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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Svajonė išsipildo, jei eini link jos kasdien
Druskininkų
bibliotekoje –
knygos „Taip,
laimingas.
Kardinolą Audrį
Juozą Bačkį
kalbina Antanas
Gailius“ pristatymas

8 psl.

Projektas „Sveikas
miestas II“ startavo
Viečiūnuose

9 psl.

Druskininkiečio P. Lapinsko pergalės įvairaus lygio žirgų sporto varžybose – intensyvių treniruočių, kantraus darbo ir jau septynerius metus trunkančios nuoširdžios draugystės ir rūpesčio žirgu Dyzeliu rezultatas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ramunė Žilienė
Šią vasarą druskininkiečio
Povilo Lapinsko vadovaujama šokių studija „Dosado“,
kurioje sportinių ir šiuolaikinių šokių mokomi vaikai, jaunimas ir suaugusieji, mini
penkerių metų veiklos sukaktį. Sukakties proga rudeniop
planuojamas
įspūdingas
„Dosado“ kolektyvų koncertas druskininkiečiams ir kurorto svečiams.
Po studijų Lietuvos sporto
universitete grįžęs gyventi į
gimtuosius Druskininkus, P.
Lapinskas įgyvendino vieną
iš savo svajonių – įkūrė šokių studiją „Dosado“. Netrukus studijos padalinys buvo
atidarytas ir Alytuje bei Varėnoje. Pastaraisiais metais
talentingo trenerio auklėjami jaunieji šokėjai dalyvauja
miestų šventėse, skina laurus šokių čempionatuose
Lietuvoje bei užsienyje.
Antroji išsipildžiusi Povilo svajonė – žirgai. Žirginiu
sportu jis pradėjo užsiiminėti prieš aštuonerius metus.

Pergalės įvairaus lygio varžybose – tai ne tik intensyvių
treniruočių, kantraus darbo,
bet ir ilgos, nuoširdžios draugystės ir rūpinimosi žirgu Dyzeliu rezultatas.
Šių metų pavasarį Povilas tapo vieno Alytaus informacinio portalo jaunimui
rengiamo konkurso laureatu nominacijoje „Metų žmogus“. Konkurse siekta atrasti ir įvertinti talentingus ir
visuomeninėje veikloje aktyvius žmones. Nominacijai alytiškiai pasiūlė Povilą,
įvardiję, jog „Povilas Lapinskas – sportinių šokių treneris
mokantis jaunimą šokio paslapčių, įkūręs šokių studiją „Dosado“, o taip pat ir žirgų entuziastas, dalyvaujantis
ir pelnantis prizines vietas
čempionatuose,
įvairiose
varžybose ir viską suderinantis tarpusavyje.“
P. Lapinskas sako, kad viską galima suspėti ir suderinti, jei tik tai, ką darai, yra
miela širdžiai ir yra tai, apie
ką svajojai ne vienerius metus. Jis įsitikinęs, kad kie-

kviena svajonė išsipildo, jei
eini link jos kasdien, nors
po mažą žingsnelį: „Svajonės reikia siekti – ji neišsipildo vien tik todėl, kad svajoji.
Kiekvienas gali turėti svajonę – tokią, kuri augintų, tobulintų, brandintų. Aš svajojau
turėti savo šokių mokyklą – ir
šiandien džiaugiuosi, kad šią
svajonę įgyvendinau. Turėti
žirgą buvo kita mano svajonė, kurios taip pat kryptingai
siekiau – nors ir atrodė, kad ji
kone nepasiekiama...“
– Kodėl po studijų Kaune
pasirinkote grįžti į Druskininkus?
– Labai myliu savo gimtąjį miestą, ir neįsivaizduoju,
kad turėčiau būti kur nors kitur. Druskininkai man yra pats
gražiausias Lietuvos miestas.
Juo brangesnis, kad nuo mažumės mačiau, kaip Druskininkai
augo. Džiaugiuosi, kad draugai
ir pažįstami, apsilankę Druskininkuose, žavisi šiuo miestu, stebisi, kaip čia gražu, kokia
gausybė pramogų, paslaugų.
Tiesa, tai nedidelis kurortas –

tačiau toks, kuriame tikrai galima pailsėti. Manau, kad daugelis druskininkiečių myli ir vertina
savo miestą.
– Esate sukaupęs nemenką
sceninę patirtį. Ar dabar, kai
šokti mokote kitus, pats nesiilgite scenos?
– Manau, kad viskam yra savas laikas. Scenos nevengiu ir
dabar, kai esu kviečiamas, –
koncertuoju, dalyvauju įvairiuose renginiuose. Tačiau, manau,
dabar mano laikas yra toks, kad
turiu perteikti sukauptą patirtį savo vaikų ir jaunimo kolektyvams – noriu, kad jie tobulėtų, kad jie išeitų į sceną. Todėl
didžiausią dalį savo laiko ir visas savo žinias bei patirtį skiriu jiems.
– Tarp „Dosado“ kolektyvų
skatinate tarpusavio draugystę, bendravimą. Kodėl Jums tai
svarbu?
– Noriu, kad mano šokėjai jaustųsi lyg vienos
šeimos nariai,
bendrautų tarpusavyje.

4 psl.

Festivalyje
„Holy Pine 2017“ –
geriausi Lietuvos
ekstremalaus
sporto atstovai

11 psl.

Naujoji
Vyriausybės
tvarka nustato
griežtesnę
kapaviečių
priežiūros tvarką

16 psl.
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Susitikime su kurorto gidais – turizmo
aktualijos ir Druskininkų ateities planai

Druskininkų savivaldybėje organizuotas tradicinis mero Ričardo Malinausko susitikimas su Druskininkų gidų asociacijos nariais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį trečiadienį Druskininkų
savivaldybėje organizuotas tradicinis mero Ričardo Malinausko
susitikimas su Druskininkų gidų
asociacijos nariais. Gausią gidų
grupę atlydėjo Druskininkų gidų
asociacijos vadovas Antanas
Lankelis ir Turizmo ir verslo informacijos centro vadovas Rimas
Palionis. Susitikimo metu aptarta
praėjusių metų turistų srautų statistika, kurorto naujienos, įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti projektai ir kitos aktualijos.
Gidų teigimu, Druskininkų svečiai ypatingai žavisi išpuoselėtais
kurorto gėlynais. Meras gidus informavo, kad kasmet gėlynams
skiriama 320 tūkst. eurų. Kasmet
prižiūrima beveik 5 tūkst. kvadratinių metrų gėlynų, iš kurių pusė
– daugiametės gėlės. Kitos –

vienmetės, nuolat atnaujinamos.
Vijūnėlės parke kasmet pasodinama apie 43 tūkst. narcizų svogūnėlių, Druskininkus puošia 78
stulpai su gėlėmis.
Gidai domėjosi planuojamais
Kultūros centro, Menų kalvės
projektais, Vilniaus alėjos rekonstrukcija, jūros po stogu projektu. Meras R. Malinauskas gidams taip pat papasakojo apie
Druskonio ežere planuojamą
įrengti unikalų traukos objektą – vandens ekraną, Pramogų
aikštėje esančios lauko scenos
atnaujinimą, kurorto teritorijos
plėtros aktualijas, Druskininkų
ženklo atnaujinimą.
Kartu su gidais pasidžiaugta ir dėl svarbaus Druskininkų
laimėjimo – 2021 m. Druskininkuose vyks XI pasaulio lietuvių

sporto žaidynės.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, susitikimai su gidais padeda
sužinoti į Druskininkus atvykstančių turistų poreikius. „Gidai
– mūsų krašto ambasadoriai,
svečiams suteikiantys galimybę pažinti miesto istoriją ir kultūrą. Džiaugiuosi, kad kartu su
gidais pasidaliname ateities planais, sprendžiame iškilusias problemas, kuriame idėjas, ką daryti, kad Druskininkai būtų dar
patrauklesni. Druskininkų gidai –
mylintys ir išmanantys savo darbą. Praėjusiais metais Druskininkus aplankė trečdalis milijono
turistų, ir gidai savo profesionaliu darbu prie to taip pat prisidėjo“, – po susitikimo sakė meras
R. Malinauskas.

Viešėjo delegacija iš Baltarusijos

Druskininkų savivaldybėje viešėjo svečiai iš Baltarusijos – turizmo sektoriaus darbuotojai /Dovilės Radzvilavičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybėje viešėjo
svečiai iš Baltarusijos – turizmo
sektoriaus darbuotojai (atstovai
iš sanatorijų, kaimo turizmo sodybų ir kiti). Juos pasitiko Savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius. Svečiams
pristatyta kurorto istorija bei
Druskininkų pokyčiai per pas-

taruosius 17 metų, planuojami
įgyvendinti projektai. Delegacijos nariai domėjosi, kaip kilo
jau įgyvendintų projektų idėjos
bei iš kur buvo pritraukta investicijų. Pasidalinta ir projektų, finansuojamų Europos Sąjungos
paramos fondų lėšomis, įgyvendinimo patirtimi.
Po susitikimo Savivaldybė-

je svečiai susipažino su miestu: apžiūrėjo sveikatingumo
ir poilsio kompleksą „Grand
SPA Lietuva“, Druskininkų vandens parką, viešbutį FLORES
ir Druskininkų gydyklą. Delegacija „Lynų keliu“ kėlėsi į žiemos
pramogų kompleksą „Snow Arena“. Vizitas užbaigtas Turizmo ir
verslo informacijos centre.

Rugsėjo 2 dieną
Druskininkuose vyks
Lietuvos triatlono V-ojo
etapo taurės čempionatas

Susitikime aptarti rugsėjo 2 dieną Druskininkuose startuosiančio Lietuvos triatlono Vojo etapo taurės čempionato organizavimo klausimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai, Druskininkų sporto centro, centro AQUA specialistai ir policijos komisariato atstovai
susitiko su VšĮ „Lietuvos triatlono taurė“ vadovu Audriumi Araminu, atstovu plėtrai Mantu Marcinkevičiumi ir administratore Orinta
Mauraite ir aptarė rugsėjo 2 dieną Druskininkuose startuosiančio Lietuvos triatlono V-ojo etapo
taurės čempionato organizavimo
klausimus.
Lietuvos Triatlono Taurė – projektas, gimęs 2016 metais. Kaip
teigiama projekto organizatorių tinklalapyje, triatlonas yra viena iš sparčiausiai populiarėjančių

sporto šakų pasaulyje. Dažniausiai nugalėtojas paaiškėja tik lemiamais bėgimo metrais, o tai
tampa ypač įdomia pramoga žiūrovams.
Druskininkų savivaldybėje dalyvavę VšĮ „Lietuvos triatlono taurė“
atstovai pažymėjo, kad Druskininkų infrastruktūra visapusiškai pritaikyta ir triatlono sportui, ir visų
kitų šakų sporto renginių organizavimui.
2017 metais numatyti penki Lietuvos Triatlono Taurės etapai. Gegužės 27 dieną pirmasis etapas
startavo Tauragėje, o baigiamasis etapas rugsėjo 2-ąją startuos
Druskininkuose.

Šunis vedžiojančių
gyventojų ir kurorto
svečių patogumui – dar 10
specialių dėžučių su
maišeliais
Druskininkų savivaldybės administracija, siekdama saugoti
ir puoselėti kurorto gamtą, prieš
dvejus metus
svarbiausiuose Druskininkų miesto parkuose įrengė dėžutes su maišeliais
šunų ekskrementams surinkti
bei informacinius stendus, skirtus augintinius vedžiojančių gyventojams ir svečiams. Projektas pasiteisino, tad praėjusiais
metais visuose Druskininkuose
įrengtos dar 23 modernios dėžutės labiausiai šunų augintojų pamėgtose šunų vedžiojimo vietose. Šiais metais kurorte įrengta
dar 10 tokių dėžučių.
Naujosios dėžutės įrengtos Vijūnėlės parke, prie Alkos tvenkinio,
gyvenamųjų namų kvartaluose
Liepų, Merkinės, Gardino, Taikos
ir Pakalnės gatvėse.
Iš viso Druskininkuose jau įrengta 40 dėžučių, skirtų šunis vedžiojančių gyventojų ir kurorto svečių
patogumui.
Patirtis rodo, kad projektas yra
sėkmingas, gyvūnų augintojai yra
pilietiški, naudojasi šiose dėžutėse esančiais maišeliais atsakingai
ir taip prisideda prie Druskininkų
gamtos puoselėjimo ir tvarkingos
aplinkos saugojimo.
Druskininkų savivaldybės vadovai nuolat akcentuoja, kad Savivaldybei labai svarbus kurorto įvaizdis
puoselėjant miesto parkus, gėly-

Projektas yra sėkmingas, gyvūnų augintojai yra pilietiški, naudojasi šiose dėžutėse esančiais maišeliais atsakingai ir taip
prisideda prie Druskininkų gamtos puoselėjimo ir tvarkingos aplinkos saugojimo/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

nus, poilsio vietas, skverus, gyvenamųjų namų kvartalus, mokyklų
ir darželių prieigas, vaikų žaidimo
aikšteles, vejas, stadionus. Įgyvendinus minėtą ekologinę-edukacinę priemonę, kuri atitinka visus europinius standartus, tikimasi tokiu
būdu puoselėti aplinką.
Kviečiame visus druskininkiečius ir kurorto svečius būti atsakingais gyvūnų augintojais, rūpintis savo augintiniais bei visus
supančia aplinka.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkuose – Alytaus apskrities
neįgaliųjų sporto šventė

Šventės dalyviai džiaugėsi, kad šis renginys – tai ne tik proga visiems drauge pasportuoti, bet ir galimybė pabendrauti ir smagiai praleisti laiką/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Jaunimo
užimtumo centro kieme Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija organizavo Alytaus
apskrities neįgaliųjų sporto šventę. Šventės pradžioje visus pasveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius ir Socialinės para-

mos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė. Šventėje dalyvavo 5
komandos iš visų Alytaus regiono savivaldybių. Žaidėjams buvo
parengtos nuotaikingos ir aktyvios sportinės užduotys. Sporto šventėje dalyvavę Sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ ugdytiniai

džiaugėsi šventėje ne tik smagiai
praleidę laiką, pabendravę, bet
ir laimėję medalius. Arūna Barkauskaitė laimėjo trečiąją vietą
žiedų mėtymo į taikinį varžybose,
o Darius Marcinonis antrąją vietą laimėjo net dviejose rungtyse –
krepšinio baudų mėtymo bei žiedų mėtymo į taikinį.

