkų savivaldybė siekia užtikrinti, kad
visos teritorijos, taip pat ir
privačios, esančios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse, atrodytų tvarkingai.
Druskininkų savivaldybės administracija dėkoja žemių sklypų savininkams, tvarkantiems
jiems priklausančias žemės valdas. Bet Druskininkų savivaldy-

bės teritorijoje vis dar yra apleistų, be priežiūros paliktų žemės
sklypų, todėl jų šeimininkai raginami atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus: surinkti
šiukšles, šienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas
ar nukritusias šakas.
Druskininkų savivaldybės administracija atkreipia dėmesį,
kad už nesitvarkymą yra numatyta administracinė atsakomybė.
Iki liepos 1 dienos nesutvar-

kius jums priklausančių sklypų,
ir fiziniams, ir juridiniams asmenims priklausantys žemės sklypai bus įtraukti į apleistų sklypų
sąrašą.
Apleistų žemės sklypų sąrašas bus perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
padidinto 4 procentų žemės mokesčio tarifo taikymo 2022 metų
mokestiniam laikotarpiui.
Tad nelaukite paskutinės minutės, susitvarkykite jums priklausančias teritorijas!

Druskininkų savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus

Savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai – butai perkami visoje Druskininkų savivaldybės teritorijoje / Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
administracija perka vieno
ir dviejų kambarių butus Savivaldybės socialinio būsto
fondo plėtrai. Butai perkami
visoje Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Druskininkų savivaldybės administracija kviečia fizinius ar
juridinius asmenis teikti paraiškas. Paraiškos turi būti pateiktos šioms pirkimo objekto dalims:
I dalis – vieno kambario butas
Druskininkų miesto teritorijoje;

II dalis – vieno kambario butas
Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje);
III dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų miesto teritorijoje;
IV dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų savivaldybės
teritorijoje (Viečiūnų miestelyje
ir Leipalingio miestelyje).
Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės administracija neperka:
1. kambarių su bendro nau-

dojimo virtuve ir sanitariniais
mazgais bendrabučio tipo pastatuose, taip pat butų, esančių bendrabučio tipo pastatuose: Gardino g. 38 ir Gardino g.
80, Druskininkuose, Verpėjų g.
2 ir Verpėjų g. 4, Viečiūnų sen.,
Druskininkų sav.;
2. butų, kurių kaina po derybų
yra aukštesnė nei:
2.1. vieno kambario buto Druskininkų miesto teritorijoje – 1400
Eur / kv. m arba 50 tūkst. Eur /
butą;
2.2. vieno kambario buto Druskininkų savivaldybės teritorijoje
(Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje) – 1300 Eur / kv.
m arba 40 tūkst. Eur /butą;
2.3. dviejų kambarių buto
Druskininkų miesto teritorijoje –
1450 Eur/ kv. m arba 70 tūkst.
Eur/butą.
2.4. dviejų kambarių buto
Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje) – 1000 Eur /
kv. m arba 50 tūkst. Eur / butą.
3. butų, kurių nusidėvėjimas
yra didesnis kaip 60 proc.
Pirkimo būdas – skelbiamos
derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo
sąlygos:
Pirkimo dokumentai skelbiami
Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkusavivaldybe.lt (paraiškos forma
yra pateikta Pirkimo dokumentų 1 priede). Juos taip pat galima gauti iki 2022 m. rugpjūčio
10 d. 10.00 val., darbo dienomis
ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje (langelyje) Vasario 16-osios
g. 7, 66118 Druskininkai.

Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose
priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija (langelis) Vasario 16-osios g.
7, 66118, Druskininkai, iki 2022
m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val.
Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali, atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės
administraciją (langelis), Vasario 16-osios g. 7, 66118, Druskininkai.
Komisijos posėdžio, kuria-

me bus atplėšiami vokai data,
laikas ir vieta: 2022 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val., Druskininkų
savivaldybės administracijoje,
Vasario 16-osios g. 7, LT- 66119
Druskininkai.
Įgalioti asmenys:
Edita Davičikaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos
teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Vasario 16-osios g. 7, LT-66118,
tel. (8 313) 52 866, el. paštas
edita.d@druskininkai.lt;
Gintaras Grigoras, Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas, Vasario
16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, tel. (8 313) 59 158, el.
paštas gintaras.g@druskininkai.lt;
Rasa Vilūnienė, Druskininkų
savivaldybės
administracijos
Ūkio ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė, Vasario
16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 52 242, el.
paštas rasa.v@druskininkai.lt

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Tarptautinės draugystės pradžia – Ankaroje

Vaida Naugolnikienė,
projekto dalyvė
2022 m. gegužės 9-13 dienomis Druskininkų „Saulės“
pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė, anglų
kalbos vyr. mokytojos Birutė
Karmonaitė ir Vaida Naugolnikienė bei socialinė pedagogė Vaida Mikelionienė Turkijos sostinėje Ankaroje, kur
dalyvavo darbo stebėjimo
veiklose, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų
kalbos pamokose“ (Projekto
numeris 2021-2-LT01-KA122SCH-000041888).
Drąsiai galime teigti, kad susiradome tikrus draugus – privačioje mokykloje Ankaroje „Çözüm Akademi Okulları
Eryaman Ankara MERKEZ
KAMPÜSÜ“ dirbančius mokytojus. Nuo pat projekto paraiškos
rašymo jautėme rūpestį, draugiškumą ir didelį norą mus išvysti jų mokykloje. Kai sužinojome, kad laimėjome ir galime
planuoti kelionę pas juos, su dideliu džiaugsmu pradėjome organizuoti išvyką.
Nors tai buvo mūsų pirmoji kelionė su tokiu atsakingu tikslu, jautėmės ramios, apgaubtos dėmesiu ir rūpesčiu. Esame
labai dėkingos projekto partneriams už svetingumą. Tik įžengusios pro mokyklos duris, supratome, kad mūsų lūkesčius

pranoks tai, ką patirsime. Mus
pasitiko mokyklos orkestras,
laisvi ir labai kūrybingi mokiniai,
kurie mums surengė tikrai įsimintiną pasirodymą. Mokykloje,
kurioje viešėjome, daug dėmesio skiriama mokinių saviraiškai ir kūrybingumui, todėl visos
viešnagės metu mus lydėjo menas – muzika, šokis ir dailė.
Dalykinę pažintį pradėjome,
pristatydami savo mokyklas ir
šalių švietimo sistemas. Diskutavome apie panašumus ir skirtumus. Pasidžiaugėme mokyklų
pasiekimais ir mokytojų bei mokinių kūrybiškumu. Labiausiai
mus nustebino tai, kad mokinių
žinios kas mėnesį tikrinamos
testais, kuriuos sudaro švietimo agentūra, o visa neformali
švietimo veikla vykdoma pačioje mokykloje, todėl mokiniams
nereikia niekur vykti, kad galėtų išmokti groti muzikos instrumentais ar ugdyti kitokius gebėjimus.
Mus sužavėjo ir aplinkai draugiški sprendimai. Tai mokykla,
kurios kieme yra daržas bei šiltnamis, laisvai vaikšto būrys vištų bei gieda gaidys. Maisto atliekų jie neišmeta, jas sulesina
vištoms, kurių kiaušinius vėliau
naudoja maisto ruošai. Daržovės, kurias užsiaugina, taip pat
keliauja į valgyklą.
Labai džiaugiamės, kad projekto partneriams didelį įspūdį paliko mūsų mokyklos dėmesys specialiųjų poreikių mokinių
ugdymui ir erdvių pritaikymui.
Turkus ypač sužavėjo sensori-

nis kambarys, sulaukėme daug
klausimų apie jo pritaikymo galimybes. Mūsų naujieji draugai
sakė, kad labai norėtų atvykti
ir mūsų mokyklą jį pamatyti gyvai. Taigi taip ir gimė kito projekto idėja, kurią bandysime įgyvendinti.
Ekskursijos po mokyklą metu
stebėjomės estetiškomis, bet
informatyviomis mokytojų ir mokinių rankomis sukurtomis erdvėmis. Pasirinktos erdvės projekto įgyvendinimui būna skirti
visi mokslo metai, todėl matėme ne tik užbaigtus projektus,
bet ir patį kūrybinio proceso
įkarštį. Vaikštant po mokyklą,
mus supo ne tik mokytojų, bet ir
mokinių dėmesys. Vaikai drąsiai
kalbino ir domėjosi įvairiausiomis, su Lietuva susijusiomis temomis. Po susipažinimo su mokykla greitai įsitraukėme į veiklų
stebėjimą – tam buvo skirtos
trys dienos.
Anglų kalbos pamokose išbandėme įvairias programėles,
kurios mums tikrai dar buvo neatrastos. Kartu su mokiniais žaidėme Kahoot žaidimą. Nors šis
metodas taikomas ir mūsų mokykloje, tačiau labai sužavėjo tai, kad užduotyse integruoti
visi dalykai. Prisiminėme biologijos pamokas ir kraujo apytakos ratą, angliškai aiškinomės
apie vėjo jėgainių darbą, sukome galvas, bandydamos prisiminti ir geografijos žinias.
Stebėtų pamokų metu mokytojai ir mokiniai drąsiai naudojosi išmaniosiomis technologijo-

mis bei novatoriškais metodais.
Visose veiklose vyravo darbinė,
dalykinė, bet jauki, pasitikėjimu
grįsta atmosfera. Pamokose ne
tik buvome įtrauktos į veiklas,
bet pristatėme ir savo mokinių
pamėgtus žaidimus. Visos viešnagės metu mūsų tikslas buvo
stebėti, kaip naujos technologijos ir su jomis susiję metodai
taikomi, siekiant kokybiškesnės
ir labiau motyvuojančios anglų
kalbos pamokos. Pagerinome
ir bendravimą anglų kalba, sustiprinome tarpkultūrinį bendradarbiavimą, dalijomės gerąja
patirtimi bei domėjomės konfliktų sprendimo, motyvacijos mokytis ir prevencinių programų
vykdymu.
Nors suplanuotos veiklos mokykloje buvo labai intensyvios,
tačiau buvo ir diena, skirta pažinčiai su Turkijos istorija, kultūra, Ankaros lankytinomis
vietomis. Aplankėme Turkijos Respublikos įkūrėjo Mustafos Kemalio Atatiurko mauzoliejų, Ankaros pilį, lankėmės
didžiausioje Ankaros Mečetėje. Mus sužavėjo turkų pagarba
savo šalies istorijai, tautiniam
identitetui ir žmogui. Po įsimintinos ekskursijos mūsų laukė
staigmena – buvome pakvies-

tos į dar vieną mokyklą. Kadangi mūsų projekto partneriai yra
privačių mokyklų tinklo steigėjai, galėjome apsilankyti mokykloje, kurioje didelis dėmesys
skiriamas ne tik vaikų išsilavinimui, bet ir religiniam ugdymui.
Paskutinę dieną turėjome galimybę susipažinti su neformaliuoju ugdymu mokykloje
– dalyvavome keramikos dirbtuvėlėse, piešėme ant audinio,
stebėjome technologijų pamoką
bei pačios gaminomės medžio
dirbinius. Diena buvo pilna kūrybinio džiaugsmo.
Būnant svečiuose, laikas prabėgo labai greitai. Iš įsimintino
darbo stebėjimo vizito parsivežėme ne tik dalykinės patirties,
gerų emocijų, bet ir užsimezgusią gražią draugystę, kurią tęsime ir toliau įgyvendinsime šio
projekto veiklas. Jau nuo rugsėjo mokinių laukia įdomios nuotolinės vaizdo pamokos kartu su
naujais mūsų draugais iš Turkijos.
Šis projektas finansuojamas
remiant Europos Komisijai. Ši
informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už
bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos atstovės Turkijos sostinėje Ankaroje turėjo galimybę susipažinti su šios šalies švietimo sistema ir pasidalinti savo gerąja patirtimi / Asmeninio archyvo nuotraukos
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Jubiliejinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ prasidėjo aukšto profesionalumo nata

Atkelta iš 1

psl.

Už festivalio organizavimą jis
padėkojo Muzikų rėmimo fondui, Lietuvos nacionalinei filharmonijai, Druskininkų kultūros
centrui, o Lietuvos kultūros tarybai – už finansinę pagalbą.
R. Viniarskaitė pastebėjo, kad
gamta, ko gero, laukė šio festivalio, kad parodytų, kokia puiki
gali būti pas mus vasara ir atidarė savo šilumos skrynelę. „Tikiuosi, kad šiame festivalyje
praleistos akimirkos bus gražios
ir jaukios, o jūs gerai jausitės ir
džiaugsitės gražia muzika. Mėgaukitės, nes vasara Lietuvoje
trumpa, ir festivalis turi pabaigą.
Gerų įspūdžių!“, – palinkėjo Kultūros centro direktorė.
Šeštadienio vakarą į pirmąjį festivalio koncertą gausiai susirinkę klausytojai galėjo mėgautis Lietuvos nacionalinė
filharmonijos kolektyvo „Musica humana“ , vadovaujamo profesoriaus Roberto Beinario, ir
solistų Kristinos Zmailaitės bei
Edmundo Seiliaus profesine
meistryste.
Koncerte, pavadintame „Nuos-

Po to festivalio atidarymo iškilmės persikėlė į Druskininkų bažnyčią, kurioje į pirmąjį koncertą
susirinko gausus būrys druskininkiečių bei kurorto svečių / Ramunės Tarandės nuotrauka

Festivalis tradiciškai prasidėjo prie M. K. Čiurlionio paminklo / Ramunės Tarandės nuotrauka

tabusis amžius“, nuskambėjo F.
Bonzon, J. Massenet, S. Donaudy, C. Debussy, A. Piazzolla. G. Faure kūriniai.

Laukia susitikimas su fortepijono virtuozu
Ateinantį sekmadienį festivalis
toliau bus tęsiamas ir persikels į
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
salę, kurioje koncertuos ansamblis „Paleasis“.
Ugningasis fortepijono virtuozas Alexanderis Paley, savo
talentu ir charizma nepaliekantis abejingų, šią vasarą išpildys savo svajonę – debiutuoja jo suburtas ir vadovaujamas
ansamblis „Paleasis“. Pavadinimas, be abejo, kildinamas iš
jo įkūrėjo pavardės. Šiuo metu
tarp Niujorko, Paryžiaus ir Vilniaus gyvenantis menininkas
su džiaugsmu dalijasi įspūdžiais
apie jau nuo rudens vykstančias
ansamblio repeticijas ir nekantriai laukia susitikimo su publika.
„Ne vienadienis projektas, o
reguliariai repetuojantis, koncertuojantis ir tobulėjantis an-

samblis –
tai mano sena svajonė. Labai
džiaugiuosi, kad tą svajonę pavyko įgyvendinti būtent Lietuvoje. Subūriau dešimtį profesionalių muzikantų, bendraminčių,
turėdamas tikslą – scenoje parodyti gerai pažįstamus, retai
atliekamus arba tik kuriamus
klasikinės muzikos šedevrus.
Labai tikiuosi, kad įsibėgėjęs
ir aktyvus „Paleasis“ praturtins
profesionalios muzikos gyvenimą ir atras savo klausytojų ratą
Lietuvoje bei už jos ribų“, – sako
A. Paley.
Ansamblis „Paleasis“ atlikėjai:
Altas – Tomas Petrikis, obojus
– Ugnius Dičiūnas, klarnetas –
Karolis Kolakauskas, fortepijonas – Alexander Paley.
Koncerte
Druskininkuose
skambės baroko kompozitoriaus ir multinstrumentalisto Georgo Philippo Telemanno muzika bei romantinės Roberto
Schumano ir Maxo Brucho pjesės.
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Druskininkų savivaldybės antrokams ir kaimo bendruomenių
jaunimui – slidinėjimo pamokos „Snow Arenoje“

Varžybų nugalėtojus ir visus projekto dalyvius pasveikino bei apdovanojo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius bei
„Snow Arenos“ vadovas Aivaras Kadziauskas / „Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Birželio 17-ąją „Snow Arenoje“ surengtos projekto dalyvių varžybos, kuriose paaiškėjo greičiausi antrų klasių slidininkai ir snieglentininkiai bei 6-ų
klasių slidininkai / „Snow Arena“ archyvo nuotraukos

2020-2022 metais Druskininkų „Snow Arenoje“ organizuoti SRF projekto „Vaikų ir
jaunimo fizinio aktyvumo didinimas įtraukiant juos į slidinėjimo veiklas“ užsiėmimai. Projekto tikslas – Vaikų
ir jaunimo fizinio aktyvumo,
užimtumo ir tarpusavio bendravimo skatinimas, siekiant
išmokti slidinėti kalnų slidėmis ir snieglentėmis.
Projekto dalyviai – Druskininkų savivaldybės mokyklų antrų klasių mokiniai ir Druskininkų savivaldybės 10-ties kaimo
bendruomenių jaunimas iki 29
metų.
Projektas įgyvendinimas dvejus metus – nuo 2020 m. spalio
19 iki 2022 m. spalio19.
Kartą per mėnesį organizuotų pamokų metu vaikai išmoko
čiuožti – jie galėjo pasirinkti slides arba snieglentes.
Birželio 17 d. „Snow Arenoje“
surengtos projekto dalyvių varžybos, kuriose buvo išaiškinti
greičiausi antrų klasių slidininkai
ir snieglentininkiai bei 6-ų klasių
slidininkai.
Vaikai lenktyniavo specialiai
jiems paruoštoje slidinėjimo trasoje.
Greičiausi slidininkai tarp antrokų buvo Rokas Žemaitis, Danielius Mizaras ir Rojus Gaižauskas.
Mergaičių varžybose greičiausios buvo Vėjūna Grigaitė, Eli
Tiškė ir Vakarė Juozelytė.
Greičiausias snieglentininkas
tarp antrokų – Arnas Jankaus-

kas, greičiausios snieglentininkės – Elena Stonkutė ir Gabrielė Tankelevičiūtė.
Šeštokų varžybose geriausiai
pasirodė Ikaras Lukaševičius,
Rapolas Mazaliauskas ir Aurimas Gudaitis.
Mergaičių šeštokių rungtyje
geriausiai sekėsi Rūtai Zubrickaitei, Gabijai Augustauskaitei ir
Urtei Glavinskaitei.
Varžybų nugalėtojus ir visus
projekto dalyvius pasveikino bei
apdovanojo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius bei „Snow
Arenos“ vadovas Aivaras Kadziauskas.
Po apdovanojimų ceremonijos
vaikai skanavo specialiai renginiui iškepto net 8 kg svėrusio
torto ir gaiviųjų gėrimų.
Bendruomenėms projekto uždarymo varžybos planuojamos
spalio mėnesį.
Projektas „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimas įtraukiant juos į slidinėjimo veiklas“
finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos fondo lėšomis.
„Snow Arena“ informacija
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Savaitgalį Druskininkuose karaliaus šokiai