Druskininkiečiai dalyvavo seminare apie
daugiabučių namų modernizavimo
skatinimą
Praėjusią savaitę Druskininkuose UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ kartu su
VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ organizavo nemokamą seminarą daugiabučių
namų renovacijos tema. Seminare dalyvavo bendrijų pirmininkai, daugiabučių namų atstovai,
renovacijos srityje dirbantys Savivaldybės ir uždarosios akcinės
bendrovės „Druskininkų butų
ūkis“ specialistai. Susirikusiuosius pasveikinęs Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius prisiminė daugiabučių namų renovacijos pradžią Druskininkuose,
pasidžiaugė pasiektais rezultatais ir tuo, kad renovuotuose namuose gyvenantys žmonės jau
spėjo įvertinti renovacijos privalumus: mažesnes kainas, šiltesnį būstą, gražesnę aplinką.
Seminaro dalyvius taip pat pasveikino Lietuvos Būsto rūmų
prezidentas Juozas Antanaitis.
Visi seminare pranešimus skaitę
mokymų vedėjai pritarė, kad Druskininkų savivaldybė renovacijos
srityje yra sėkmės pavyzdys.
Ekonomistas Darius Jakubauskas aptarė daugiabučių
namų modernizavimo progra-

Druskininkų senjorai aktyviai
naudojasi „Sidabrine linija“

Prieš keletą mėnesių Druskininkų savivaldybė ir M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas kvietė
visus garbaus amžiaus druskininkiečius aktyviai naudotis nemokama draugystės ir bendravimo telefonu paslauga „Sidabrinė linija“.
Šiandien tarp Druskininkų senjorų ši paslauga darosi vis populiaresnė – senoliai iš visos Lietuvos kasdien vieni su kitais
nemokamai kalbasi telefonu įvairiomis jiems aktualiomis temomis.
„Kiekvieno žmogaus gyvenime
labai svarbus bendravimas. Teikdami įvairias socialines paslaugas, pastebime, kad senyvo amžiaus žmonės, ypač gyvenantys
vieni, ar tie, kurių artimieji yra išvykę iš Lietuvos, labai nori ilgiau
pasikalbėti, pabendrauti, išsipasakoti. Todėl galimybė nemokamai
kasdien pasikalbėti tarpusavyje
šiems žmonėms yra labai svarbi.
Džiaugiuosi, kad Druskininkų sa-

vivaldybėje turime apie dvidešimt
aktyvių senjorų, kai kurie iš jų kalbasi net po kelias valandas. Neabejoju, kad ateityje tokių žmonių
daugės“ – projekto sėkme džiaugėsi Socialinės paramos skyriaus
vedėja Ligita Baranauskienė.
Norintieji dalyvauti projekte, turėtų paskambinti telefonu 8 800
800 20 ir registruotis. Registruoti
galima ir savo artimuosius, draugus ar kaimynus.
Kaip pabrėžė projekto organizatoriai, „Sidabrinė linija“ – tai
nemokama emocinės paramos,
draugystės ir bendravimo telefonu paslauga vienišiems, atskirtį ir
izoliaciją išgyvenantiems garbaus
amžiaus žmonėms, padedanti išgyventi psichologinius sunkumus,
susirasti telefoninį draugą, kuris
reguliariai paskambins pasidomėti kaip sekasi, paklausti, kaip žmogus jaučiasi, pasiūlyti pagalbos,
ar šiaip pasišnekučiuoti.

Informacija Druskininkų savivaldybės
teritorijoje esančių žemių savininkams

Seminare dalyvavo bendrijų pirmininkai, daugiabučių namų atstovai, renovacijos srityje dirbantys Savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų butų ūkis“ specialistai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

mą ekonominiu požiūriu. Kalbėta apie energijos vertinimo
pastatuose metodus, pastatų
energinio naudingumo sertifikatus, energetinį auditą, renovuotų pastatų gerąją praktiką.
Energetiniu-inžineriniu požiūriu
daugiabučių namų modernizaciją
aptarė energetikos mokslų daktarė Rūta Mikučionienė, kalbėjusi apie dalyvavimo daugiabučių
atnaujinimo programoje sąlygas,

būdus, namo atnaujinimo proceso žingsnius, investicijų planus,
valstybės paramos sąlygas ir kitus aktualius klausimus.
Teisiniu požiūriu daugiabučių
namų modernizavimą su seminaro dalyviais aptarė teisininkas
Rolandas Klimavičius. Jis kalbėjo apie sprendimo priėmimus ir
būdus, susirinkimo ir balsavimo
tvarką, administratoriaus funkcijas ir kitus aktualius klausimus.

Druskininkų savivaldybės administracija dėkoja žemių sklypų savininkams, tvarkantiems
jiems priklausančias žemės valdas. Atsižvelgiant į tai, kad kurortui itin svarbu estetinis aplinkos
vaizdas, siekiame užtikrinti, kad
visos teritorijos, taip pat ir privačios, esančios Druskininkuose ir
kaimiškosiose savivaldybės vietovėse atrodytų tvarkingai.
Pastebime, kad Druskininkų
savivaldybės teritorijoje dar yra
apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų, tad raginame savininkus iki liepos 1 dienos atsakingai sutvarkyti tokius žemės
sklypus: surinkti šiukšles, šienauti
vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias šakas.
Iki liepos 1 dienos nesutvarkius sklypų, jie bus įtraukti į nesutvarkytų sklypų sąrašą.

Primename, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2014 m.
patvirtino Nenaudojamų žemės
sklypų Druskininkų savivaldybės
teritorijoje nustatymo tvarkos
aprašą. Pagal šį aprašą į apleistų žemės sklypų sąrašą įtraukiami tie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantys žemės
sklypai, kurie iki einamųjų metų
liepos 1 dienos yra nesutvarkyti:
nenušienauti, apaugę sumedėjusiais augalais, juose nesurinktos
šiukšlės. Apleistų žemės sklypų
sąrašas yra perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
padidinto 4 procentų žemės mokesčio tarifo taikymo 2017 metų
mokestiniam laikotarpiui.
Dar kartą kviečiame visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškais ir sutvarkyti jiems priklausančias teritorijas.

Gyventojai jau gavo sąskaitas už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą už 9 šių metų mėnesius
Druskininkų savivaldybės atliekų turėtojai jau gavo mokėjimo
pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 9 šių
metų mėnesius. Rinkliava jau išdėstyta nauja tvarka – diferencijuota į pastoviuosius ir kintamuosius kaštus. Raginame visus
mokėtojus pasinaudoti galimybe
ir sumokėti rinkliavą iki liepos 1

dienos, naudojantis el. aptarnavimo savitarnos svetaine ir gauti 3
proc. nuolaidą kitų metų rinkliavai
(nuoroda internete: http://www.
aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/). Norintieji gauti
nuolaidą minėtoje svetainėje turi
užsisakyti gauti mokėjimo pranešimus elektroniniu būdu.
Primename, kad nuo balandžio

1 dienos įsigaliojus naujajai dvinarei rinkliavai, atliekų rinkliavai
taikomos socialinės kompensacijos mažiausiai uždirbantiems
asmenims išliko, taip pat išliko ir
lengvatos nekilnojamajam turtui,
kai jis rekonstruojamas, remontuojamas bei griaunamas (turint statybą leidžiantį dokumentą) ir tuo metu atliekas tvarkant

pagal sudarytas sutartis su statybines atliekas tvarkančia įmone. Rinkliavos nuostatuose taip
pat numatyta galimybė nekilnojamojo turto savininkams deklaruoti faktinę, dominuojančią
(daugiau kaip 80 proc.) nekilnojamojo turto veiklos paskirtį ir pagal ją mokėti rinkliavą. Taip pat
rinkliava nebus skaičiuojama tuo

laikotarpiu, kai nekilnojamojo turto objektų savininkai yra mirę iki
paveldėtojų atsiradimo bei nekilnojamasis turtas bus išbraukiamas iš rinkliavos mokėtojų registro, kai jis yra fiziškai sunaikintas
arba sugriuvęs. Bendruomenė
rinkliavos ir kitais atliekų tvarkymo klausimais gali konsultuotis
tel. (8 313) 52365.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Svajonė išsipildo, jei eini link jos kasdien

P. Lapinsko „Dosado“ studijos šokėjų iš Druskininkų, Alytaus ir Varėnos tradicija – šokių sezono uždarymo proga surengti bendrą kelionę. Neseniai, plaustais keliaudami Merkiu, visi patyrė smagių įspūdžių/As meninio archyvo nuotrauka

Man ir pačiam smagu, kai
žmonės
susirenka,
dalinasi įspūdžiais, bendrauja, susidraugauja, kviečiasi vieni kitus svečiuotis. Bent keletą kartų
per metus rengiame bendrus
visų trijų miestų šokėjų susitikimus – jau tradicija, kad drauge švenčiame senųjų metų palydas, sezono uždarymą. Prieš
keletą dienų surengėme kelionę
plaustais – Merkiu. Visi patyrėme bendrų smagių įspūdžių.
– Ką lengviau mokyti šokių –
suaugusiuosius ar vaikus?
– Smagu dirbti ir su suaugusiaisiais, ir su vaikais. Dirbti su mažiausiais mano šokėjėliais, trejų,
ketverių metų vaikais, nėra sunku
– jie atviri, smalsūs, vaikų emocijos natūralios, nuoširdžios. Tai teikia džiaugsmą. Stengiuosi jiems
būti ne tik treneriu, bet ir geru
draugu. Mažieji man papasakoja
savo dienos įspūdžius ir įvairius
nutikimus, drauge pažaidžiame, o
tada – ir pašokame. Tiesa, tokio
amžiaus vaikams dar sunku susikoncentruoti, ilgiau išlaikyti dėmesį vienam kuriam dalykui, daugeliui dar nelengva atskirti ir kairę
koją ar ranką nuo dešiniosios...
Tačiau man netenka kelti balsą,
norint mažuosius sudrausminti
– pakanka griežtesnio žvilgsnio.
Tokio amžiaus grupėje visas šokio mokymo procesas vyksta žaidimo forma, ir tik ilgainiui perauga į tą vadinamąjį rimtesnį darbą.
Dirbdamas su vaikais, mokydamas juo šokių, aš niekur neskubu: negalima vaiko „perspausti“,
iš karto siekti ar reikalauti greito
rezultato. Trokštamas rezultatas
gali būti pasiektas kad ir po kelerių metų – taip neretai ir būna.
Vaikų tėveliams taip pat paaiškinu, kad nereikia iš karto per daug
reikalauti iš vaiko, nes taip galima
atgrasyti jį nuo šokių, sunaikinti
norą treniruotis. Juk sportiniai šokiai reikalauja daug fizinės ištvermės, raumenų struktūros darbo –
todėl jei treniruotėse, repeticijose
lazda bus perlenkta, tai gali lemti
priešingą rezultatą – vaiko nenorą
domėtis šokiais, treniruotis.
Man įdomu dirbti ir su jaunimo
grupėmis. Jaunieji šokėjai yra
motyvuoti, sąmoningai pasiryžę
siekti tikslų šokio srityje, tobulėti. O mano užduotis – jiems padė-

Vaikų grupės šokėjams po koncerto smagu pramogauti drauge, kartu su treneriu P.
Lapinsku/Asmeninio archyvo nuotrauka

ti. Šokių figūros, deriniai jaunimo
užsiėmimuose yra gana sudėtingi, svarbu juos kuo tiksliau išaiškinti, išmokyti. Ir pats kuriu originalias kompozicijas. Gera matyti,
kaip jaunimas siekia tobulėti šokyje, stengiasi nenuvilti ir vieni
kitų, ir manęs, jų trenerio.
Džiaugiuosi ir suaugusiųjų, įvairaus amžiaus šokėjų grupėmis.
Smagu, kad vis daugėja žmonių, kurių gyvenime šokis užima
deramą vietą tarp kitų pomėgių.
Manau, kiekvienas turėtų mokėti šokti, žinoti šokio pagrindus: ne
tik todėl, kad, galbūt geriau jaustųsi šventėse, vakarėliuose ar pokyliuose, bet ir todėl, kad turėtų
galimybę patirti tą vidinį džiaugsmą, laisvę, judesio grožį, – visa
tai, ką ir teikia šokis. Džiaugiuosi, kai iš savo šokėjų girdžiu atsiliepimus, kad per repeticijas
jie pamiršta, atsikrato darbo dienos rūpesčių. Daugeliui judėjimas
tam tikru ritmu, atitinkamo šokio žingsneliu pagal muziką, dėmesio koncentravimas į tai, kas
vyksta šokių pamokos salėje –
teikia atsipalaidavimą, vidinį išsilaisvinimą, o ilgainiui lemia ir gražesnę laikyseną.
– Ar dabar, kai šokių sezonas uždarytas, šokėjai ilsisi, ir
Jums – atokvėpio metas?
– Pritariu, kad vasara geras metas atostogauti, ir pailsėti reikia.
Šokėjus jau paleidau, sezono pabaigoje dalyvavome konkursuose, festivaliuose. O pats vasarą

turiu kitų užsiėmimų, darbuojuos,
kuriu jaunavedžių poroms vestuvinius šokius. Toks jau esu – nuolat judu ir turiu veiklos. Kai pajaučiu, kad turiu daugiau laisvo laiko
– netveriu savo kailyje. Tiesa, retsykiais skiriu vieną kurią dieną
poilsiui prie ežero ar tiesiog ramiai pabūnu namuose, „nieko neveikiu“. Tačiau neilgai, nes man
reikia veiklos, bendravimo, žmonių. Aktyviai sportuoju su savo
žirgu, Dyzeliu. Tai ir yra mano
pats geriausias poilsis.
–
Tikriausiai
didžiausią
savo laisvalaikio dalį skiriate
žirgams?
– Kasdien, bent jau po keletą
valandų. Dyzelis drauge su manimi yra jau septyneri metai, kai jį
įsigijau, buvo dar kumeliukas. Su
Dyzeliu aktyviai dalyvauju daugelyje varžybų. Šį žirgą pats užauginau, paruošiau: su juo dalyvavau ir pirmosiose varžybose.
Tobulėjame drauge. Žinoma, didžiuojuosi pasiekimais, juolab
matau, kad ir Dyzeliui patinka dalyvauti varžybose – jis užsispyręs
ir ambicingas žirgas. Tačiau man
varžybos yra svarbios ne tik dėl
sportinio azarto, intereso: man
tai kaskart ir pasitikrinimas, ar
žirgas tebepasitiki manimi, ar užsimezgusi ir ilgus metus puoselėta draugystė, ryšys tebėra tvirtas? Kai turi žirgus, ilgas keliones
ar atostogas pamiršti. Išvažiuoju
kartais, bet neilgam: Dyzelis tuo
metu prižiūrimas žirgyne, tačiau

Sportinių ir šiuolaikinių šokių treneris P. Lapinskas džiaugiasi jaunimo grupės šokėjų
pergale /Asmeninio archyvo nuotrauka

jis nemėgsta ilgų išsiskyrimų. Paprastai jis jau iš toli atskiria, kai
atvažiuoju. Aš tik įžengiu į arklidę – o jis jau kviečia mane prieiti artyn, vaikšto ratu, iškiša galvą, man priėjus, kišenėse ieško
morkos – tai jam didžiausias skanėstas. Žirgas jaučia žmogaus
nuotaikas, savijautą. Būna, kad
sugeria visas emocijas ir pats dėl
to tampa irzlesnis, arba, priešingai, – ramina ir guodžia, padeda
galvą ant peties – taip jis „apsikabina“. O kitąsyk – neleidžia man
atsipalaiduoti, savąja, kūno kalba
ragina, stumia pirmyn, taip tarsi skatina imtis veiklos, nenuleisti rankų.
Kartą, kai susirgau, nesimatėme su Dyzeliu gal keletą savaičių. Kai vėl atvažiavau, žirgas
nesisveikino, kaip įprastai, nerodė jokių draugiškumo ženklų
– stovėjo nusisukęs, atrodė įsižeidęs, net supykęs. Išvestas į
maniežą, atsitraukė į atokiausią
jo kampą ir kurį laiką elgėsi taip,
lyg manęs nė nebūtų šalia. Ilgai
kalbinau, aiškinau, kodėl nelankiau jo. Atsiprašiau. Kol galiausiai atlyžo... Aš taip pat negaliu
ilgai ištverti, jei nematau Dyzelio,
kai nebendrauju su juo, nejodinėju. Todėl ir šią vasarą planų kažkur ilgam išvykti neturiu. Su Dyzeliu jodinėju Aštriosios Kirsnos

apylinkėse, ten nuostabus dvaras, parkas, aplink – miškai, laukai. Mūsų kelionės kaskart vis kitokios ir nepakartojamos.
Žirgais domėjausi nuo pat mažumės. Kai įstojau mokytis ir išvažiavau į Kauną, susiradau žirgyną, paprašiau, kad, pradžiai,
man leistų bent būti prie žirgų...
Taupiau pinigus, kad galėčiau įsigyti savo žirgą ir juo rūpintis. Apie
tai iš pradžių nežinojo net tėvai –
juos po truputį pratinau prie minties, kad turėsiu žirgą. Apie Dyzelį
jie sužinojo tik po metų. Neseniai
įsigijau antrą žirgelį: jis vardu Vienas Iš Milijono. Jis jaunas, jo gyvenime dabar yra pažintinis laikotarpis. Dar tik pratinu prie
aplinkos, mokau įvairių komandų,
abu ieškome to vidinio ryšio tarp
žirgo ir žmogaus.
Žirgai ne tik reikalauja daug
priežiūros – labai svarbu bendrauti su jais. Domiuosi informacija apie žirgų priežiūrą: knygos,
video, seminarai. Vis dėlto bet
kuri teorija praktikoje atitinkamai
koreguojama. Juk konkrečioje situacijoje žirgas gali elgtis ir jaustis visai kitaip, nei parašyta knygose. Žirgams paskirtas laikas
grįžta su kaupu. Tą jausmą sunku apsakyti, įvardinti... Žirgai yra
mano aistra, mano hobis, mano
išsipildžiusi svajonė.
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Atliekos miškuose – gamtosaugininkų galvos skausmas

Pusė iš 61 tūkst. hektarų
Druskininkų miškų urėdijos
miškų yra privatūs. Likusiais
rūpinasi patys urėdijos darbuotojai, kuriems kone kasdien tenka tvarkyti ir žmonių
paliktus šiukšlynus, surinkti atliekas ir palaikyti bendrą
tvarką. Už šiukšlinimą gresia baudos net iki 2400 eurų,
tačiau sugauti pažeidėjus
nėra labai lengva – miškininkai dažnai randa tik paliktas
šiukšles. Kartais tenka atsigabenti ir nemenką priekabą, kad atliekos keliautų ten,
kur turėjo būti išmestos iš pat
pradžių – į stambiagabaričių
atliekų aikštelę.

– apie žalą gamtai ir gyvūnams
kalbėjo S. Adomavičius.
Vasarą miške palikti stikliniai
buteliai gali tapti miško gaisro priežastimi. Numestas stiklas, saulės apšviestas tam
tikru kampu, gali uždegti samanas. Pavojus ypač didelis dzūkiškuose spygliuočių miškuose,
kurie yra ypatingai degūs sausros metu.
Žmonės iš namų suvežtomis šiukšlėmis užverčia ir miškuose įrengtas šiukšliadėžes.
„Tada sulaukiame priekaištų,
kad šiukšlių dėžės perpildytos.
Dėl šios priežasties šiukšliadėžių daug kur tiesiog nebėra“, teigė S. Adomavičius.

Gyventojų patogumui –
atliekų surinkimo aikštelės
Druskininkų savivaldybės teritorijoje veikia net 11 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių, į kurias gyventojai gali
atvežti naudotas padangas, didžiąsias buities, elektros ir elektroninės įrangos ir kitas stambiąsias atliekas. „Įrengus šias
aikšteles, gyventojams nebereikia vežti šio tipo atliekų toliau
kaip 10 kilometrų, ir jie šiomis
paslaugomis gali naudotis nemokamai. Minėtos atliekos surenkamos ir transportuojamos į
regioninį sąvartyną arba į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles“, – apie naudą gyventojams
pasakojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė
Agnė Baranauskaitė.
Stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės yra skirtos šalinti
tik gyventojų buityje susidarančias stambiąsias ir kitas atliekas. Juridiniams asmenims šalinti atliekas minėtose aikštelėse
yra kategoriškai draudžiama, jie
privalo sudaryti sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis. „Tačiau
ir fiziniai, ir juridiniai asmenys
ne visada atliekas palieka tvar-

Taiko vakarietišką praktiką
Nesuprasdami žmonių abejingumo ir piktybinio šiukšlinimo,
miškininkai bando paaiškinti poilsiautojams labai paprastą tiesą – išsinešti tuščią tarą yra kur
kas lengviau nei atsinešti pilną.
Skrajutės su tokiais raginimais
klijuojamos prie stovyklaviečių,
dalinamos renginiuose, patenka į pašto dėžutes, visais įmanomais būdais žmonės raginami būti supratingesni, rūpintis
aplinka. Nacionaliniai parkai bei
garsūs lankomi objektai Vakarų Europoje taiko labai paprastą praktiką – atsinešei pilną, išsinešk tuščią. Ten nėra jokių
šiukšliadėžių, bet ir šiukšlių nėra
– elementarus supratingumas,
kurio mums dar trūksta.

Užuot mėčius šiukšles miškuose, jas galima nemokamai atvežti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę/Agnės Baranauskaitės nuotrauka

kingai, pagal taisykles. Deja, minėtose aikštelėse atliekant nuolatinę kokybės kontrolę, dažnai
randamos supiltos statybinės ir
kitos pavojingos atliekos“, – teigė Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyr. specialistė A. Baranauskaitė. Dėl šios priežasties, aikštelėse įrengtos kameros, budi sargas. Tačiau kartais
vis dar pasitaiko atvejų, kai žmonės atveža šiukšles naktį, sumeta šalia konteinerių ir išvažiuoja,
nepaisant to, kad atvežti šiukšles ir palikti jas aikštelėje yra legalu, tereikia išrūšiuoti ir sukrauti į tinkamus konteinerius.
Padangas vis dar ridena į
mišką
Miškininkai pastebi, kad žmonės nudilusias padangas vis
dar palieka miške. Tokiam žmonių elgesiui urėdijos darbuotojai
neranda jokio pateisinimo. „Nelabai suprantame, kas dedasi

žmonių galvose, kai miškuose
dažnai vis dar randame išmestų padangų. Daug paprasčiau
būtų jas išvežti į atliekų tvarkymo aikšteles. Kam rizikuoti tūkstantinėmis baudomis, jas vežant
į mišką, jeigu galima nuvežti į
aikštelę ir palikti legaliai ir dar
nemokamai?“, – kalbėjo vyriausiasis Druskininkų miškų urėdijos miškininkas Saulius Adomavičius, nustebęs dėl lietuvių
abejingumo gamtai, miškams ir
vildamasis, kad požiūris pasikeis ir žmonės nebekenks aplinkai pavojingomis atliekomis.

nių, pasitaiko ir paliktų maišuose prie įvažiavimų į miškus ar
poilsiavietes. Tokius paliktus
maišus, jei miškininkai nespėja laiku pastebėti, suplėšo miško žvėrys, o maistu kvepiančios
pakuotės tampa dažna gyvūnų
mirties priežastimi. „Miško gyvūnus, ypač mėsėdžius, dažnai
privilioja maisto, mėsos kvapas,
jie randa kvepiantį maišelį, praryja, o jo juk nevirškina. Taip pat
dažnai įkiša galvą į stiklainius,
konservus ir nebegali ištraukti. Tai lėta ir kankinanti mirtis“,

Dažniausios šiukšlės miškuose – maisto pakuotės
Nors taromatų sistema labai
sumažino išmestų butelių bei
skardinių kiekį miškuose, žmonės ten vis dar palieka plastikines maisto pakuotes, maišelius,
stiklainius. Tokių šiukšlių gausu
prie laužaviečių, vandens telki-

Kaliningrado regiono lietuvių kalbos mokytojų viešnagė Druskininkuose
Snieguolė
Stravinskienė,
Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja
Birželio 14-16 d. Druskininkuose darbo vizito lankėsi Kaliningrado srities lietuvių kalbos
mokytojai. Viešnagės tikslas –
suvokti lietuvių tautinį tapatumą atspindinčius elementus,
jų raišką ugdymo įstaigose. Vizito organizatorius ir iniciatorius Aleksas Bartnikas, Kaliningrado srities lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos pirmininkas, kuris 2017 m. buvo paskelbtas Seimo Lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos keturioliktuoju
Kalbos premijos laureatu už ilgametį lituanistikos, etnokultūros ir lietuvių kalbos mokymo
plėtojimą Kaliningrado srityje.
Tad pačią pirmą dieną buvo pasirašyta Druskininkų švietimo
centro bei Kaliningrado srities
lietuvių kalbos mokytojų asociacijos bendradarbiavimo ir
partnerystės sutartis.
Pagrindinis veiksnys, formuojantis lietuvių tautinį tapatumą, yra
gimtoji kalba. Todėl labai svarbu
padėti jaunajai kartai ugdyti tautinį
tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos
ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis. Tad
ir kvalifikacijos tobulinimo renginys susijęs šia tema „Gimtasis

Lietuvių kalbos mokytojai iš Kaliningrado srities apsilankė ir Druskininkų savivaldybėje/ Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

Druskininkų švietimo centro ir Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį pasirašė Kaliningrado srities lietuvių
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas
A. Bartnikas ir Druskininkų švietimo centro
direktoriaus V. Gintutis/ Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

notyrininke Aušra Česnulevičiene,
kuri supažindino svečius su kurortu ir jo apylinkėmis: Druskininkų
senamiesčiu, mineralinių versmių
istorija ir mineralinio vandens degustavimu. Buvo organizuota išvyka į XVIII a. Liškiavos sakralinį architektūrinį ansamblį, svečiai
neliko abejingi, pabuvoję pas Čiurlionius, kur laikas sustoja nuo XIX
a. pabaigos, kur išsaugota jauki gausios vargonininko šeimos
namų aplinka, obelų sodas, kiemeliai, nukeliantys į negrįžtamai
prabėgusius metus.
Vėliau – „Druskos studija“ pas
skulptorių Taurą – tikra kūrybinio
džiaugsmo pamoka, kurioje buvo
daug druskos, fantazijos, improvi-

zacijos, veiksmo, o galutinis rezultatas – druskinukas, itin džiuginantis svečius.
Mielai svečius sutiko Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, kuris pristatė Druskininkų sėkmės istoriją,
sunkią pradžią ir šiandien džiuginančius rezultatus. Palinkėjo svečiams malonių įspūdžių Druskininkuose ir pakvietė sugrįžti dar
kartą, nes per tokį trumpą laiką
pamatyti, pajusti visų Druskininkų
tiesiog neįmanoma.
Kalbos vaidmuo yra išskirtinis.
Sunku atrasti ką nors kita nei kalba, kas būtų vienodai svarbus ir
suvienytų visus tautinės bendruomenės narius.