Savaitgalį kurortas gyvens šokio ritmu – čia vyks trečiasis tarptautinis linijinių šokių festivalis „Druskininkai šokio ritmu 2022“ / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Savaitgalį mūsų kurortas gyvens šokio ritmu. Druskininkietis, šokių studijos „Dosado“
vadovas Povilas Lapinskas čia
organizuoja jau trečiąjį tarptautinį linijinių šokių festivalį „Druskininkai šokio ritmu
2022“.
Šokiais besižavintys žiūrovai
penktadienio vakarą bus laukiami Druskonio ežero pakrantėje.
Ten esančiame amfiteatre rengiamas vakaro atidarymo koncertas,
bus galima pasigrožėti 15-kos linijinių šokių šokimu. Šeštadienį
nuo 10 val. ryto festivalio dalyviai
šokių entuziastus pakvies į Vijūnėlės paplūdimį – ten jų lauks rytinis 15-kos linijinių šokių pasišokimas miesto paplūdimyje, o 16
val. rengiamas finalinis pasirodymas miesto muzikinio fontano prieigose.
„Jūsų laukia nuostabus savaitgalis geriausiame Lietuvos kurorte su ypatinga festivalio programa:
vakarinis
koncertas,
15-kos šokių programos repeti-

cija Druskonio ežero pakrantės
amfiteatre ir Vijūnėlės ežero paplūdimyje, įvairūs užsiėmimai
gryname ore skirtingose miesto
vietose bei finalinis 15-kos šokių
pasirodymas Druskininkų miesto širdyje. Džiaugiamės, kad prie
festivalio aktyviai prisijungia ne
tik vis daugiau šokių klubų iš Lietuvos, bet ir užsienio svečiai. Šiemet laukiame šokėjų iš Latvijos,
Anglijos, Olandijos, Vokietijos“, –
pasakojo renginį organizuojantis
P. Lapinskas.
Jis pasidžiaugė, kad šokių studijos „Dosado“ šokėjai prieš savame mieste organizuojamą didelį
renginį visai neseniai sėkmingai
sudalyvavo Latvijoje surengtoje jubiliejinėje X-oje linijinių šokių olimpiadoje „Rigas Kauss
Roja 2022“ ir linijinių šokių festivalyje. „Didžiuojuosi savo šokėjomis, kurios užėmė prizines vietas
savo amžiaus kategorijoje: Rūta
Maižiešiūtė iškovojo 1-ąją, Kristina Stankevičienė – 2-ąją, o Miglė
Kavaliukienė – 3-ąją vietas. Pui-

kūs pasiekimai ir Tarptautines komisijos įvertinimai bei pagyrimai
ne tik maloniai nuteikia, bet ir skatina judėti pirmyn!“ – festivalio išvakarėse savo kolektyvui pagyrų
negailėjo vadovas.
P. Lapinskas džiaugiasi, kad
Druskininkai tampa šokančiu
miestu, o jo rengiamas festivalis
„Druskininkai šokio ritmu“ atveria puikias galimybes skleisti žinią apie miestą, skatinti turizmą,
pritraukti į miestą kuo daugiau šokančių žmonių. „Juk kas gali likti
abejingas šokiui? Ir dar tada, kai
šokėjams „akomponuoja“ Gydyklų parke esantis muzikinis fontanas!
Tikiuosi, kad šis festivalis bus
didelė šventė visiems – ir šokantiems, ir tiems, kurie tik norės pasimėgauti šokėjų pasirodymais, ir
tiems, kurie šoks kartu“, – sakė linijinių šokių festivalio Druskininkuose organizatorius P. Lapinskas.
„Mano Druskininkai“
informacija

Dosado“ šokėjai sėkmingai sudalyvavo Latvijoje surengtoje jubiliejinėje X-oje linijinių šokių
olimpiadoje „Rigas Kauss Roja 2022“ ir linijinių šokių festivalyje / Asmeninio archyvo nuotraukų koliažas

M. K. Čiurlionio krašto ir muzikos spalvos

Tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės konkurse „Čiurlionio krašto spalvos“ sulaukta dalyvių iš septynių Lietuvos miestų / Meno mokyklos archyvo nuotrauka

Maestro R. Zubovas M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje drauge su konkurso laureatais padovanojo nuostabų koncertą / Meno mokyklos
archyvo nuotraukos

Vasaros pradžią M. K. Čiurlionio meno mokykla pradėjo dviem labai svarbiais renginiais – dešimtuoju tarptautiniu
vaikų ir jaunimo dailės konkursu „Čiurlionio krašto spalvos“
ir pirmuoju fortepijono muzikos solistų konkursu „M. K.
Čiurlionio muzikos spalvos“.
Dailės konkurso, kuriame dalyvavo 40 dalyvių iš 7 Lietuvos miestų, tema šiemet buvo
„Druskininkai – Čiurlionio angelų takais“. Dalyviai varžėsi trijose
amžiaus kategorijose –
nuo devynerių iki septyniolikos metų. Druskininkiečiai neliko nepastebėti. Motiejus Lazauskas laimėjo 2-ąją vietą, Urtė
Miežetytė – 3-ąją. Abu moksleiviai – Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos auklėtiniai.
Konkurso dalyviai apdovanoti
atminimo dovanomis, o laimėtojai
– rėmėjų įsteigtais pramoginiais
bei piniginiais prizais.
Pianistų konkurse varžėsi 35
mokiniai iš 16 miestų ir rajonų.
Jaunieji muzikantai grojo M. K.
Čiurlionio ir pasaulio autorių kūrinius. Vertinimo komisijai vadovavo M. K. Čiurlionio proanūkis,
garsus pianistas Rokas Zubovas.
Mūsų miesto dalyvius konkursui
parengė mokytojai Nona Kalvaitienė, Aušra Vilčinskienė, Ilona
Bieliukienė ir Danas Juškevičius.
Dalyvių amžius – nuo penkerių iki
septyniolikos metų. M K. Čiurlio-

nio meno mokyklos mokiniai Milda Naugolnikaitė, Jorūnė Katauskaitė ir Kotryna Veščiovaitė tapo
konkurso diplomantėmis. Trečioji vieta D kategorijoje atiteko Ausmai Dambauskaitei, antroji – A
kategorijos pianistėms – Meidai
Matulevičiūtei ir Sonatai Naugolnikaitei bei D kategorijos dalyviui
– Augustui Navickui.
Pirmasis Didysis prizas, kurį
įsteigė Druskininkų ROTARY klubas, iškeliavo į Vilnių, Menų studiją „Garsų spalvos“. Jį išsivežė
pianistė Ugnė Čėsnaitė. Sveikinimai konkurso nugalėtojai ir jos
mokytojai Jūratei Danielienei!
Maestro R. Zubovas M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje drauge su konkurso laureatais
padovanojo nuostabų koncertą konkurso dalyviams, mokytojams, tėveliams ir visiems druskininkiečiams.
Susirinkusieji svajingai klausėsi užburiančios muzikos po baltai
žydinčiomis Čiurlionio obelimis.
Konkursus rėmė Druskininkų
savivaldybė, Druskininkų ROTARY klubas, Druskininkų kultūros
centras, Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centras AQUA, Druskininkų turizmo ir informacijos centras ir centras „Dainava“. Nuoširdžiai dėkojame visiems ir linkime
gražios vasaros!
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija
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Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema ALIS – miško
savininkų, žvejų, įrenginių eksploatuotojų patogumui

Norite įsigyti žvejo mėgėjo bilietą ar gauti leidimą kirsti mišką? O gal ketinate įsivežti į Lietuvą gyvūną ar pradėti
eksploatuoti energiją gaminantį įrenginį? Jau kuris laikas visus su aplinkosauga susijusius
leidimus galite gauti elektroniniu būdu vienoje vietoje – Aplinkosaugos leidimų informacinėje
sistemoje ALIS.
ALIS – tai net 13-os aplinkosaugos leidimų, susijusių su miškais,
žvejyba, tarša, žemės gelmėmis,
atliekomis, gyvūnais ir augalais, išdavimo elektroninė sistema. Prisijungę prie jos, galite ne tik lengvai
pasiekti susistemintą informaciją
apie išduotus aplinkosaugos leidimus, bet ir pateikti prašymą reikiamą leidimą išduoti.
Sistema ALIS buvo sukurta siekiant centralizuotai valdyti su aplinkosaugos leidimais susijusią informaciją ir optimizuoti aplinkosaugos
leidimų išdavimo procedūras.
Pagrindinės ALIS funkcijos yra:
•
realiu laiku priimti iš pa-

reiškėjų užpildytus prašymus,
•
derinti pateiktą prašymą
interaktyviu būdu,
•
Išduoti ar atnaujinti aplinkosaugos leidimą, sustabdyti ar
panaikinti aplinkosaugos leidimo
galiojimą, atlikti kitus su aplinkosaugos leidimais susijusius veiksmus,
•
teikti informaciją apie išduodamus aplinkosaugos leidimus,
jų išdavimo tvarką ir sąlygas,
•
teikti ataskaitas, susijusias su aplinkosaugos leidimo galiojimo sąlygomis.
ALIS elektroninės viešojo sektoriaus paslaugos teikiamos vieno langelio principu. Naudodamiesi šia sistema, galite gauti leidimus,
kuriuos išduoda Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos geologijos
tarnyba, Valstybinė miškų tarnyba,
prižiūri Aplinkos apsaugos departamentas ir Žuvininkystės tarnyba.
Turint nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, galima pateikti prašymą išduoti reikiamą leidimą kito asmens vardu.
Vienas didžiausių ALIS pranašumų – per ją įsigytų leidimų nereikia
spausdinti, užtenka žinoti numerį
ar išsaugoti telefone (išskyrus žvejo mėgėjo korteles lašišų ir šlakių
žvejybai).
Sistemoje galima rasti išnuomotų
vandens telkinių sąrašą. Jame pa-

žymėti ir tie telkiniai, kuriuose žvejyba ribojama. Kadangi sistema
ALIS pritaikyta naudotis ir išmaniuosiuose įrenginiuose, todėl žvejybos leidimus galima įsigyti netgi
pakeliui į žvejybą ar jau jos vietoje.
Vis dėlto, išsiaiškinti, koks leidimas
konkrečiame vandens telkinyje reikalingas, patartina dar prieš ruošiantis žvejoti.
Sistema ALIS pasiekiama adresu
https://www.alisas.lt/ Ji yra patogi
ir patraukli vartotojams – žvejams,
medžiotojams, miškų savininkams,
įmonėms,
eksploatuojančioms
energiją gaminančius ir kitus įrenginius.
Taip pat sistemoje rasite ir atsakymus į dažniausiai užduodamus
klausimus, kurie apima visas sistemos išduodamų leidimų sritis. Mokomuosius filmukus, kaip prisijungti
prie ALIS, kaip užpildyti ir pateikti paraiškas leidimams gauti, galite rasti Valstybinės miškų tarnybos
tinklalapyje, adresu: https://amvmt.
lrv.lt/lt/nuorodos/aplinkosaugosleidimu-informacine-sistema-alis
Sistema nuolat tobulinama, todėl
visi jos naudotojai kviečiami dalintis
pastebėjimais ir pasiūlymais.
Valstybinės miškų tarnybos
informacija