žodis – kaip tautinio tapatumo išsaugojimo prioritetas“. Svečiai turėjo galimybę pabendrauti su „Atgimimo“ mokyklos mokytojais bei
mokiniais, pasivaišinti mokytojos Lijanos Lukošiūnienės kepta duona, drauge sušokti polką,
„Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis „Racilukai“ padėjo pajusti kalbos savitumą, bendrumo jausmą
bei tautos dvasinį šaltinį, Leipalingio pagrindinėje mokykloje susipažino su kitomis mokymo bei
mokymosi erdvėmis – kraštotyros
muziejumi Leipalingio dvare, kur
dalyvius sutiko mokytojai ir mokiniai, pasipuošę tautiniais kostiumais. Muziejaus darbuotoja Laima Žukauskaitė įdomiai pristatė

muziejaus istoriją, galimybes vesti įvairių dalykų pamokas muziejaus patalpose, panaudojant turimus eksponatus ir pritaikant juos
dėstomai pamokos temai.
Programos paskirtis – pažinti ir
puoselėti etninės kultūros pagrindus, susipažinti su jos reiškinių
įvairove, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicines etines ir
estetines vertybes.
Puikią edukacinę programą pravedė tautodailininkas Antanas
Česnulis savo įkurtame ir puoselėjamame skulptūrų bei poilsio parke. Svečiai buvo sužavėti lietuvių
liaudies pasakų, legendų, Lietuvos
rašytojų kūrinių personažų skulptūromis. Kita edukacija – su me-
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Rusakalbių Vokietijos
piliečių mugėje – daug
informacijos apie Druskininkus

Druskininkų kurortui šioje parodoje atstovavo Druskininkų turizmo ir verslo informacijos
centro, Grūto parko ir sanatorijos „Belorus“ atstovai/Druskininkų TVIC nuotrauka

Birželio 3-4 dienomis Druskininkų kurorto paslaugos
buvo garsinamos Bad Salzufleno mieste surengtoje rusakalbių Vokietijos piliečių mugėje
„Russischer Jarhrmarkt 2017“.
Druskininkų kurortas bendrame
ilgamečių partnerių Vokietijos rinkoje „Natura SPA“ stende buvo
pristatytas kartu su Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Vokietijos kurortais.
Druskininkų kurortą šioje parodoje pristatė ir stende interesantus konsultavo Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro,
Grūto parko ir sanatorijos „Belorus“ atstovai. Didžioji dauguma
apsilankiusiųjų domėjosi apgyvendinimo, gydymo bei SPA pasiūlymais, o „Natura SPA“ visiems
besidomintiems mugės lankytojams pateikė specialių pasiūlymų
pasinaudoti mūsų kurorto paslaugomis. Stendo lankytojai do-

mėjosi lankytinomis Druskininkų
vietomis ir apylinkėmis, aktyvaus
poilsio galimybėmis bei mūsų
kurorte organizuojamomis ekskursijomis į kitus Lietuvos miestus. Lankytojai, kurie pageidavo
į Druskininkus vykti individualiai,
domėjosi susisiekimo galimybėmis tarp Vokietijos ir Lietuvos.
Dažnas, aplankęs stendą, minėjo, kad jau yra bent kartą jau lankęsis Druskininkuose, jų teigimu,
šis kurortas yra nuostabi vieta
poilsiui. „Russischer Jarhrmarkt“
– didžiausias tokio tipo renginys
visoje Vokietijoje. Dvi dienas vykusioje mugėje apsilankė daugiau kaip 20 tūkstančių lankytojų, o per pastaruosius 10 metų šis
renginys sulaukė daugiau nei 200
tūkstančių lankytojų.
Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centro
informacija

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Pirkčiau arba išsinuomočiau garažą arba daik tų sandėliavimui skir tas
sausas patalpas (20 -30 k v/m) autobusų stoties, Gardino gat vės, M. K .
Čiurlionio muziejaus rajonuose. Tel. 8 698 23427

Parduodame malkas, pjauname žolę. Tel. 8 602 84494
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Kelionė į zanavykų žemę
Į Trečiojo amžiaus universitetą susibūrę Druskininkų
senjorai dažnai žinių semiasi
ne tik ketvirtadieniais Švietimo centre skaitomose paskaitose. Kartais smalsūs ir aktyvūs garbingo amžiaus žmonės
sėda į autobusą ir leidžiasi artimesnėn ar tolimesnėn kelionėn. Praėjusiais metais keliauta į Estijos Saremo salas, į
su Lietuvos istorija susijusias
Baltarusijos vietas. Šiemet balandžio mėnesį važiavome į
Gardiną, aplankėme abi pilis,
pasižvalgėme po senamiestį,
po vaistinę – muziejų. Išsiruošėme ir į zanavykų kraštą – Šakius ir šio rajono dvarus.
Važiuodami per gana gerai pažįstamas kalvotas Leipalingio,
Veisiejų, Lazdijų, Rudaminos
krašto žemes, klausėmės mūsų
kelionės gido Antano Lankelio
pasakojimo apie sudėtingas šio
krašto istorijos peripetijas, įžymius žmones, architektūros, kultūros bei gamtos įžymybes. Kai
autobusas ėmė riedėti per Marijampolės apskrities lygumas, prisiminėme ir iš čia kilusius šviesuolius: Joną Basanavičių, Joną
Jablonskį, Vincą Kudirką, Vincą
Grybą, knygnešius...
Pirmiausia sustojome prie Griškabūdžio Kristaus atsimainymo
bažnyčios – vienintelės Lietuvoje aštuoniakampio plano medinės klasicistinių formų šventovės. Visų dėmesį patraukė lauko
sienos tapyba prie pagrindinio įėjimo. Bažnyčią atrakinęs klebonas papasakojo apie šio kultūros
paveldo objektu paskelbto statinio unikalumą – statant nenaudota vinių, tik mediniai kaiščiai, ypač
vertinga sieninė tapyba. Aštuonių
kampų pastatas – tarsi kryžius.
Bažnyčia tik iš dalies suremontuota, restauruotas pagrindinis ir
du šoniniai altoriai. Daugiau sutvarkyti trukdo kultūros objekto
statusas ir lėšų stygius. Klebonui
pasakojant ketvirtą šimtmetį skaičiuojančios bažnyčios istoriją, sudomino faktas, kad čia kurį laiką
klebonavo poeto Prano Vaičaičio
brolis Juozas, kad iš šios parapijos kilęs ne vienas įžymus bažnyčios žmogus.
Gavę klebono palaiminimą, skubėjome į garsųjį Zyplių dvarą,
Jono Bartkovskio įkurtą XIX amžiaus viduryje, o vėliau patyrusį
ne vieno šeimininko ranką. Kad
geriau pajustume dvariško gyvenimo atmosferą, jauna gidė pasiūlė pasipuošti skrybėlėmis. O
tada prasidėjo kelionė per visus
tris rūmų aukštus, atvėrusi įstabią
dvaro istoriją: grafas T. Potockis
perstatė rūmus, išplėtė Bartkovskio kurtą parką, po 1897 m. gaisro
vietoj sudegusių pastatė mūrinius
ūkinius pastatus... Ir kas tik nešeimininkavo čia XX amžiuje: tarpukariu – seminarija, žemės ūkio
mokykla, sovietiniais laikais buvo
Šakių ligoninė, paskui Lenino kolūkio kontora, vėliau patalpos paverstos butais, kuriuose gyveno
ne itin ūkiški gyventojai ir niokojo
pastatą... Dar ne taip seniai dvaras buvo labai apleistas. Išsaugoti jį nuo tolesnio niokojimo pavyko menininkui Vidui Cikanai, 1981
metais apsigyvenusiam Lukšiuose ir po Nepriklausomybės atkū-

Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai aplankė zanavykų kraštą – Šakius ir šio rajono
dvarus/Antano Lankelio nuotrauka

rimo tapusiam seniūnu. Pastatai
sutvarkyti ir dabar čia verda aktyvus kultūrinis gyvenimas. Tai matėme ne tik rūmų antrojo aukšto kambariuose, kuriuose veikia
įvairių meno darbų parodos, bet ir
kalvystės kūriniai kieme bei kasmetinio „Zyplių žiogų“ plenero
parodos buvusiose arklidėse.
Nors ir labai patiko pabūti skrybėlėtomis poniomis ir ponais,
teko skubėti į kitą ekskursijos
objektą – neoklasicizmo stiliaus
Gelgaudiškio dvarą, taip pat turintį ne mažiau įdomią praeitį, kurią
mums atskleidė dvaro ponu apsirengęs gidas. Dvaro rūmai, kuriuos pamatėme, pastatyti iš Prūsijos atvykusio barono Teodoro
Koidelio XIX a. viduryje. Šis didikas į Lietuvą atvežė pašarinius
dobilus, dvaro sūrinė buvo garsi Europoje. Kai caro valdžia uždraudė svetimtaučiams valstybės
pasienyje turėti dvarų, iš Koidelio
jį nusipirko Medardas Komaras ir
rekonstravo, perkūrė didžiulį parką. Deja, dvaro klestėjimą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Po
to čia apsigyveno vienuolės šaritės ir įkūrė našlaičių vaikų prieglaudą. Karo metais veikė kariuomenės štabas, karo ligoninė.
Sovietmečiu buvo vaikų namai,
pagalbinė internatinė mokykla.
Dabar sutvarkytuose rūmuose
žavi secesijos stiliaus papuošimai
kambariuose, niekur kitur nematytos vidinės sulankstomos langinės, originalių koklių krosnys,
kurių neįveikė nei laikas, nei žmonės, senas griežtos geometrinės
formos parkas, žydinčių tulpių
kompozicijos...
Šakiuose mūsų laukė „Ragaučiaus“
edukacinė
programa.
Energinga šeimininkė pasakojo apie zanavykų krašto ūkininkų
gyvenimą, papročius, tautinį kos-

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško statybos
darbų vadovo (būtinas galiojantis kvalifikacijos
atestatas), mechanizatoriaus (traktorininko).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu
8-313-51405.
Pastatų ruošimas šildymo sezonui, šildymo sistemos
praplovimas, hidrauliniai bandymai. Tel. 8 618 19654

tiumą, maistą. Ragavome tradicinius šio regiono valgius: rūkytos
mėsos gaminius, naminę duoną,
raugintų burokėlių mišrainę, dviejų dienų girą, silkę, įdarytą kopūstą, morkų sūrį. Deja, tikros kavos
išlepintiems gomuriams ne itin
tiko gilių kava, kuria buvome vaišinami pietų pabaigoje.
Paskanavę zanavykų valgių, patraukėme į Šakiuose įsikūrusią
UAB „Aletovis“ aliejaus spaudyklą,
kur mechaniniu būdu spaudžiamas linų, rapsų ir kanapių aliejus. Buvo įdomu ne tik pamatyti
spaudyklos įrangą, išgirsti įmonės
direktoriaus išsamų pasakojimą
apie aliejaus spaudimo ypatumus,
aliejaus naudingumą, bet ir paragauti bei nusipirkti lauktuvių.
Neaplenkėme ir Lukšių, kur įsikūrusi garsioji sūrinė. Užsukome
lauktuvių nusipirkti. Stabtelėjome prie neogotikinės Šv. Juozapo bažnyčios. Miestelis sužavėjo
tvarkingumu, originaliomis skulptūromis, kalvių kūriniais.
Paskutinis stabtelėjimas prie ant
Nemuno kranto raudonuojančios
senosios Zapyškio bažnyčios –
gotikinio architektūros paminklo.
Turiningai praleidę dieną, skubame į namus. Kad kelionė pavyko ir nenuvargino, liudijo beveik
visą kelią skambėjusios TAU balsingų moterų dainos. Kažkas iš
gausaus keliautojų būrio pasakė,
jog įdomi ir graži mūsų Lietuva. O
dar vienas pliusas – tokia kelionė
padėjo mums, TAU lankytojams
geriau pažinti vienas kitą. Už turiningą išvyką, pakeitusią paskaitą auditorijoje, esame dėkingi
jos organizatoriams: TAU rektoriui Jonui Valskiui, dekanei Onutei Malaškevičienei, kelionės gidui Antanui Lankeliui.
Zita Aleksonienė

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265,
861608020

Druskininkų savivaldybės administracijai
reikalingas Finansų ir apskaitos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Pagrindinės veiklos sritys:
1. Administruoti bei analizuoti valstybinės žemės ir valstybinio vidaus
vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčius;
2. Administruoti bei analizuoti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra;
3. Rengti leidimus įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybės
teritorijoje ir administruoti vietinę rinkliavą už šių leidimų išdavimą;
4. Rengti pasiūlymus bei sprendimus įvairių mokesčių klausimais,
analizuoti mokesčių surinkimą;
5. Padėti organizuoti savivaldybės finansinių išteklių paskirstymą, valdymą, panaudojimą.
6. Buhalterinio arba ekonominio darbo patirtis viešajame sektoriuje
būtų privalumas.
Reikalavimai:
1. Socialinių mokslų studijų srities apskaitos ar finansų, ar ekonomikos studijų krypties aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, mokesčius, rinkliavas;
3. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS
Outlook, Internet Explorer ir buhalterinės apskaitos programos);
6. Būti sąžiningu ir pareigingu, gebėti bendrauti;
7. Sugebėti atstovauti Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui savivaldybės institucijose.
Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami pasirinkti pretendentai.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti
Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui iki
2017 m. birželio 26 d. el. p. vyda.amsiejiene@druskininkai.lt
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 51 537, el. p. vyda.amsiejiene@druskininkai.lt

Brangiai superkame senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

UAB „Druskininkų Rasa“ reikalingas pardavėjas(-a)
įmonės produkcijos pardavimui, važinėjant triračiu
Druskininkų mieste. Tel. 8 603 37599
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Savanoriškai prisijungusiems prie šauktinių
tarnybos – daugiau galimybių

Lietuvos kariuomenė kviečia gyventojus savo noru prisijungti prie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą
atliekančių karo prievolininkų ir už tai siūlo papildomų
privilegijų.
Vyrai ir moterys nuo 18 iki 38
m. nepatekę į sausio pradžioje
skelbtus karo prievolininkų sąrašus, turi galimybę teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie gali pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios
datą ir gauti 30 proc. didesnes
kaupiamąsias išmokas. Skaičiuojama, kad tarnybos metu
savanoriai galės sukaupti daugiau nei 3000 eurų.
Pirmumo prašymus taip pat
gali teikti jau patekę į šaukiamųjų
sąrašus. Bus siekiama atsižvelgti į jų pageidaujamas tarnybos
vietas. Kaupiamosios išmokos
jiems bus didesnės 15 proc., labai gerai įvertinus tarnybą išmokos suma sieks per 2800 eurų.
Baigusiems tarnybą šauktiniams
dauguma aukštųjų mokyklų prie
konkursinio stojimo balo papildomai prideda 0,5 balo.
Rugpjūčio 1 d. šauktiniai lau-

Alfredo Pliadžio nuotrauka

kiami Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, rugpjūčio 16 d. –
Karinių oro pajėgų Oro gynybos
batalione. Rugpjūčio 28 d. tarnybą jie pradės Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo
Vitkaus inžinerijos batalione.
Šiais metais duris atvėrė
nauji Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos poskyriai Kėdainiuose, Varėnoje, Pakruojyje ir Plungėje.

Karo prievolininkų patogumui, regioniniai karo prievolės
ir komplektavimo skyriai ir poskyriai dirba pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 19.00
val., o penktadieniais – nuo 8.00
iki 17.45 val. Jų kontaktus galite
rasti interneto svetainėje: www.
karys.lt/kontaktai.
Informacija apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje suteikiama
paskambinus nemokama konsultavimo linija 8 800 12 340.
KARYS.LT
Užsakymo Nr. MDR-109-01

Druskininkų bibliotekoje – knygos „Taip,
laimingas. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį
kalbina Antanas Gailius“ pristatymas

Vasariškai
šiltą
birželio
9-osios popietę mūsų miesto
bendruomenei surengta graži,
prasminga ir įsimintina šventė – Druskininkų savivaldybės
viešojoje bibliotekoje lankėsi
Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Viešnagės metu buvo pristatyta knyga „Taip, laimingas. Kardinolą
Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius“.
Renginį pradėjo ir garbingą svečią pasveikino viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė: „Džiaugiuosi, kad apsilankėte
mūsų bibliotekoje su tokia gražia
misija – knygos pristatymu. Turėsime puikią galimybę pasisemti teigiamų minčių iš Jūsų gyvenimiškos patirties ir to paprasto,
pozityvaus požiūrio į gyvenimą,
į žmogų“. Knygą apie kardinolą pristatė ir jį kalbino žymus visuomenininkas, poetas, vertėjas,
Nacionalinės premijos laureatas
Antanas Gailius. „Manau, kad ši
knyga yra dovana ir visai Lietuvai. Mat ji kalba balsu žmogaus,
kuris kelionei iš Kauno į Vilnių sugaišo ne valandą ar pusantros,
kaip mes esame įpratę, bet ištisus dešimtmečius, nes jo kelio stotelės buvo ne Žiežmariai,
Vievis ir Grigiškės, o Paryžius,
Roma, Manila, San Chosė, Ankara, Lagosas, vėl Roma, galiausiai
– dar ir Haga. Kelionės pradžioje šis žmogus matė gyvą Juozą
Lukšą-Daumantą, kažkada pietavo su Ronaldu Reiganu, kalbėjosi su Česlavu Milošu, lankėsi net
Kremliuje pas Michailą Gorbačiovą. Tiesą sakant, nežinau, ar Lie-

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi Jo Eminencija kardinolas A. J.
Bačkis/Druskininkų viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

tuvoje yra kitas tokio akiračio ir
patirties žmogus“, – kalbėjo knygos sudarytojas.
Susitikimo metu kardinolas kalbėjo apie savo tėvelius, vaikystės draugus, mokyklą, skautų stovyklas, kunigų seminariją. „Stoti
į seminariją manęs niekas nevertė, nedarė spaudimo. Tai buvo
mano paties asmeninis apsisprendimas“, – sakė Jo Eminencija. A. J. Bačkis prisiminė savo vaikystę lietuvių inteligentų šeimoje
Paryžiuje, darbą svečiose šalyse, tarnystę Bažnyčiai, glaudų,
šiltą bendradarbiavimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II Romos Kurijoje, pasakojo apie Vilniaus arkivyskupiją ir įtemptą, nelengvą
darbą, atkuriant nepriklausomybę atgavusią Lietuvą ir jos santykius su Bažnyčia. Paklausus,

ar esate laimingas, Jo Eminencijai atsakė: „Taip, aš esu labai laimingas dėl to, ką šiandieną turiu.
Pati didžiausia laimė, kai žmogus
gyvena žemėje, atlieka jam skirtą
misiją, kurią Dievas skyrė. Aš nesugalvojau savo gyvenimo kelio,
einu su man Dievo skirta misija,
tarnauti bažnyčiai ir žmonėms“.
Bibliotekos direktorė L. Žėkienė
padėkojo Jo Eminencijai už malonų, šiltą bendravimą su druskininkiečiais ir miesto svečiais, už
sukurtą šiltą jaukią atmosferą,
kuri dar ilgam paliks didelį įspūdį. Renginio pabaigoje kiekvienas
galėjo įsigyti kardinolo autorinę
knygą ir gauti jo autografą.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460
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Projektas „Sveikas miestas II“ startavo
Viečiūnuose

Viečiūnų bendruomenėje prasidėjusio projekto tikslas – ugdyti Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikos gyvensenos įpročius/Druskininkų VSB archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
birželio 17 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikas miestas
II“, finansuojamą Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Viečiūnų bendruomenėje prasidėjusio projekto tikslas – ugdyti
Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikos gyvensenos įpročius.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įrengė
„Sveikatos stotelę“, kurios metu
Viečiūnų bendruomenės nariams
visuomenės sveikatos specialistai atliko kūno masės analizę, suteikė pirmosios pagalbos teorinių ir praktinių žinių, konsultavo
sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais. Visi norintys galėjo nemokamai pasimatuoti gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje,

kraujo spaudimą.
Aplankiusieji „Sveikatos stotelę“ išbandė girtumą imituojančius
akinius bei „pasimatavo“ nutukimą imituojančią liemenę. „Sveikatos stotelė“ taip pat pasieks ir
kitas Druskininkų savivaldybės
bendruomenes.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija
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„Nereaguoti...“

Nuomonė
Valius Galinis
Kalbama, kad senovėje, kuomet
perdėtai budrus pilietis visiems
įkyrėdavo pernelyg uoliai rašomais, bet kokia proga prikeverzotais skundais, miesto budelis tokias rašliavas viešai sudegindavo
Rotušės aikštėje. Paėmęs žnyplėmis, kad rankų nesiteptų.
Ne tokiais senais laikais atitinkamos saugumo institucijos, patikrinusios tokių „skundų“ patikimumą, kartais – ir skundiko
sveikatos būklę, išplatindavo oficialų raštą, kad „į piliečio X skundus, neesant reikalo, galima nereaguoti“... Visi žinojo, su kuo turi
reikalų ir ant kiekvienos tokios
jo „keverzonės“ tiesiog dėdavo
antspaudą: „Nereaguoti“.
Dabar laikai kitokie. Rašeivų ir jų
keverzonių nesumažėjo. Tik antspaudų jau niekas nebededa. Vargas, dar jeigu tokių „stuksentojų“
palikuonys ar į juos panašūs prasimuša į politikus. Žiniasklaida ir
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ne tik turi ką veikti...
Regis, druskininkiečių bendruomenė dabar nuliūdusi. Gal net tiesiog „giliai nusiminusi“. Jau seniai
dažnas miestelėnas tylomis pagalvodavo, kad būtų gerai paimti ir
išsiųsti tokį vieną savimi patenkintą vietos politikierių Vilniun. Taip,
kaip kadaise padarė neapsikentę kauniečiai. Trumpai „pameravusį“ Šustauską paėmė ir išsiuntė toliau – Seiman išrinko. Atrodė, jau
tarsi nušvito vilties spinduliukas,
kad ims ir išsipildys druskininkiečių viltys... Bet Seiman šis politikas nepateko. Bet vilties kilti karjeros laiptais, regis, neprarado...
Savimi patenkintas neseniai iškeptas politikas, nepailstantis „kovotojas“, skundų rašymo čempionas ir, manau, Druskininkų vardo
juodintojas susiruošė kraustytis į
Vilnių. Druskininkuose jau ankštoka patapo. Visi, su juo nors kartą akis į akį pabendravę, regis, jau
žino, kas jis per paukštis. Girdėjau, daug kas net ir nebesisveiki-

na, o ir iš jo mylimo „Facebook“‘o
draugų išmetė. Kitus, jo nuomonei nepritariančius, jis ir pats
„iš draugų“ išmetė. Ir ne tik iš
„Facebook“‘o. Vieną ilgametę ir žinomą Druskininkuose kolegę ir iš
partijos išėdė. Ne vieną apskundė
įvairiausioms institucijoms. Kliuvo daugeliui. Pastarąją savaitę –
net ir kapinių prižiūrėtojui, besirūpinančiam apleistais kapais.
Štai Vilniuje – kas kita... Jis ten
vis dar perspektyvus, vis toks pat
„nepailstantis kovotojas“. Namų
darbus atliko, viską apgalvojo,
galimai užsitikrino užnugarį. Kalbama, kad jau ir vaikams mokyklą surado. Vyresnėlį, vos vidurinę pabaigusį, iš karto Seime, pas
Gabrielių padėjėju įdarbino. O
kaip patirtis? Kokia patirtis? Gal
svarbiau, kad specialių tarnybų
atstovai ir partijos lyderis užtaria?
Druskininkų savivaldybės tarybos narys, konservatorius Vilius
Semeška sumanė kandidatuo-

ti į Lietuvos Vyriausiosios rinkimų
komisijos narius. Seimo valdančiosios koalicijos atstovai mano,
kad reikia išplėsti asmenų, kurių pareigos nesuderinamos su
Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininko ir narių pareigomis, sąrašą. Užregistruota įstatymo pataisa, kad būtų draudžiama
skirti VRK nariais savivaldybių tarybų narius. Tokiu būdu sužlugtų
ir pretendento viltys.
Socialdemokratų partijos frakcijos seniūno Andriaus Palionio nuomone, politikoje dalyvaujantys asmenys negali būti VRK
nariai. „V. Semeška – partijos
deleguotas žmogus, jis yra Savivaldybės tarybos narys. TS-LKD
nėra maža partija, ji turi ir kitų asmenų, kurie galėtų dirbti VRK“, –
sakė parlamentaras.
V. Semeška žurnalistams yra prisipažinęs, kad žinia apie įregistruotą įstatymo pataisą buvo kaip žaibas iš giedro dangaus. Jis sakė
negalįs atsakyti, ką rinktųsi, esą

jam dar reikėtų galvoti, pasitarti su
kolegomis. Prisiminė, kad Druskininkų savivaldybės taryboje yra
kaip ir opozicijos lyderis. „Labiau
patyrusio“ kolegos puolė ir ginti ir jo
bendrapartietis Gabrielius Landsbergis: „Turime pažymėti, kad V.
Semeška, ne kartą dalyvaudamas
vietos savivaldos rinkimuose Druskininkuose ir rinkimuose į Seimą,
yra sukaupęs unikalios rinkimų komisijos veiklos ir kandidatavimo patirties“. Ar būtent tokios patirties tikrai reikia VRK?
Taigi nežino žmogus, kurią kėdę
rinktųsi: ar Druskininkų savivaldybės tarybos nario, į kurią pasodino žmonės, ar VRK komisijos
nario, į kurią pasodintų konservatoriai ir „užtarėjai“.
Galbūt iš tiesų gaila?.. Būtų suspindėjęs „visame gražume“?
Ten, VRK, greitai pasimatytų ir
„kovingumas, ir skaidrumas, ir patirtis“. Tik skundus ten ne rašyti, o
spręsti reikėtų.