Kodėl svarbu auginti produktyvų mišką

Miškų produktyvumas išskiriamas, kaip vienas svarbiausių
kriterijų, pagal kurį vertinamas
Europos miškų tvarkymo darnumas. Darnus (tvarus) miškų ūkis
– tai miškų ir miško žemės priežiūra bei naudojimas tokiu būdu
ir tokiu laipsniu, kurie palaiko
jų biologinę įvairovę, produktyvumą, gebėjimą atsikurti, gyvybingumą ir jų pajėgumą išpildyti dabar ir ateityje atitinkamas
ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas lokaliu, šalies
ir globaliu lygiais ir kurie nedaro žalos kitoms ekosistemoms.
Miškų produktyvumas apibūdinamas kaip per tam tikrą laiką
tam tikrame plote išauginamos
medienos ar kitų miško produktų kiekis.
Miško produktyvumas priklauso
nuo: medynus sudarančių medžių
genetinių savybių, augavietės (dirvožemio) sąlygų, medynų erdvinės
struktūros, atliktų ūkinių priemonių
efektyvumo, medynų sveikumo ir
kitų faktorių. Produktyviu laikomas
medynas, kuriame medynai auga
intensyviai, turi optimalią erdvinę
struktūrą, yra sveiki ir per apyvartos periodą gali išauginti ir sukaupia apie 400-800 ar daugiau m3/
ha medienos. Neproduktyvus medynas auga silpnai, dažnai būna
pažeistas, neoptimalios erdvinės
struktūros, per apyvartos periodą
išauginantis ir sukaupiantis 100150 ar mažiau m3/ha medienos.
Paprastai prastą medyno augimą
lemia nepalankios augimo sąlygos
(pvz., aukštas gruntinis vandens lygis ir panašiai).
Lietuva yra tarp Pasaulio šalių,
turinčių aukštą medyno produkty-

vumą (pagal vidutinį medynų tūrį
1 ha užimame 12 vietą UNECE –
Jungtinių tautų EEK šalių grupėje). Išmintinga žmogaus ūkinė veikla, grindžiama mokslu paremtais
sprendimais, gali padėti išauginti produktyvų mišką. Žmogaus formuojamas miškas visada užaugs
produktyvesnis, nei paliktas savaime formuotis.
Medynų aukšto produktyvumo
nauda
Produktyvesniuose
medynuose išauginami ir sukaupiami didesni medienos ištekliai. Pramonė, energetika ir gyventojai geriau
aprūpinami medienos žaliava, kuri
yra atsinaujinantis išteklius. Produktyvesni medynai yra sveikesni, jie gali geriau atlikti dirvožemio,
oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas. Didesnis ir jų CO2 absorbcinis
potencialas, intensyvesnis anglies
(C) kaupimas medienoje, paklotėje, dirvožemyje ir kt. Auginant produktyvų medyną daugiau galimybių
išsaugoti ir puoselėti miško biologines vertybes bei gauti daugiau pajamų.
Miškai, sudaryti iš produktyvesnių, tolygiai pagal amžių pasiskirsčiusių medynų, nuo tų laikų, kai
imtasi intensyviai ūkininkauti, yra
didžiausia racionalaus miškų tvarkymo siekiamybė.
Medynai absorbuoja anglies
dvideginį ir kaupia anglį
Fotosintezės metu medis absorbuoja CO2 ir išskiria O2 (deguonį).
Vidutinis medis per metus sugeria
daugiau kaip 10 kg CO2, o per savo
amžių (70 – 120 metų) – apie 0,7
t CO2. Medis energijos reikmėms
gali pakeisti apie 0,15 t naftos (ToE

ekvivalentu).
Anglį kaupia ir visas miškas. Apie
40 proc. jos sukaupiama medžių
stiebuose ir šakose, antra tiek –
dirvožemio organinėje dalyje. Dar
apie 10 proc. – medžių šaknyse,
apie 6 proc. – miško paklotėje, likusioji dalis – irimo procesuose, sausuoliuose ir virtėliuose, lapuose bei
spygliuose. Viso 1 ha miško šiuo
metu sukaupta apie 400 t anglies ir
šis kiekis nuosekliai didėja.
Per metus šalies miškuose augdami medžiai savo stiebuose absorbuoja apie 19 mln. t CO2 ekv.
Dalis užaugusios medienos kasmet panaudojama mūsų reikmėms,
kita lieka miške (įskaitant žūstančius medžius ir kirtimo liekanas) –
apie 9-10 mln. t CO2 ekv.
Perauginti – nebūtinai gerai
Maksimalų produktyvumą (ir CO2
absorbciją) medynai pasiekia 3050 m. amžiuje. Vėliau, nuo 50 iki
130 m. medyno produkcinės galimybės sumenksta 1,6 karto, beveik
dvigubai išauga žūstančių medžių
dalis ir CO2 emisijos. CO2 kaupimo efektyvumas iki 80 m. auginamuose eglynuose yra ketvirtadaliu
didesnis nei auginamuose dvigubai ilgiau. Pavyzdžiui, nustatyta,
kad daugiau nei 60 metų stebimame pušyne, esančiame Dubravos
rezervatinėje apyrubėje, per pirmą
šimtmetį buvo sukaupta 737 m3/ha
stiebų medienos, kai per vėlesnius
60 metų – tik 69 m3/ha.
Taigi, norėdami padidinti anglies
kaupimą, turime auginti kuo produktyvesnius medynus. Nes kuo
didesnis medyno našumas, tuo
daugiau anglies jame sukaupiama.
Valstybinės miškų tarnybos
informacija

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano
Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Gyd. ERNEST MARGELIS
abdominalinis (pilvo) chirurgas
echoskopuotojas
Veiklos sritys
Suaugusiųjų konsultacijos
Pilvo organų ligos
Skrandžio, storosios žarnos, išvaržų,
audinių operacijos

Registracija konsultacijai telefonu

(8313) 59 144
Kviečiame registruotis
abdominalinio (pilvo) chirurgo,
echoskopuotojo gydytojo
Ernest Margelio konsultacijoms
Druskininkų ligoninėje nuo liepos 8 dienos konsultacijas
pradeda teikti abdominalinis (pilvo) chirurgas, echoskopuotojas gyd. Ernest Margelis. Jo darbo sritis – bendroji
ir pilvo chirurginė patologija.
Gydytojas moderniomis ir šiuolaikiškomis priemonėmis diagnozuoja ir gydo odos, minkštųjų audinių, kasos, kepenų, tulžies pūslės ir tulžies takų, skrandžio, plonosios bei storosios
žarnos ligas, chirurginiu būdu gydo išvaržas, tiesiųjų pilvo raumenų diastazę ir kita.
Atlieka tiek skubias, tiek planines pilvo organų operacijas
– pilvo sienos, bambos, kirkšnies išvaržų, tulžies pūslės šalinimo, apendicito, hemorojaus šalinimo, prakiurusios dvylikapirštės žarnos užsiuvimo, sąaugų, odos ir poodžio pūlinių šalinimo, žemų fistulių šalinimo ir kt. operacijas.
Jeigu vargina pilvo raižymas, skausmas, maudimas, nepaaiškinamas svorio kritimas, dariniai minkštuosiuose audiniuose, pilvo sienos išvaržos - gydytojas ištirs ir rekomenduos
Jums tinkamiausią gydymą.
Liepos mėnesį gydytojas konsultuos
liepos 8, 11, 21, 25, 27 dienomis.
Kviečiame konsultacijai registruotis jau dabar telefonu
(8 313) 59 144.

„The House“ ieško naujų
komandos narių!
Reikalingi:
virėjai/virėjos
padavėjai / padavėjos
Atvykusiems iš kitų
miestų, organizuojame
apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

Brangiai perkame miškus
su žeme
arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
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Režisierius R. Jarašauskas: „Raigardas ir
Švendubrė – tai Lietuvos perlai“

VYRŲ IŠTYRIMO PROGRAMA

30 €
+ Dovanojame
PSA tyrimą

Registracija mokamiems tyrimams
ir išsami informacija:
TEL: (8313) 59 144

Kaip saugoti sveikatą kaitros metu

Kai dienos temperatūra siekia 30-34 laipsnius karščio, tai
gali paveikti kiekvieno žmogaus
sveikatą. Ypač jautrūs yra kūdikiai ir vaikai iki 4 metų amžiaus,
65 metų amžiaus ir vyresni žmonės, asmenys, turintys antsvorio, dirbantys sunkų fizinį darbą, sergantys įvairiomis ligomis
(endokrininės, inkstų, širdies ir
kraujagyslių sistemų). Galima
nukentėti dėl nudegimų, šilumos
smūgio, saulės smūgio, hipoksijos (deguonies bado).
Karštą dieną visuomenės sveikatos specialistai rekomenduoja:
- stengtis būti patalpose, kuriose
yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai. Neturint tokių sąlygų
namuose, susiplanuoti praleisti laiką vėsiose patalpose: bibliotekoje,
kino teatre, prekybos centre ar pan.
Svarbu, kad patalpos oro temperatūra nebūtų žemesnė nei 18 ºC;
- dažniau gerti skysčių – visą dieną po truputį, nelaukiant, kol pradės
kamuoti troškulys. Geriausiai tam
tinka mineralinis, mineralizuotas,
geriamasis arba pasūdytas vanduo.
Vengti alkoholinių gėrimų, skysčių
su kofeinu, gėrimų su cukrumi ar
saldikliais – jie skatina didesnį skysčių išsiskyrimą;
- vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. Valgyti daugiau skystų produktų, lengvai virškinamų
liesų pieno produktų, vaisių ir daržovių. Maistas, pavyzdžiui, mėsa,
kuris turi daug baltymų, didina metabolinės šilumos gamybą ir skatina
vandens netekimą;
- einant į lauką, užsidėti galvos
apdangalą arba vietoj galvos apdangalo naudoti skėtį. Taip pat lauke dėvėti saulės akinius su UVA ir
UVB filtru;
- dėvėti lengvus, šviesius, natūralaus audinio, neveržiančius, orui
pralaidžius drabužius;
- naudoti apsauginius kremus nuo
saulės su kuo didesniu apsaugos
faktoriaus skaičiumi (30 SPF ir daugiau). Apsauginiais kremais pasi-

tepti reikia 30 min. prieš išeinant į
lauką;
- poilsiui gamtoje pasirinkti vietą
pavėsyje, vengti tiesioginių saulės
spindulių, riboti buvimo saulėkaitoje
laiką, būti po skėčiais. Ypač pavojinga užmigti saulės atokaitoje;
- nepalikti uždarytame automobilyje vyresnio amžiaus ar neįgalių
žmonių, vaikų, gyvūnų, net ir tuomet, jei visi langai atviri. Automobiliai labai greitai įkaista, todėl likusiems automobilyje gali grėsti
šilumos smūgis. Patikrinti, ar vaikiškos sėdynės paviršius bei saugos diržai nėra per karšti, kad vaikas nenusidegintų;
- riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį – nuo 11 iki 17 valandos. Sodo,
daržo bei kitus ūkio darbus susiplanuoti atlikti anksti ryte arba vakare.
Dirbantiems karštyje darbuotojams
numatyti specialias pertraukas vėsioje vietoje, kurių trukmę ir dažnumą darbdavys nustato savo nuožiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 val.;
- dažnai naudotis vėsiu dušu ar
vonia;
- palaikyti namų aplinką vėsią.
Langus uždengti šviesios spalvos
užuolaidomis, ritininėmis užuolaidomis ar medžiaga su aliuminio
paviršiumi, kuri atspindėtų saulės
spindulius. Dienos metu langus namuose uždaryti ir atverti tik vakare,
kai oro temperatūra būna nukritusi;
- dieną naudoti kuo mažiau elektrinių įrenginių, dirbtinės šviesos, nes
tai sukuria papildomai karščio;
- jeigu yra galimybė, miegoti vėsesniame kambaryje;
- sekti jutiminę temperatūrą ir UV
indeksą, kuriuos galima rasti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
tinklalapio skiltyje „Prognozės– UVI
prognozės“;
- sergant širdies ir kraujagyslių
sistemos ligomis, stebėti savo sveikatos būklę. Atminti, kad esant dideliems karščiams paskirtų vaistų poveikis gali pakisti, todėl būtina
pasitarti su šeimos gydytoju dėl
vaistų vartojimo, jų dozės.
Skubiai kreiptis medicinos pagalbos: esant gausiam prakaitavimui ir raumenų mėšlungiui (traukuliams); kūno temperatūrai pakilus
daigiau kaip 40 laipsnių, esant karštai ir šlapiai odai; radus sumišusį ar
be sąmonės žmogų.
Druskininkų savivaldybės VSB
informacija

Ne vienas senasis Dzūkijos kaimas, išlaikęs unikalias gamtos vertybes, senąją medinę architektūrą ir
etnokultūros tradicijas, savitą gyvenimo būdą, yra įamžintas dokumentiniuose filmuose: kūrybingi žmonės
jaučia poreikį užfiksuoti paveldą, vietos žmonių prisiminimus, tarmę – tai, kas dar
gyva, perduodama iš kartos
į kartą. Vienas iš tokių žmonių – druskininkietis Romualdas Jarašauskas, tris dešimtis metų dirbęs Lietuvos
televizijoje, režisavęs laidas
apie Lietuvos kultūros lyderius ir asmenybes, kartu su
žurnaliste Nijole Baužyte ketvirtį amžiaus kūręs garsųjį
ciklą „Mūsų miesteliai“.
R. Jarašauskas kūrybos neapleidžia ir išėjęs užtarnauto
poilsio. Prieš keletą metų jis sumanė dokumentinių filmų seriją „Dzūkijos kaimas“. Druskininkiečiams jau buvo pristatyti R.
Jarašausko filmai apie du savitus kaimus – Krokšlį ir Žiogelius. Pirmajame autorius akcentuoja iš Krokšlio kilusių žmonių
meilę gimtinei, kaimo bendruomenės dešimtmečiais saugomas švenčių organizavimo,
aplinkos puoselėjimo, patriotiškumo tradicijas, antrajame pateikia etnografinio panemunės
kaimo senolių pasakojimus apie
gyvenimą Dainavos girios apsupty.
Ir štai dienos šviesą išvydo jau
trečiasis šio ciklo audiovizualinis kūrinys – pilnametražis dokumentinis dviejų dalių filmas
„Ten, kur Raigardas – Švendubrė“. Jo pristatymas surengtas
Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
„Šis filmas yra apie Lietuvos
perlą. Kai Švendubrėje nusileidau nuo kalno ir pamačiau įspūdingą vaizdą, mane aplankė nušvitimas, ilgam užvaldęs mintis
ir jausmus. Supratau, kad esu
šios panoramos vergas!“ – apie
filmo gimimo aplinkybes pristatyme pasakojo R. Jarašauskas.
Autorius sakė, kad naujasis
jo kūrinys – gamtos, istorijos,
žmonių biografijų audinys, kaimo kronika, perteikta per gamtą, o toje kronikoje svarbiausi veikėjai yra žmonės. Sunku
buvo juos prikalbinti filmuotis, o dar sunkesne ir skaudesne užduotimi tapo kiekvieno įrašyto jų pasakojimo kapojimas,
trumpinimas iki trijų minučių
trukmės, siekiant sukonstruoti
sklandų, vientisą ir ne per ilgą
juostos siužetą. Kurdamas filmą, R. Jarašauskas į Švendubrę važinėjo visais metų laikais.
„Šio filmo gamyba man buvo didelis džiaugsmas“, – sakė režisierius, pats atlikęs scenaristo,
operatoriaus, vaizdo montuotojo bei garso režisieriaus darbus.
Pusantros
valandos
trukmės filmas „Ten, kur Raigardas – Švendubrė“ – tarsi mozaika, sudėliota iš gamtos vaizdų,
kasdienybės įvykių, istorinių liudijimų ir chronologinių faktų.
Jau filmo pradžia nuteikia romantiškai – iš Švendubrėje gyvenusio poeto Vytauto Bložės

Režisierius R. Jarašauskas pilnametražį dokumentinį dviejų dalių filmą „Ten, kur Raigardas – Švendubrė“ pristatė Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

lūpų nuskamba, tikėtina, čia
gimęs eilėraštis apie rudeninį
gervių skrydį...
Menotyrininko Adelberto Nedzelskio, prozininko, gimtojo
Švendubrės kaimo žinovo Juozo Šikšnelio, gerai Švendubrę
pažįstančio, daugelį metų sodybą čia puoselėjusio pedagogo Vytauto Bazio individualios
įžvalgos, mokslininkų geologų
prof. dr. Valentino Baltrūno bei
dr. Rimanto Petrošiaus neginčijami argumentai, dabartinių vyresnės kartos vietos gyventojų įtaigūs mintijimai apie būtį ir
buitį pasienio kaime padėjo režisieriui surasti filmo esmę, sukurti intrigą ir atsakyti į klausimus – kodėl žmonės, apsilankę
Švendubrėje, grįždavo iš jos
palaiminti ir pakylėti, kodėl ant
Raigardo slėnio nusileidęs dangus, beribės pievų tolumos,
pušynais apaugusios terasos, Nemunykščio prieglobstyje stūksantis Juodasis kalnas
ir nuo jo atsiveriantis Užubalio
(Baltasis) kalnas visada viliojo
idealistus, meniškos sielos intelektualus bei talentingus kūrėjus.
Filmas primena, kad slėpiningą Raigardo ramybę tarsi iš
paukščio skrydžio nuo žemyninių kopų yra nutapęs ne tik M.
K. Čiurlionis – tarp dvidešimties
dailininko Algimanto Švėgždos
Druskininkams padovanotų pastelių taip pat yra ir jo triptikas
„Raigardas“, kuriame užfiksuotas slėnio vaizdas nuo Juodojo
kalno šlaito. O unikali švendubrėnų tarminė leksikografija yra
užrašyta ir išsaugota kalbininko
Vytauto Vitkausko surinktame ir
1988 m. išleistame „Druskininkų tarmės žodyne“.
Filme pristatoma 400 metų
gyvuojančio kaimo istorija. Suintriguoja faktai, kad šio kaimo
apylinkėse kažkada stovėjo Lietuvos kunigaikščio pilis, o XVIIIojo amžiaus pradžioje Švendubrė buvusi didžiausias kaimas,
priklausęs Pervalko dvarui, čia
buvo svarbūs tarpvalstybiniai
keliai. XX-ojo amžiaus pradžioje pagrindinė Švendubrės gatvė
buvusi tokia siaura, kad du vežimai neįstengdavo prasilenkti, o 1903 m. Švendubrėje kilęs
gaisras sunaikino 30 sodybų.
Nepaisant ilgalaikės priklausomybės Gardino gubernijai,
Švendubrės apylinkėse išsilaikę visi lietuviški toponimai, ir tik