Europos mokyklų klubo susitikimas Normandijoje
Rovena Kvaraciejūtė,
Audronė Dreinienė,
anglų kalbos mokytojos
Gal kada nors susimąstėte,
ar mūsų gaminamas ir vartojamas maistas yra draugiškas
aplinkai? Į šį klausimą gilinosi
„Atgimimo“ mokyklos moksleivių grupelė, dalyvavusi
tarptautiniame projekte „Sustainable food“ (liet. draugiškas aplinkai maistas). Nuveiktos veiklos rezultatus Marta
Nikitinaitė, Gabija Januškaitė,
Eglė Sadauskaitė, Ignas Dumbliauskas ir Mantas Anučinas,
lydimi anglų kalbos mokytojų
Rovenos Kvaraciejūtės ir Audronės Dreinienės, pristatė
kasmečiame Europos mokyklų klubo susitikime Normandijoje, Prancūzijoje.
Draugystė su E. Hemingway
mokykla Port-en-Bessine suteikė
mums galimybę vykti į šiuos susitikimus jau ketvirtą kartą, kasmet
apsistojame jų moksleivių šeimose. Galime pasidžiaugti, kad tvirti
ir nuolatiniai kontaktai su šia mokykla padeda kasmet mums parengti labai sėkmingus projektus,
visuomet puikiai įvertinamus klubo vadovų. Šiais metais ruošėme bendrą kalendorių su abiejų
šalių patiekalais. Nepamiršdami
projekto temos, stengėmės pasirinkti įprastus, dažnai kiekvienoje šeimoje ruošiamus valgius,
gaminamus iš vietinių produktų
ir gamybos procese reikalaujančius kuo mažiau energijos. Mums
padėjo mokytojos Vida Jasienė
ir Vilija Urbanavičienė, kurios su
įvairių klasių mokiniais gamino ir
fiksavo gamybos eigą per technologijos pamokas. Po vieną receptą su savo šeimomis paruošė vykusieji į Prancūziją moksleiviai.
Įdomu buvo pasmalsauti, kokie
įprasti patiekalai gaminami mūsų
partnerių prancūzų šeimose, juk
Prancūzija garsėja gurmaniška
virtuve. Visus receptus užrašėme trimis – lietuvių, prancūzų ir
anglų – kalbomis.
Projektų pristatymai surengti kongresų rūmuose Normandijos sostinėje Caen. Kiekviena dalyvavusi mokykla turėjo paruošti
stendą, atspindintį nuveiktus darbus. Kadangi šiemetė tema –
maistas, ne vienas stendas svečius viliojo įvairiais skanumynais.
Olandai su savo partneriais pristatė ekologinių ūkių reikšmę.
Įdomus buvo ispanų-prancūzų stendas su įvairiais daiktais,
pagamintais iš buitinių atliekų.

„Atgimimo“ mokyklos moksleivių grupelė lankėsi Normandijoje, Prancūzijoje, organizuoto tarptautinio projekto „Sustainable food“ (liet.
draugiškas aplinkai maistas) dalyvių susitikime/Asmeninio archyvo nuotrauka

Džiaugėmės, kad mūsų kalendorius ir siūlomi kryžiažodžiai sulaukė didelio lankytojų dėmesio. Kalendoriaus išskirtinumą lėmė tai,
kad kiekvieno recepto gamybos
eiga užfiksuota nuotraukose. Visiems buvo akivaizdu, jog tikrai
kruopščiai dirbome, o ne paprasčiausiai pasinaudojome interneto
teikiamomis galimybėmis.
Renginys vyko keliais etapais
– kol vieni dalyviai darbavosi
prie stendų, pristatydami projektus, savo šalis ir įtraukdami svečius į žaidimus, kiti tuo metu dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse.
Vienoje du prancūzų šefai mokė
moksleivius pagaminti keletą
gardžių desertų, kuriais renginio
pabaigoje buvo vaišinami visi
dalyviai ir svečiai. Kitoje buvo
mokoma skaityti maisto pakuočių etiketėse esančius ženklus.
Dar viena grupė buvo pakviesta į atviro rato diskusiją apie ES
politiką ir mūsų visų asmeninį indėlį, mažinant maisto ir energijos vartojimą.
Vakare mokykloje susitikome su
mus svetingai priėmusiomis šeimomis – buvo puiki proga ne tik
padėkoti šeimoms už jų geranoriškumą, pristatyti savo nuveiktus darbus, bet ir pavaišinti lietuviškais skanumynais. Džiugu, kad
susitikime dalyvavo labai garbingi svečiai – Normandijos regiono
švietimo departamento atstovai ir
Europos mokyklų klubo vadovė.
Jie akcentavo mūsų bendradarbiavimo reikšmę ir džiaugėsi gražiais bendro darbo rezultatais.
Moksleiviams visada smalsu

pamatyti, kaip mokosi jų bendraamžiai, taigi daug įspūdžių paliko diena mokykloje. Dalyvavome
keturiose – žmogaus gyvenimo ir pasaulio, prancūzų kalbos
ir literatūros, geografijos, istorijos bei moralinės/pilietinės teisės pagrindų – pamokose. Lietuvaičiams patiko puikiai deranti
griežta mokymosi sistema, pagarba mokytojui ir saviraiškos
laisvė pamokų metu. Stebino labai ilga, beveik 2 valandų, pietų
pertrauka, kurios metu mokiniai
ne tik pietauja, bet ir lanko būre-

lius, klubus, žaidžia arba tiesiog
bendrauja vieni su kitais. Kaip ir
dauguma prancūzų mokyklų, ši
taip pat labai skatina savanorystę ir ugdo gebėjimo dalintis jausmą. Mokyklos mokiniai jau daug
metų kuria ir vietiniame turgelyje pardavinėja įvairius suvenyrus. Per metus surenka apie 500
eurų, kuriuos skiria pradinės mokyklos Nigerijoje atidarymui. Už
surinktas lėšas jau buvo atidaryta viena pradinė mokykla – tuo
jie labai didžiuojasi.
Kadangi Normandija garsė-

ja keletu labai svarbių paveldo
objektų, stengėmės nors kiek
prisiliesti prie jos istorijos. Lankėmės Bayeux katedroje, dėl savo
didybės vadinamoje Notre-Dame de Bayeux. Ne mažesnį įspūdį paliko ir XI a. išsiuvinėtas apie
70 m ilgio Bayeux gobelenas,
įtrauktas į UNESCO „Pasaulio atminties“ registrą. 79-iose audinio
scenose vaizduojami istoriniai
normanų Anglijos nukariavimo
įvykiai, kai Normandijos hercogo
Vilhelmo kariuomenė įveikė Anglijos karaliaus Haraldo Godvinsono pajėgas. Kvapą gniaužė
milžiniškos Amerikiečių kapinės,
esančios ant Atlanto vandenyno
kranto, su 9387 baltais marmuro antkapiais, žyminčiais dešimtis tūkstančių II-ojo pasaulinio
karo metu nužudytų karių. Beje,
būtent Normandijos pakrantėje
1944 m. išsilaipino sąjungininkų
kariuomenė, taip nutraukusi nacių invaziją Europoje.
Keturios viešnagės dienos ragaujant, smalsaujant, dalyvaujant prabėgo nepastebimai. Vizito
metu sužinoję kitų metų temą su
savo partneriais jau praėjome dalintis idėjomis ir artimiausios ateities darbais.
Dėkojame visų moksleivių šeimoms už kantrybę ir pagalbą,
ruošiantis kelionei. Ypatingas
AČIŪ Martos tėveliams, ponams
Nikitinams, už parvežimą iš oro
uosto. Dėkojame ir mokyklos direktorei Danutei Časienei už pagalbą, tvarkant kelionės logistiką.

Metas rinktis profesiją, todėl nesnausk!
Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu: http://lamabpo.lt/ arba
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00 atvyk į Druskininkų amatų mokyklą adresu Gardino g.
45, Druskininkai.
Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis Druskininkų amatų mokykloje teikiami nuo 2017 m.
birželio 1 d.
Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d.
Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d.
2017 M. KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:
-Turintiems vidurinį išsilavinimą: Padavėjo-barmeno (1,5 m.); Automobilių mechaniko (2 m.)
-Turintiems pagrindinį išsilavinimą: Virėjo (2 m.); Viešbučio darbuotojo (2 m.)
-Neturintiems pagrindinio išsilavinimo: Staliaus (2 m.); Siuvinių gamintojo (2 m.)
Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų. Asmenys, kuriems nėra sukakę 16 metų,
gali mokytis pagal profesinio mokymo programas tik kartu su privaloma pagrindinio ugdymo programa,
kurios mokoma Druskininkų švietimo centre. Teikiama profesinė kvalifikacija.
Apie 70 proc. viso mokymosi laiko skiriama praktikai. Mokslas nemokamas. Mokiniai gauna stipendiją.
Mokiniams suteikiamas bendrabutis. Vykdoma projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. Rengiamos specialybės, paklausios darbo rinkoje.
Informacija teikiama:
Tel.: 8 (313) 52690
El. paštu: asta.dyburiene@dam.lt, asta.luksiene@dam.lt
Internetinės svetainės: www.lamabpo.lt, www.dam.lt
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Festivalyje „Holy Pine
2017“ – geriausi Lietuvos
ekstremalaus sporto
atstovai
Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) lauko erdvėje antrą kartą organizuotas
ekstremalaus sporto festivalis
„Holy Pine“ birželio 10-ąją sukvietė geriausius keturių ekstremalaus sporto kategorijų
– BMX dviračių, SKATE (riedlenčių), BLADE (riedučių) ir
parkūro/laisvojo bėgimo (freerunning) atstovus iš visos Lietuvos.
Kol sportininkai savo triukais
drebino skate parką ir parkūro
aikšteles, žiūrovai turėjo galimybę
išbandyti laisvalaikio zonose siūlomas pramogas ir stebėti filmo
„Distancija“ premjerą. „Distancija“
– pirmas lietuviškas dokumentinis
filmas, sujungiantis BMX kultūrą,
lietuvišką muziką bei geriausių
BMX dviratininkų kelionę po tikrąją Lietuvą.
Po visą dieną trukusių kvalifikacinių varžybų finaluose net dėl 21
nominacijų susirungė patys ge-

riausieji, o BMX varžybų nugalėtojas Martynas Lagauskas iš
Kauno gavo kvietimą dalyvauti prestižiniame „Simple Summer
Session“ renginyje Rygoje.
„Holy Pine» varžybose aktyviai dalyvauja ir druskininkiečiai –
Adas Ivanovas laimėjo 3-ąją vietą
BMX dviračių varžybose, Simas
Konstantinavičius laimėjo „Future
rider», Justas Visockis – geriausio triuko nominaciją riedučių varžybose, o Pija Vosyliūtė ir Tumas
Jackevičius tapo geriausiais jaunaisiais freerun (laisvojo bėgimo)
atstovais. Druskininkų jaunimo
užimtumo centro organizuojamas
„Holy Pine“ – didžiausias tokio
pobūdžio renginys Lietuvoje, propaguojantis ekstremalų sportą,
alternatyvias saviraiškos formas
ir aktyvius laisvalaikio praleidimo
būdus.
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija
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Renginiai

Užuojautos

Birželio 22 d. 11 val. Literatūrinis
rytmetis vaikams „Ilga šviesa, trumpa
tamsa“, skirtas Joninių dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui,
nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Kalėdienę.

Birželio 23 d. prie Leipalingio dvaro –Joninių šventė „Ein saulalė aplink
dangų“:
17 val. Sportinės varžybos mokyklos stadione; 20 val. Jonų ir Janinų
pagerbimas, paparčio žiedo paieškos, Joninių laužas, žolynų gydomosios galios, virvės traukimas, šaudymas arbaletais, vainikėlių plukdymas.
Linksmins folkloro ansamblis „Serbenta“, liaudies muzikantai, šokių kolektyvas „Leipūnas“, populiarios muzikos grupė iš Stebulių „Žiburys“. Vyks
šventinė diskoteka.

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome
tokia jau žemėje žmogaus dalia.

Birželio 23 d. Joninių šventė Druskininkuose:
20 val. Tradicinės apeigos: Joninių
laužas, žolynų vartai, paparčio žiedo
paieškos, ugnies garbinimas ir aukojimas, varduvininkų pagerbimas. Šventės simbolių dirbtuvėlės. Eitynės su
žvakelėmis prie Nemuno ir vainikėlių
plukdymas. Dalyvaus šiuolaikinio šokių studija „Opus“, liaudiškos muzikos kapela „Viečiūnai“, muzikos grupė „4Fun“(Pramogų aikštė, Vilniaus
al.24)
23.30 val. Naktinis žygis „Sveikatos
žiedo beieškant“ nuo lenkto tiltelio per
Ratnyčios upelį. Išankstinė registracija ir informacija tel. 8 313 55391 (Pramogų aikštė, Vilniaus al.24)
Birželio 24 d. 15 val. Diksilendo
grupės „Vilniaus šypsena“ koncertas
(Druskonio ežero pakrantė)
Birželio 25 d. 15 val. Šeimų popietė, interaktyvus spektaklis „Afrika“. Po
kosmoso platybes besiblaškančių ufonautų broliuko Pufo ir sesutės Ulfės
nuotykiai Afrikoje ir Lietuvoje. Drambliuko Straubliuko, žirafos Lukrecijos,
beždžionėlės Lulu dainos, sugedusi
papūga Charčio, geraširdis berniukas
Mutumbas. Užburiančios afrikietiškos
šelionės, gyvai atliekamos dainos vaikams, šeimai (Vijūnėlės parkas)
Birželio 28 d. 20 val. tarptautinių
konkursų laureato pianisto Dainiaus
Vaičekonio koncertas (Lietuva-JAV)
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Birželio 30 d. 20 val. ir liepos 1
d. 18 val. rytietiškų šokių festivalis
„Orientalis“ (Pramogų aikštė, Vilniaus
al. 24)
Parodos
Kazimiero Sigito Straigio skulptūrų paroda „Kūrybos procesas“. Paroda veiks iki birželio 28 d. (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš
Trakų istorijos muziejaus kolekcijos
(Druskininkų miesto muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 59)
Menininkų Aleksejaus, Tatjanos ir
Igorio Pervuhinų kūrybos darbų paroda ,,Irisų vasara“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų tėvelių ir pedagogų meninės raiškos
darbų paroda „Mes iš pasakų“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

A. ANDREJUK OPTIKOJE
Nauja akinių rėmelių
kolekcija.
Kviečiame užsukti!
Mus rasite: M. K. Čiurlionio
g. 65,

Tel. 8 (313) 51153

UAB „Draugystės sanatorija“
darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Danguolę Bingelienę, mirus Mamai.
Kaimynai Dvareckai
Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.
Nuoširdžiai užjaučiame Almą Kisielienę, broliui mirus.
Kolegės iš Gydyklų

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.
Dėl tėčio ir vyro Vido Milučio mirties
nuoširdžiai užjaučiame šeimą.
DNSB „2A“
bendrijos gyventojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame
gydytojo Vitalij Sotskov žmoną ir artimuosius.
Sanatorijos „Belorus“
kolektyvas

Išėjus brangiam žmogui lieka tuštuma.
Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę gėlą sušvelnina nuoširdi
mūsų užuojauta.
Amžinybėm išėjus Vincui Kibirkščiui, nuoširdžiai užjaučiame
šeimą ir artimuosius.
Kaimynai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
UAB „Valstra“

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

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, bendradarbiams,
pažįstamiems, Druskininkų parapijos klebonui, laidojimo namų
„Nutrūkusi styga“ kolektyvui, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Vidą Milutį.
Žmona, vaikai, broliai, sesuo
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2017.06.23 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:30 Klausimėlis.lt.
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Muškietininkai 3.
19:00 Gamtos inspektoriai.
19:25 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! Joninės.Tiesiogiai iš Klaipėdos.
23:00 Trumposios žinios.
23:05 Mecgeris ir negyvėlis ryklių
akvariume.
00:40 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 9-ojo dešimtmečio šlageriai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 9-ojo dešimtmečio šlageriai
(tęs., k.).
05:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:50
23:50
01:40
03:50
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Nerealieji“.
„Laisvė Joninėms“.
„Kaip mylėtis angliškai?“.
„Valkirija“ (k.).
„Programos pabaiga“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Bėgančios kortos.
22:50 Moteris-Katė.
01:00 Karo menas. Išdavystė (k).
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Papildomas
fechtavimo etapas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
17.55 Grilio skanėstai.
18.00 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Jojimas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
20.00 „Šiuolaikinės penkiakovės

Pasaulio taurės finalas. Bėgimasšaudymas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Apdovanojimai.
21.15 „Bitininkas “.
22.15 Žinios.
22.45 Grilio skanėstai.
22.50 „Bitininkas “.
00.55 „Leningradas. Pokario gatvės“.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Deimantų medžiotojai“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Gamtos magija“.
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:35 Sunkūs laikai.
23:30 Nužudyk dėl manęs (k).
01:20 „Gyvi numirėliai“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:00 Sunkūs laikai (k).

2017.06.24 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Premjera. Tobotai 2.
07:20 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:50 Džiunglių knyga 2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai.
Plateliai. 1 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Šikšnosparnis ir žmogus.
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys.Tyra. Ugnikalnio brangakmenis.
14:05 Džesika Flečer 2.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. A
grupė. Meksika – Rusija. Tiesioginė
transliacija iš Kazanės.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Mikalojaus Noviko dainų
šventinis koncertas.
23:00 Premjera. Vieniša kelionė.
00:20 Drakonas. Briuso Li istorija (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Šikšnosparnis ir žmogus (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Tyra. Ugnikalnio brangakmenis (k.).
04:00 Džesika Flečer 2 (k.).
05:35 Gamtos inspektoriai (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Vasaros gidas“.
10:25 „Svajonių ūkis“.
11:00 PREMJERA „Vidurvasario
vainikas“.
13:00 PREMJERA „Elfai“.
14:40 PREMJERA „Meilė keliauja
laiku. Smaragdas“.
16:50 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Naktis muziejuje 2“.
21:45 „Ties riba“.
23:50 „Motinos diena“.
02:00 „Ekstrasensų mūšis“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.

07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Ponas Bynas“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Sinbadas.
Septynių jūrų legenda.
11:45 Denis - grėsmė visuomenei.
13:50 PREMJERA Anabelė ir Nantaketo vaiduokliai.
15:45 Pričiupom!
16:15 Užkandinė ant ratų.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda 2.
21:20 Blondinė ieško vyro.
23:30 Senoji mokykla.
01:20 Bėgančios kortos (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Grilio skanėstai.
07.30 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo kraštą.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.05 „Mikropasauliai“.
10.55 Grilio skanėstai.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.25 Grilio skanėstai.
16.30 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Papildomas
fechtavimo etapas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
18.00 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Jojimas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
19.55 0 laipsnių.
20.00 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Bėgimasšaudymas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Apdovanojimai.
21.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
22.30 Žinios.
22.55 Grilio skanėstai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Kalnų ežerai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“ .
07:00 „Amerikietiškos imtynės“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „BBC dokumentika. Didysis
atodrėkis Amerikoje“.
11:50 „Herbas arba skaičius“.
13:00 „Žiniuonis“.
14:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 MANO HEROJUS Beatodairiški veiksmai.
23:25 AŠTRUS KINAS Penktadienis, 13-oji.
01:20 „Gyvi numirėliai“ (k).
03:05 Moterys prieš vyrus (k).

2017.06.25 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Brolių Grimų pasakos. Kaip
jaunikaitis baimės ieškojo.
11:00 Šunų ABC 2.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Slėpynės giriose.
12:40 Pasaulio dokumentika. Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai.
Hokaidas.
13:30 Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus katedros
aikštės.

16:45 Palaimintas kankinys.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. B
grupė. Vokietija – Kamerūnas. Tiesioginė transliacija iš Sočio.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:30 Panorama.
21:00 Nors mirk iš gėdos.
22:35 Trumposios žinios.
22:40 Kino žvaigždžių alėja. Lili
Marlen (k.).
00:40 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Slėpynės giriose (k.).
01:30 Pasaulio dokumentika. Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai.
Hokaidas (k.).
02:20 Gyvenimas (k.).
03:10 Mikalojaus Noviko dainų šventinis koncertas (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Plateliai.
1 d. (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30
„ Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Svajonių sodai“.
11:00 „Šaunuolis Džokas“.
12:35 „Flinstounai Viva Rok Vegase“.
14:20 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas
arba nieko“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „2 Barai. Išlikimo kovos“.
21:30 „Heraklis“.
23:20 „Pikčiausias žmogus Brukline“.
01:05 „Kalėdų norai“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Pakratytas.
11:55 Denis - grėsmė visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi.
13:30 Tas beprotiškas, beprotiškas,
beprotiškas pasaulis.
16:40 Akmenų viesulas.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Transformeriai.
23:25 Suvilioti nepažįstamąjį.
01:35 Blondinė ieško vyro (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Grilio skanėstai.
07.30 Vantos lapas.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“.
10.40 Grilio skanėstai.
10.45 „Vera. Varno spąstai“.
12.45 „Ilga kelionė namo“.
13.50 „Kalnų ežerai“.
14.50 Grilio skanėstai.
14.55 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.25 Grilio skanėstai.
16.30 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Papildomas
fechtavimo etapas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
18.00 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Jojimas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
19.55 0 laipsnių.
20.00 „Šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės finalas. Bėgimasšaudymas“. Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio parko.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Apdovanojimai.
21.15 „24/7“.
22.15 Žinios.
22.40 Grilio skanėstai.
22.45 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
00.55 „Vera. Varno spąstai“.
02.40 „Kalnų ežerai“.
04.20 „Ilga kelionė namo“.
06.00 „Gamtos magija“.
06.15 „24/7“.
06:35 Lietuvos galiūnų
čempionato
kvalifikacija.
Trakai (k). 2016 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
finalas. Trakai. 2016 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 BBC dokumentika. Vaikystė
laukinėje gamtoje.
11:50 „Herbas arba skaičius“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:30 Tai kur po velnių tie Morganai?
23:40 „Akloji zona“.
01:30 Beatodairiški veiksmai (k).
03:10 Penktadienis, 13-oji (k).

2017.06.26 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
09:55 Seserys (k.).
10:55 Komisaras Štolbergas.
11:55 Šunų ABC 2 (k.).
12:40 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:10 Klausimėlis.lt (k.).
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Auksinis protas.
22:30 Trumposios žinios.
22:35 Premjera. Užšalusių fontanų vasara.
00:05 Trumposios žinios.
00:10 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
00:55 Komisaras Štolbergas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
05:35 Klausimėlis.lt (k.).

07:55
08:55
10:00
11:55
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
01:05
02:00
02:50

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.)
„Hubertas ir Staleris“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Kobra 11“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Savas žmogus“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „PREMJERA Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Nežinomasis.
00:05 „Įkaitai“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „Begėdis“.

13

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Vantos lapas“.
07.50 „Kaimo akademija“.
08.20 „24/7“.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 PREMJERA. „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Deimantų medžiotojai“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Likimo melodija“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:15 Sveikatos ABC televitrina.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. I
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Aš esu legenda.
22:55 Tai kur po velnių tie Morganai? (k).
01:00 „Akloji zona“ (k).
02:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:25 Vaikystė laukinėje gamtoje (k).

2017.06.27 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
09:55 Seserys (k.).
10:30 Klausimėlis.lt.
10:55 Komisaras Štolbergas.
11:55 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Auksinis protas.
22:30 Trumposios žinios.
22:35 Premjera. Eilinį šeštadienį.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
01:00 Komisaras Štolbergas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
05:35 Klausimėlis.lt (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Paskutinis iš vyrų“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.

16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Rezidentai“.
20:00 „Tėvelio dukrytės“.
21:00 „2 Barai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio kapas“.
23:30 „24 valandos. Palikimas“.
00:30 „Kaulai“.
01:30 „Imperija“.
02:20 „Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „PREMJERA Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Išminuotojas.
00:20 „Persekiotojas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:10 „Begėdis“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 PREMJERA. „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Deimantų medžiotojai“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Likimo melodija“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios.
II dalis.
20:30 Pasienio sargyba.
21:00 Nuogas ginklas: iš policijos
metraščių.
22:45 Aš esu legenda (k).
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Penktoji pavara“ (k).
03:00 Pasienio sargyba (k).
03:25 „Penktoji pavara“.

2017.06.28 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
09:55 Seserys (k.).
10:55 Komisaras Štolbergas.
11:55 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.

16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:42 Loterija „Jėga“.
20:45 FIFA Konfederacijų taurė.
Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš
Kazanės. Pertraukoje – Trumposios
žinios.
23:00 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
00:15 Komisaras Štolbergas (k.).
01:15 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
05:35 Klausimėlis.lt (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:25
22:30
01:00
01:55
02:45

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Paskutinis iš vyrų“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
„Prometėjas“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „PREMJERA Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Chaosas.
00:25 „Persekiotojas“.
01:20 „Judantis objektas“.
02:15 „Begėdis“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 PREMJERA. „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Deimantų medžiotojai“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Likimo melodija“.
06.05 „Gamtos magija“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „44-as skyrius“ (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios.
III dalis.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Auka.
22:50 Nuogas ginklas: iš policijos
metraščių (k).
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Penktoji pavara“ (k).
03:00 Pagalbos skambutis (k).
03:25 „Penktoji pavara“.

2017.06.29 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
09:55 Seserys (k.).
10:55 Komisaras Štolbergas.
11:55 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:42 Loterija „Jėga“.
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Sočio.
Pertraukoje – Trumposios žinios.
23:00 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
00:15 Komisaras Štolbergas (k.).
01:15 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
05:35 Klausimėlis.lt (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
01:00
01:55
02:45

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Paskutinis iš vyrų“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Dežavu“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.

17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „PREMJERA Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Žudymo
žaidimai.
00:20 „Persekiotojas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:10 Sveikatos ABC televitrina (k).
02:35 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
03:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 PREMJERA. „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Deimantų medžiotojai“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Likimo melodija“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „44-as skyrius“ (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios.
IV dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Amerikos nindzė 5.
23:10 Auka (k).
00:55 „Gyvi numirėliai“.
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Savas žmogus“ (k).
05:00 Savaitės kriminalai (k).

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

Siūlomas traktorininko-mechanizatoriaus darbas. Nauja
technika. Labai geros darbo sąlygos. Atlyginimas pagal kvalifikaciją. Apmokami viršvalandžiai. Apmokamas kuras į
darbą. Vairuotojo teisės yra būtinos. Tel. 8 645 99030
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Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

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

Dujų balionų pildymas norimu kiekiu, nemokamas
pristatymas ir pajungimas.
Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.