slėnio aukštumoje už Kubilnyčios upelio įsikūrusiai Švendubrės daliai prigijusi svetimybė
– Pereselcų (Persikraustėlių)
vardas.
Filme režisieriaus R. Jarašausko pašnekovai – švendubrėnai Veronika Jakimavičiūtė,
Vacekas Smaliukas, Anelė Suraučiūtė Pelut, Jonas Salanavičius, Juozas Šikšnelis, Regina
Veličkienė, Anelė Smaliukaitė ir
kiti – dalijasi savo prisiminimais.
Žiūrovas sužino, kad gyventojų trėmimai neaplenkė ir Švendubrės, tai buvo išskirtiniai įvykiai, sukėlę daug panikos ir
ašarų. Nuo praėjusio amžiaus
vidurio dauguma Baltarusijos
pusėje įsikūrusios Pervalko gyvenvietės gyventojų įsidarbindavo ne savo šalyje, o Druskininkų sanatorijose. Švendubrės
merginos dažnai nutekėdavo į
Pervalką, o švendubrėnai vyrai
žmonų taip pat ten dairydavosi.
1958 m. Nemuno potvynis, apsėmęs kaimo namus iki šventų paveikslų palubėje, pridarė daug nuostolių, bet vaikams
buvo didele pramoga. Filme pasakojama, kad anais laikais Nemune tiek žuvies būdavo, kad
nuo jų gausos kašikai lūždavo.
Švendubrėje sužlugus kolūkiui,
čia buvo įkurtas daržininkystės ūkis, pastatyta nauja vandens siurblinė, kurios viena dalis buvo ant ratų tarsi Vidurinėje
Azijoje, ir kiekvienas darbingas
kaimo gyventojas turėjo prižiūrėti daržų normą – po 22 lysves.
Raigardo slėnio, kurį aplinkiniai
gyventojai dažniausiai vadindavo bala, ganyklose grimzdavo karvės ir tekdavo kloti šakų
takus, kad galvijai būtų išvaduoti iš pelkės spąstų. Pasakojama, kad Švendubrės kaimo
ambasadorius Antanas Smaliukas, nugyvenęs visą šimtmetį,
savo jubiliejinį devyniasdešimtąjį gimtadienį pasitiko, užsiropštęs ant Velnio akmens, šio
iškilaus švendubrėno iniciatyva
buvo įkurtos kaimo kapinės, kuriose jis pirmasis užsiėmė sau
vietą...
R. Jarašausko filme „Ten, kur
Raigardas – Švendubrė“ yra ir
daugiau įdomybių, kurios neabejotinai suras vietą kiekvieno
bet kurio amžiaus žiūrovo širdyje.
Viešosios bibliotekos
informacija
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SVEIKINIMAS

UAB „TVARKA“
atlieka teritorijų tvarkymo, želdynų ir
gėlynų įrengimo bei priežiūros darbus.
Tel. 8 698 55732
Kondicionierių,
šilumos siurblių,
saulės elektrinių
pardavimas,
montavimas.
Centrinio šildymo
įrengimas. Stogų
renovacija,
dengimas.
Tel. 8 600 23832
Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių
supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas,
sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažįstam,
su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!
Mielą Onutę Zinkevičienę
gražaus jubiliejaus proga sveikina
Onutė ir Vaidas Alūza

BALDAI

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

Transporto įmonei
reikalingi tolimųjų
reisų vairuotojaiAuksas
ekspeditoriai („CE“
kategorija, 95 kodas).
Reisai – savaitiniai.
Tel 8 685 50005

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME
NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740
Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“,
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel. 8 636 60454
Transporto įmonė Druskininkuose ieško tolimųjų reisų vairuotojo
dirbti maršrutu LT – CZ – LT ir vairuotojo LT – DE – LT/ratiniams
reisams, komandoje 2 mašinos, 3 vairuotojai. Tel. 8 677 71255

Įvairių tipų ir gabaritų krovinių pervežimas. Metalo,
senų automobilių išvežimas, supirkimas. Statybinių
šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo
automobiliams vežti nuoma. Pastatų griovimas.

Tel. +370 628 75156

Superkame visų markių automobilius
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18770

Šildymo sistemos,
vandentiekio ir
kanalizacijos darbai.
8 656 21154

Autoservisui reikalingas
autošaltkalvis remontuoti
automobilių važiuokles.
Atlyginimas – nuo 900 Eur
į rankas, priklausomai nuo
darbo rezultato.
Tel. 8 612 68057
Perka garažą,
vieta nėra svarbi.

Antradienis –

SENJORŲ
DIENA

KRAUJO
-20 % TYRIMAMS
*Vyresniems nei 60 metų

DRUSKININKAI
M. K. Čiurlionio g. 65
T. Kosciuškos g. 12

Tel. 8 606 59756
SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“
KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:
• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek
tel. +370 686 70024
el.paštu: personalas@grandspa.lt
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RENGINIAI

Užuojautos

Liepos 1 d. 9.15 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į tarptautinę konferenciją
„Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai“. Pranešimus skaitys: N. Gaidauskienė, A. Andrijauskas,
N. Kardelis, V. Tumėnas, Ž. Svigaris, L. Varnauskaitė, D. Micevičiūtė, S. Mostauskis, R. Zubovas, J.
Landsbergytė, I. Laužonytė. Programą paįvairins LMTA Studentų styginių kvartetas

Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Liepos 5 d. 17 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną paminėti „MIND’MŪŠYJE“. Jūsų lauks įspūdingi prizai! Būtina išankstinė registracija tel. (8 313) 58 007
Liepos 8 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – filmo vaikams „Šuns kelias namo“ ukrainiečių
kalba peržiūra
Liepos 8 d. 17 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – fotografijų bei tekstilės darbų
parodos „Protėvių takais. NAUJOKYNĖ“ atidarymas ir susitikimas su autorėmis: Edita Meškoniene (fotografijos), Laima Kantakevičiene bei Irena Seniūniene (tekstilė). Paroda veiks iki liepos 30 d.
Liepos 8 d. 18 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į Valentino
Butanavičiaus parodos „Baltų būtis“ atidarymą
XX tarptautinio menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
Liepos 9 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje – „Baltic Neopolis Orchestra“ (Lenkija) koncertas. Programoje – P. Łukaszewski, W. Kilar, M. Nisinman ir M. P. Górecki kūriniai. Koncertas nemokamas!
Liepos 16 d. 19. 30 val. Pramogų aikštėje – ansamblio „Giunter Percussion“ koncertas. Programoje
skambės skirtingų šalių ir kontinentų muzika, atliekama autentiškais mušamaisiais instrumentais. Koncertas nemokamas!
Linijinių šokių festivalis „Druskininkai šokio ritmu 2022“
Liepos 1 d. 20 val. – Druskonio ežero pakrantės amfiteatre – vakaro atidarymo koncertas
20.30 val. – linijinių 15-kos šokių pasišokimas Druskonio ežero pakrantės amfiteatre
Liepos 2 d. 10 val. – Vijūnėlės ežero paplūdimys – rytinis Linijinių 15-kos šokių pasišokimas miesto
paplūdimyje
11-15.30 val. – įvairūs užsiėmimai moterims skirtingose miesto vietose, pažintinis laisvalaikis Druskininkuose.
16 val. – finalinis linijinių 15-kos šokių pasirodymas Druskininkų širdyje kartu su miesto muzikiniu fontanu!
DĖMESIO ŠOKĖJAMS! Prieš 15-likos šokių programą bus šokamas šokis „Sentimentai“
Festivalio metu bus fotografuojama ir filmuojama.
Liepos 3 d. 10 val. Druskininkų sporto centre (M. K.Čiurlionio g. 97-2) – šokių varžybos „Druskininkai
šokio ritmu 2022“: I dalis – linijinių solo šokių varžybos; II dalis – ProTeam ir šokių komandų varžybos;
dalyviai – vaikai, jaunimas, suaugusieji, senjorai
Festivalio metu bus fotografuojama ir filmuojama.

PARODOS
Iki liepos 2 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Piotro Kostino ir jo
mokinių bendra tapybos paroda „Pasirinkimai“. Susitikimas su autoriais – liepos 2 d. 14 val.
uždarymo renginyje
Iki liepos 14 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama
paroda „Druskininkai dailininkų akimis“ iš Rimvydo Aniulio kolekcijos
Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Leono ir Aido Striogų
paroda „Bėga gyvenimas bėga...“
Liepos 2 d. 18 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) –
Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose. Koncertuos Mariia Kurhuzova (Ukraina)
Liepos 6 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) –
Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose. Koncertuos Rokas Valuntonis
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia Muziejaus kolekcijos paroda „Lietuvos dailė“, skirta Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
Iki liepos 7 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks personalinė
Valdo Pukevičiaus paroda „Tête à tête“
Iki liepos 14 d. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje (Alėjos g. 30, Leipalingis) veiks
Dianos Lukošiunaitės popieriaus karpinių paroda
Iki liepos 14 d. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g.6 A, Viečiūnai) veiks
Virgitos Kalinovienės popieriaus karpinių paroda

`

Druskininkų šeimos klinikoje nuo šiol pacientus konsultuoja ir
tyrimus atlieka gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė.
Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• osteoparozę;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos
sutrikimus;
• ir kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Nuoširdžius užuojautos žodžius dėl mylimos Mamytės
mirties skiriame Larisai Vitiugovai.
DNSB „2A“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame Liną Žukauskienę,
mirus mylimai Mamai.
Telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybė
šią netekties valandą.
Regina, Danutė, Algimantas
Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…
Nuoširdžiai užjaučiame Ramunę Zaičenkovaitę, mirus
mylimam Tėveliui.
Druskininkų gidų asociacija
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Iškeliavus į Amžinybę Jonui Zdančiui, dėl skaudžios
netekties nuoširdžiai užjaučiame jo Mamą, dukrą Žydrūnę,
sūnų Žygimantą, seserį Aldoną ir jų šeimas.
Liškiavos g. 3 namo gyventojai
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2022.07.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios.
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais.
12:30 Gimę tą pačią dieną.
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Auksinis protas. Vasaros lyga.
22:15 Greiti ir įsiutę 5.
00:25 Vila prie jūros.
02:10 Istorijos detektyvai.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Kovos planeta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:00 „Lidl grilio talentai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės
Bulgarija – Lietuva.
21:00 „Roboto vaikas“.
23:25 „Zombių žemė“.
01:15 „Paskutinis deimantas“.
03:35 „10,5 balo“.
05:05 „Elementaru“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Kraujo tėvas.
22:50 Plėšrūnai.
00:40 Motina!
03:00 Meilė kaip bestseleris.
04:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena. Aktualijų laida.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.

12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 Klausimėlis.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika”.
02.30 Klausimėlis.
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55„ Siaubingosios gamtos stichijos“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Ypatinga užduotis.
23:25 Kryžminė ugnis.
01:25 „Strėlė“.

2022.07.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera.
06:30 Praeitis ateičiai.
07:30 Beatos virtuvė.
08:30 Mes iš Ukrainos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Metų laikų kaita.
12:40 Gyvenimas tarp beždžionių.
13:35 Komisaras Montalbanas. Popierinis mėnulis.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Praeitis ateičiai.
18:30 Žinios.
19:00 Euromaxx.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Mano daina.
22:25 Būk savimi.
00:10 Greiti ir įsiutę 5.
02:15 Tunelis į Australiją.
03:45 Mokslo ekspresas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Montalbanas. Popierinis mėnulis.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Pragariškas Arabijos dykumos
karštis“.
12:40 „Gyvūnų mažyliai“.
13:50 „Karatė berniukas“.
16:30 „Užsispyrėlės sutramdymas“.

18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Žmogus-voras 2“.
22:05 „Paslėptas gyvenimas“.
01:50 „Riba“.
04:00 „10,5 balo“.
06:35 „Neramūs ir triukšmingi“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Debesuota,
numatoma mėsos kukulių kruša.
11:25 Keitė ir Leopoldas.
13:50 Pašokime.
16:00 Indiana Džounsas ir paskutinis
Kryžiaus žygis.
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 SUPERKINAS Emodži filmas.
21:10 Nebrendylos 2.
23:10 Diktatorius.
00:45 Kraujo tėvas.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Ramutė
Stačiokaitė - Ledienė.
08.30 Pokalbiai prie jūros.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Misija – vasara.
11.30 Išpažintis su Marija.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūrinė laida.
17.00 Grilio skanėstai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Mano karas. Afganistanas“.
21.55 „Kalėjimo pradžiamokslis“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūrinė laida.
04.00 Misija – vasara.
04.20„ Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas.
06:00 Besišypsantis dramblys.
07:00 „Negyvenamose salose
su Beru Grilsu“.
08:00 „Varom!“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:30 Susipažinkite - supervoverės.
10:45 Rojaus sodai. Pietų Azija.
12:00 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
13:05 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
14:10 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
15:10 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Kaukės.
22:00 Aš esu legenda.
23:55 „Amerikietiškos imtynės“.
01:55 Ypatinga užduotis.

2022.07.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Svajoja vaikai. Programa vaikams.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Euromaxx.
12:30 Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišių tiesioginė transliacija.

14:20 Mongolija. Kraštutinumų šalis.
15:15 Kelionių atvirukai.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Gamtininko užrašai.
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų
programa.
20:30 Panorama.
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Dainuojančių mėsininkų klubas.
23:15 Pakvaišusios namų šeimininkės
dienoraštis.
00:50 Būk savimi.
02:35 Metų laikų kaita.
03:30 Gyvenimas tarp beždžionių.
04:25 Mongolija. Kraštutinumų šalis.
05:15 Istorijos detektyvai.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Princesė undinėlė ir piratai“.
10:35 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“.
12:40 „24 valandos Žemėje“.
13:45 „Tikroji Koko Niujorke“.
15:20 „Ana ir karalius“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Metam monetą“.
21:00 „Mergina traukiny“.
23:15 „Žavesys“.
01:25 „A komanda“.
06:25 „Neramūs ir triukšmingi“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 Skūbis Dū.
11:05 Pelenės istorija.
13:00 Trumano šou.
15:00 Paskutinis uošvių išbandymas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras 2.
22:15 Robotas policininkas.
00:30 Nebrendylos 2.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu .
10.30 Klausimėlis .
11.00 Bušido ringas.
11.30 Grilio skanėstai.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu .
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūrinė laida.
21.00 . Klausimėlis .
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Rojaus sodai.
07:00 „Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas“.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų Pasaulio komandinė
taurė 2021.
10:05 „Pričiupom!“.
10:35 Kinijos gulbių ežeras.
11:50 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:55 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
14:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.

17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Angelų medžioklė.
00:15 „Gyvi numirėliai“.
01:20 Aš esu legenda.

2022.07.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Mes iš Ukrainos.
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 (Ne)emigrantai.
13:30 Mūsų gyvūnai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Draugiška Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Kai nusėda dulkės.
23:00 Grančesteris.
23:50 Hadsonas ir Reksas.
00:30 Mes iš Ukrainos.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Savaitė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Kovos planeta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės
Lietuva – Čekija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS „Fenikso skrydis“.
00:55 „Naktinė pamaina“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „X mutantai“.
03:50 „Naktinė pamaina“.
04:50 „Tobula kopija“.
06:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Blondinė ieško vyro.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Robotas policininkas.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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05.15 Vantos lapas. Laida apie
pirties malonumus.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija - vasara.
07.00 Išpažintis su Marija.
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 Misija - vasara.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“ .
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 24/7.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Vantos lapas.
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Eliziejus.
23:05 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:55 „Gyvi numirėliai“.
01:55 Angelų medžioklė.
03:20 „Akloji zona“.

2022.07.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios.
12:00 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Draugiška Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Slėpynės.
22:50 Grančesteris.
23:40 Hadsonas ir Reksas.
00:30 Gyventi kaime gera.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Gamtininko užrašai.

05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Bakuganas. Kovos planeta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Tunelis“.
20:30 „Kurmis“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Diena po rytojaus“.
01:00 „Naktinė pamaina“.
02:00 „Elementaru“.
03:00 „X mutantai“.
04:00 „Naktinė pamaina“.
05:00 „Tobula kopija“.

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Pabėgimo planas.
00:50 „Mirtinas ginklas“.
01:50 Blondinė ieško vyro.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT 1/7.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė
02 45 Mokslo ritmu.
03.00 „Triguba apsauga“.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Neramumai Bronkse.
22:45 Eliziejus.
00:45 „Strėlė“.
01:40 „Akloji zona“.

2022.07.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Draugiška Lietuva.
07:00 Smalsumo genas.
07:30 Pasaulio puodai.
08:30 Gyvenk kaip galima švariau.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
10:00 Valstybės apdovanojimų įteikimo
ceremonija .
10:45 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:55 Iškilminga valstybės ir istorinės
vėliavų pakėlimo ceremonija.
13:00 Valstybės diena. Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos.
14:00 Dalinkimės istorija: Lietuva ir
Ukraina. Diskusija: kas yra Ukraina?
15:30 Skrydis per Atlantą.
17:10 Viktorija.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios.
19:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.
20:00 „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
21:00 „Tautiškos giesmės“ giedojimas
Lietuvoje ir visame pasaulyje.
21:10 Panorama.
21:32 Sportas.
21:40 Dviračio žinios. Humoro programa.
22:10 Jazzu koncertas „Sapnas“.
23:40 Grančesteris.
00:30 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Aš tikrai myliu Lietuvą.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius.
05:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.
06:10 „Princesė undinėlė ir piratai“.
07:45 „Žmogus-voras 2“.
10:20 „Marlis ir aš: šuniukų

metai“.
12:10 „Meškiukas Padingtonas 2“.
14:15 „Visados kaip pirmą kartą“.
16:15 „Didysis šou meistras“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Himno giedojimo šventė“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS
„Dangaus karalystė“.
00:05 „Naktinė pamaina“.
01:05 „Elementaru“.
02:05 „X mutantai“.
03:05 „Naktinė pamaina“.
04:00 „Tobula kopija“.

06:20 Lino. Nuotykiai katino
kailyje.
08:00 Mėnulio užkariautojai.
09:50 Smurfai 2.
11:50 Lesė grįžta.
13:45 Žmogus-voras 3.
16:30 Smokingas.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Tobulas pasimatymas.
20:55 „Tautiškos giesmės“ giedojimas
Vilniaus Rotušės aikštėje.
21:05 Tobulas pasimatymas tęsinys.
21:55 Vagių karalius.
00:05 Tylos zona.
01:55 Pabėgimo planas.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 „Reali mistika“ .
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.00 Grupės “Studija” ir R. Ščiogolevaitės koncertas.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti. 2
13.00 Radži koncertas.
14.00 „Vaikai iš “Amerikos” viešbučio“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.

20.30 Grupės “Mokinukės” koncertas.
21.30 B. Dambrauskaitės koncertas
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 B. Dambrauskaitės koncertas
03.55 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
04.35 „Reali mistika“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 Rojaus sodai. Pietų Azi-

ja.
09:35 Kinijos gulbių ežeras.
10:45 Susipažinkite - supervoverės.
11:55 „Mano virtuvė geriausia“.
13:10 Skola tėtušiui.
15:20 Mano tėtis nuvarė mašiną.
17:10 Gyvenimas ant ratų.
19:05 Aš - šnipas.
21:00 Titanų įniršis.
22:50 Neramumai Bronkse.
00:35 „Strėlė“.

2022.07.07 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios.
12:00 Mūšio laukas.
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“.
13:30 Čia mano sodas.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Premjera. Paskutinė stotis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Slėpynės.
22:50 Grančesteris.
23:40 Hadsonas ir Reksas.
00:30 Mūšio laukas. Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Paskutinė stotis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Praeitis ateičiai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Kovos planeta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.

18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tunelis“.
20:30 PREMJERA „Kurmis“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Pavojingas laimikis“.
00:45 „Naktinė pamaina“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „X mutantai“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:40 „Tobula kopija“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Superbombonešis. Naikinti viską.
23:15 Titanų įniršis.
01:05 „Strėlė“.
02:00 „Akloji zona“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Troškimų
kambarys.
00:30 „Mirtinas ginklas“.
01:30 Vagių karalius.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija. Švietimo amžius.
04:45 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“
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SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus
paruošiame vietoje, automobilius
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą.
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,
įvairių tipų šildomų grindų įrengimas.
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029
Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė,
Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Cheminis giluminis baldų ir kilimų valymas Jūsų namuose.
Nemalonių kvapų šalinimas patalpose ir automobiliuose.

Tel. 8 615 77277

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394
Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359

UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti :

- masažuotojas (-us), atlyginimas nuo 1200 eurų, mokami priedai;
- kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai;
- kambarinės (-nio) padėjėjas (-jus), atlyginimas nuo 735 eurų,
mokami priedai.

Kreiptis tel. 8 611 19020, el. p. karjera@spa-vilnius.lt

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887

Parduodame
KIAULIENOS
skerdieną puselėmis
– lietuviška, svilinta,
kaina – 3, 20 Eur/
kg, puselė sveria apie
50-60 kg.Pateikiame
kokybės sertifikatą, kad
mėsa yra lietuviška.
Parduodame bulves
– 25 kg – 15 Eur.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 8 60712690

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel. +37062530320
Pjauname žolę, karpome tujas.
Kreiptis tel.8 615 77277
Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse
Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų genėjimas,
gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos pjovimas trimeriu ar
žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.

Tel. 867699672

Druskininkų „Ryto“ gimnazija siūlo darbą psichologui(-ei),
specialiajam(-ai) pedagogui(-ei) ir istorijos mokytojui(-ai).
CV siųsti adresu rastine@rytogimnazija.lt
Daugiau informacijos – mokyklos interneto svetainėje
www.rytogimnazija.lt
Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas, dviračių remontas.

Tel. 8 610 66734

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel +37062530320
Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą sodybą
šalia Leipalingio. Tel. +37069292108
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško šaltkalvio,
mechanizatoriaus, pagalbinio darbininko ir kelių priežiūros darbininko.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteirauti
skambinti numeriu tel. 8 313 51405
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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“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 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);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas 83, 32 kv. m mūrinis sodo namas su 5, 33 arų
žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas,
kadastriniai matavimai. Kaina –
9000 Eur. Tel. 8 687 37575
Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 kv. m,
3 aukštas, pakeisti langai, įstiklintas balkonas, didelė parkavimo
aikštelė arba išnuomoja. Kaina –
82 950 Eur. Tel. 8 689 27581
Parduodamas butas miesto centre I. Fonbergo g. 8: 1 aukštas iš
2, 46, 6 kv. m, yra veranda. Kaina – 69 000 Eur arba išnuomoja.
Tel. 8 641 68669

Perka garažą Druskininkuose.
Tel. +37060090308
Perka
garažą
Tel. 8 640 13663

Viečiūnuose.

Ieško pirkti buto Druskininkuose.
Tel. +37062788602

Nuoma
Išnuomojamos
auto
serviso dirbtuvės su visa įranga.
Tel.8 687 98911
Išnuomojamas kambarys bute.
Tel. 8 651 11713
Ilgesniam
laikui
jamas
garažas
Tel. 8 604 03985

išnuomoRatnyčioje.

Išsinuomotų

2 kambarių butas Kalviškių mikrorajone, 10 aukštas, yra liftas.
Tel. 8 632 84101

Vyras be žalingų įpročių išsinuomotų butą arba kambarį.
Tel. 8 625 67707

Parduodamas naujai suremontuotas, 44, 87 kv. m butas, moderniame name Neravų g. 39A.
Tel. 8 629 28989

Miškas, mediena,
malkos

Naujasodės kaime parduodamas 36 arų namų valdos sklypas.
Tel. 8 622 80080

Įvairios
medienos
malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos.
Pristatome
nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduodama sodyba Veisiejuose
– 20 arų žemės, nauja statyba,
prie pagrindinio kelio, už kelio –
ežeras, aplink ežerai, yra sodas
arba keičiama į 2 kambarių butą
su patogumais, galima priemoka.
Tel. + 353 83 319 3691
Parduodamas 100 kv. m namas
miesto centre, prie Druskonio
ežero, 5 arų namų valdos sklypas.
Tel. 8 692 40191
Parduoda kluoną. Nusigriauti ir išsivežti patiems. Tel. 8 623 18090

Perka
medieną.
+37060228830

Tel.

Perka sausuolius, vėjovartas.
Pats susipjauna ir išsiveža.
Tel. 8 692 93304
Perka mišką valymui, sausuolius, išvartas. Atsiskaito vietoje.
Tel. 8 654 94039
Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės
kapotos
malkos.
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029

Neravuose parduodami penki
namų valdos sklypai (12, 13, 14,
15 arų). Galima pirkti visus kartu,
galima atskirai. Tel. 8 614 15457

Parduoda pušines ir eglines malkas supjautas kaladėmis. Atvežimas nemokamas. Kaina – 36
Eur/m. Alksnio, beržo – 47 Eur/m.
Tel. 8 654 94039

Perka nekilnojamą turtą

Parduodamos sausos skaldytos
malkos. Tel. 8 645 54035

Perka garažą, vieta nėra svarbi.
Tel. 8 606 59756
Perka garažą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 616 16247
Perka sodybą su žeme, gali būti
miške ar vaizdingoje vietoje prie
ežero ar upės, pageidautina vienkiemis. Siūlyti tel. 8 611 01110

Parduoda žemės ūkio
produkciją

Parduoda naudotą geros būklės
triukinį paspirtuką „Maui and
sons“. Tel. 8 610 75780

Parduoda gerą, duodančią daug
pieno ožką ir ožiuką bei ožkutę.
Kaina – 80 Eur. Galima pirkti atskirai. Tel. 8 611 17278

„Žigulys“, istoriniai numeriai, TA
iki 2025 m., „Toyota Corolla“, TA
iki 2024 m. Tel. 8 682 98506

Perka transporto
priemones ir jų dalis
Perka
„Volkswagen“,
„Toyota“, „Audi“ ir kitus automobilius.
Tel. 8 677 27199

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

„Suzuki Swift“, benzinas, 2008 m.
Tel. 8 626 09346

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Parduoda „Opel Vectra“, 2003 m.,
dyzelis, 92 kW, sedanas, juodas,
TA iki 2022-08-13. Vasariniai ir
žieminiai ratai, kaina – 1350 Eur.
Tel. 8 655 99617

Kita
Gal galite padovanoti ar pigiai
parduoti

veikiantį

Ukrainos piliečiams? Skambinti
tel. +370 609 77155, Oleg

Parduoda
mėsines
telyčaites,
jautukus
ir
veršelius.
Tel. +37061803925

Ieško darbo
Statybininkas

Reikalinga
Reikalinga automobilinė kėdutė 2 metų vaikui. Kreiptis telefonu +353892313252 (WhatsApp)
arba el. paštu ciairdabar@yahoo.
com

šaldytuvą

ieško

darbo.

Tel. 8 627 02119
2 kartus per savaitę gali prižiūrėti

sodybas,

atvažiuoja.

Tel. 8 692 44465

Parduoda įvairius daiktus
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur.
Tel. 8 616 48116
Dujinė viryklė su dujine orkaite.
Kaina – 35 Eur. Tel. 8 600 38695
Parduodamas
„Riga“
pianinas, atsiimti patiems Neravų g.
Tel. 8 618 41136
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis WC,
baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881
Naujas vyriškas dviratis „MINERVA ARTHUR DELUXE M 655“,
kaina – 200 Eur, šaldytuvas „Gorenje“, 4 kameros, 186 cm aukštis, kaina – 115 Eur, kineskopinis
televizorius „LG“, 51 cm įstrižainė,
kaina – 10 Eur, pakabinami šviestuvai butui nuo 4 Eur, televizorių
„LG“ ir „Philips“ bei TV priedėlio
„TV STAR T910“ pulteliai – nuo 4
Eur, vaikiškas medinis maniežas
(sulankstomas) – 22 Eur, buitinė-kosmetologinė kvarco lempa
„MEDICOR Q145“ – 13 Eur, keramikinė kriauklė „CERSANIT“,
40 cm pločio, balta spalva, kaina – 10 Eur, šaldytuvų „Gorenje“
ir „Snaigė“ plastmasiniai indai,
lentynos stalčiai kompresoriai.
Tel. 8 686 43600
Parduodami „TERMOLUX“ plieniniai baltos spalvos radiatoriai
(naudoti – 5 metus). Matmenys:
du radiatoriai – 500 x 1000 mm ir
keturi – 500 x 800 mm; gylis – 47
mm, pajungimas – apatinis. Kaina
– 320 Eur. Tel. 8 618 70457
Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“,
mažai
naudotas.
Garantija
iki 2023 m. vasario mėnesio.
Tel. 8 616 47585
Parduodamas moteriškas dviratis – 7 pavarų, sportinis vyriškas
dviratis – 21 pavaros, kalnų dviratis – 21 pavaros, du mergaitiški
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų.
Vaikiška automobilinė kėdutė,
žurnalinis staliukas, pakabinami
šviestuvai, sulankstoma lovelė,
televizorius „Philips“ su priedėliu.
Tel. 8 630 87652
Likutis naujų apdailos plytų „Lode“,
281 vnt., vnt. kaina – 0, 69 ct.
Matmenys – 250 x 120 x 65.
Tel. 8 622 01623

Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658
BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su
žeme arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai.
Greitai įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą.
Tel. 8 605 29188

Mulčiuoju pievas, kaina – 55 Eur/ha.
Tel. 8 629 12345

SANTECHNIKOS DARBAI
TEL. 8 687 27676
Žolės pjovimas su profesionalia įranga
nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804
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
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