Tel. 8 686 55692

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770
Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Renkama nauja grupė liepos 19 d. 17 val.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Tel. 8 627 87576

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Šarvuotos durys butui nuo

245€ su 2 spynomis

40€
Langams iki 30% nuolaida
Garažo vartams iki 10% nuolaida
Roletams iki 50% nuolaida
Vidaus durys nuo

UAB ŽALI SPRENDIMAI

Vilties g. 3, LT-62381, Alytus
Tel. +370 685 10234
+370 600 18867
El.p.: zalisprendimai@gmail.com

Romos Pankevičienės
įmonėje
ŠIMTALAPIAI:
-su aguonomis
-su varške
-su obuoliais
Kaina – tik 7.50 Eur už
kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur
už kilogramą!
Užsakymai priimami
cukrainėje (Vytauto g. 15)

R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai
parduodami plastikiniai kibirai
ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas, darbui
Lietuva-Lenkija-Čekija. Tel. 8 677 71255
Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario butas Ateities g., 6 aukšte
iš 9. Yra liftas, balkonas, sandėliukas.
Kaina – 18000 Eur. Tel. 8 686 20463

Suremontuoti du atskiri 1 kambario
butai 2 aukšte bendrabutyje Gardino g.
Bendras plotas 34,24 kv. m. Kaina –
21000 Eur. Tel. 8 687 37575
1 kambario 29 kv. m tvarkingas butas
su baldais 4 aukšte iš 5 Veisiejų g. 10.
Tel. 8 679 12475
1 kambario 35 kv. m butas Gardino g.
Gera būklė, pakeistos durys, langai,
apšiltintas balkonas. Kaina – 21 000
Eur. Tel. 8 620 35089
1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 5
aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų g.
7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000 Eur.
Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
1 kambario 35 kv. m. butas su baldais 4
aukšte iš 5 Gardino g. 36.
Tel. 8 687 68577
2 kambarių 51 kv. m butas 2 aukšte iš 5
su balkonu ir parkavimo vieta renovuotame name Liškiavos g. Už renovaciją
išmokėta. Kaina – 40000 Eur.
Tel. 8 647 12085
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino
g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, dalinė
apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. Kaina –
27500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių 80 kv. m butas senamiestyje, šv. Jokūbo g. 6. Yra garažas, sandėlis, rūsys po visu garažu, virš garažo
vasarinis kambarys.
Tel.: 8 648 97953, 8 (313) 52106
3 kambarių 67 kv. m. butas Liškiavos g.
2,5 aukšte iš 2,5. Kaina – 50000 Eur.
Tel. 8 652 21051
4 kambarių 91 v. m butas su pereinamu
holu Ateities g., 1,5 aukšte iš 2, 36 kv.
m rūsys, ant Nemuno kranto. Tinka
komercinei veiklai. Arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka. Kaina – 55000
Eur. Tel. 8 652 65462
2 aukštas 3 aukštų name Antakalnio
g. Bendras plotas – 165 kv. m. Yra 5
kambariai, kiekvienas su atskiru san.
mazgu. Tinka verslui.
Tel.: 8 687 13513, 8 (313) 53828
15 a sklypas su namu, garažu ir ūkiniais
pastatais Leipalingyje. Kaina – 30000
Eur. Tel. 8 626 66461
29 a sklypas su sodyba vienkiemyje
Varėnos raj., Panaros kaime, 14 km iki
Druskininkų, šalia gražus miškas, ant
kalniuko, yra elektra. Kaina – 11000
Eur. Tel. 8 682 33229
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu
Leipalingyje, Druskininkų g.
Tel. 8 612 15439
24 a žemės ūkio paskirties sklypą Snaigupės kaime prie upelio (yra 2 tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu
(41a miško). Tel. 8 682 87568
29 a žemės ūkio paskirties sklypas Leipalingyje, yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 686 16347
70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuotame name. Galima įrengti parduotuvę
ar administracines patalpas. Kaina –
49000 Eur. Tel. 8 686 53602

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų bjoje „Migla“. Tel. 8 601 48912
6 a sodo sklypas Jaskonyse, sodų bjoje „Migla“, yra elektra. Kaina – 9000
Eur. Tel. 8 608 03506
9 a namų valdos sklypas Pylimo g. 68
(prie buvusio geležinkelio, vidury pušyno). Sklypas kraštinis, lygus, netoliese
yra elektros pastotė. Vieta graži, geras
privažiavimas. Kaina – 16800 Eur.
Tel. 8 686 07798

„Crysler Voyager“ 1997 m., 2,5 TD,
dalimis. Tel. 8 612 75457
„Toyota Tarcel“ 1984 m., 1,3 L, TA, rida
17000 km.
Tel. 8 601 09808, 8 675 98327
„Audi 80“ 1991 m., 1,8 L benzinas-dujos, TA iki 2018.11.11. Kaina – 320 Eur.
Tel. 8 620 70300

Parduoda mišką ir medieną
Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

1,2600 ha ir 0,7300 ha žemės ūkio
paskirties sklypai, Krivonių kaime,
Druskininkų sav. Sklypai vienas šalia
kito. Parduodami kartu. Kaina – 4000
Eur. Tel. 8 698 43149

Natūraliai džiovinta pušinė mediena:
rąstai, balkiai, gegnės, lentos.
Tel. 8 605 99299

37 a žemės sklypas Druskininkų sav.,
Neravuose. Sklype yra miesto vandentiekis, kanalizacija, yra geodeziniai
matavimai. Sklypas ribojasi su mišku.
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745

Sausa statybinė mediena: brūsai 14x14
cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo
pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio, 6 ir 8 m
ilgio ir kita mediena. Tel. 8 610 70955

25 a namų valdos sklypas Gerdašiuose, prie miško, šalia Nemuno. Kaina
– 10000 Eur.
Tel. 8 616 06600, 8 687 34854

Parduodami įvairūs daiktai

Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis,
aptverta teritorija, šulinys, elektros
įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas su
mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 614 67590
7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje,
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482

Parduodami automobiliai ir jų dalys
„Renault Megane Scenic“ 1997 m., 2 L
benzinas. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 624 01363
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506
Lengvojo automobilio priekaba „Zubrenok“ ir traktoriaus priekaba rulonams
vežti. Tel. 8 605 70200

Malkos. Tel. 8 687 55017

Nauja 2GB „GeForce“ vaizdo plokštė.
Kaina – 80 Eur. Tel. 8 696 12710
Naujas moteriškas dviratis. Kaina – 90
Eur. Tel. 8 676 19344

mis, svetainės komplektas, mikrobangų
krosnelė, supama kėdė, pietų stalas su
kėdėm, servizas. Tel. 8 606 28422
Automatinė skalbimo mašina „Bosch“
už 100 Eur; indaplovė „AEG-Electrolux“
už 110 Eur; džiovyklė „Electrolux“ (6 kg)
už 130 Eur; mobilusis telefonas „Sony
Z1“ (mod.C6903) su dėklu už 100 Eur;
virtuvinis medinis stalas su 4 taburetėm
už 40 Eur. Tel. 8 650 87433

Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

Statybininkas ieško darbo.
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348

Moteriškas dviratis su 7 pavaromis.
Tel. 8 618 67690

18 m. mergina ir tvarkinga moteris ieško darbo vasarai. Intymaus nesiūlyti.
Tel. 8 678 00764

TV priedėlis „Homecast“ su mini antena
už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems
„Tena“ (M dydis). Tel. 8 611 32291
Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno vartytuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178
„Saulės“ mokyklos uniforma be emblemos (134 cm ūgiui) už 20 Eur; dviratis
(4-6 m. mergaitei) už 50 Eur; graužikų
narvelis (27x51 cm) už 12 Eur.
Tel. 8 689 50102
Įvairių dydžių naudoti faneriniai skydai
ir DVP plokštės; durų varsčios; pusiau
apvalus vonios veidrodis už 13 Eur;
automagnetola už 6 Eur; gėlių stovelis
(30x30 cm) su marmuriniu paviršium už
11 Eur. Tel. 8 610 21333
Stacionarus kompiuteris su monitorium,
klaviatūra ir pele, vaikiškas dviratis už
10 Eur. Tel. 8 622 04544

„Ryto“ gimnazijos švarkas berniukui.
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 612 68944

Proginė suknelė (52 dydis). Kaina – 30
Eur. Tel. 8 611 91421

2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės, servizai, pigiai vilnonis kilimas, 2 vidinės
durys. Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Mažai naudota tachta. Tel. 8 627 82951

Spinta su slenkamomis durimis už
140 Eur (249x150x64 cm); spinta
(245x88,5x56) už 50 Eur; naudotas
gartraukis už 40 Eur. Tel. 8 675 18337

Televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė)
už 20 Eur; pusiau apvalus vonios veidrodis už 13 Eur; metalinis kompaktinių
diskų stovelis už 6 Eur; gėlių stoveliskėdutė už 11 Eur; Įvairių dydžių naudoti
faneriniai skydai ir DVP plokštės; durų
varsčios. Tel. 8 686 43600

Švediška žoliapjovė. Tel. 8 682 98506

Televizorius „Philips Led PHL9750“ (82
cm įstrižainė) už 180 Eur; belaidis telefonas „Philips“ už 13 Eur; mikrobangų
krosnelė už 43 Eur. Tel. 8 654 87148
Avižos. Tel. 8 615 86081

Rusų terjerų veisės šuniukas. Kaina –
130 Eur. Tel. 8 610 26123
Nauja skysto kuro krosnis už 200 Eur;
dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas
transportavimui už 75 Eur; akmenys;
lazdynų sodinukai po 2 Eur; belaidis telefonas „Panasonic“ už 30 Eur; pirmos
Komunijos suknelė už 30 Eur.
Tel. 8 696 64583
Vaikiškas dviratis (3-7 m. vaikui) už 45
Eur. Tel. 8 650 66517
3 aukštų batų dėžė (125x72x24 cm),
antikvarinė (1961 m.) vokiška kojinė
siuvimo mašina „Paf“ su spintele, lėlių
vežimėlis (1965 m.), televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė), dvigulės lovos
čiužinys. Tel. 8 610 27961
Mėgėjiški šaudymo lankai, geros būklės krosnis kubilui, tinklas tinkliniui.
Tel. 8 665 20807
Nauja medžiaginė sudedama žaidimų
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis
kilimas (135x192 cm) už 28 Eur.
Tel. 8 651 11713
Vyriškas dviratis „Giant“ už 90 Eur;
moteriškas elektrinis dviratis už 380
Eur; sportinis dviratis „Viking Torino“ (16
pavarų, ploni ratai) už 160 Eur; dvivietis
dviratis „Ammaco“ už 145 Eur; kalnų
dviratis „Marin“ (24 pavaros) už 150
Eur; kalnų dviratis „Focus Black Hills“
(hidrauliniai stabdžiai, Shimano deore,
dydis-L) už 280 Eur; kalnu dviratis
„Bulls“ (dydis-L) už 280 Eur; moteriški
dviračiai nuo 120 Eur. Tel. 8 623 53377
Pigiai mažai naudotas trimeris.
Tel. 8 610 45050

Ieško darbo
50 m. vyras ieško darbo.
Tel. 8 673 86602

Mobilusis telefonas „IPhone 5“ už 140
Eur; mobilusis telefonas „IPhone 6“ už
250 Eur. Tel. 8 625 55009

Televizorius „Philips Led PHL9750“ (82
cm įstrižainė) už 180 Eur; belaidis telefonas „Philips“ . Tel. 8 654 87148

Keičiu 2 kambarių butą po remonto Alytuje geroje vietoje Naujoje g. (butas yra
priešais prekybos centro RIMI parduotuvę) į lygiavertį butą Druskininkuose
arba parduodu. Tel. 8 611 54163

Naudota dujinė viryklė.
Tel. 8 626 90550

Sulankstoma lova. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 618 53981

Pigiai plastikinės lietuviškos lauko
dailylentės „Siding“ (tamsiai geltonos
spalvos, 220 kv. m) su visais priedais,
brūseliai 50x50 mm ir plėvelė.
Tel. 8 672 18775

Keičia

Perka
1 kambario butą 1-2 aukšte Kalviškių
mikrorajone. Tel. 8 620 62635
Perkame bičių spiečius, šeimas.
Tel.: 860017651

Nuoma
Išnuomoju garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 614 96237
Išnuomoju 2 kambarių butą miesto
centre iki rudens. Tel. 8 616 48116
70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuotame name. Galima įrengti parduotuvę
ar administracines patalpas. Kaina – 1
mėn./330 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 53602
Išnuomoju namelį statybininkams Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854
Išnuomoju 1 kambario butą miesto
centre trumpam. Tel. 8 671 50790
Išnuomojamas namas Gardino g. 40
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 620 70300
Išnuomoju 1 kambario butą Druskininkų
g. ilgam laikui. Tel. 8 601 68498
Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių Ateities g. bute ilgam laikui moteriai arba
merginai. Tel. 8 622 83507

Armonika „Čaika“. Tel. 8 615 45917

Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių bute
(pageidautina merginoms).
Tel. 8 628 28731

Lauko baldai, kėdės, foteliai, krištolinis
šviestuvas, odinis baldų komplektas,
televizoriaus staliukas, kavos staliukas,
gėlių staliukas. Tel. 8 612 09648

Išnuomoju 2 kambarių butą Šiltnamių g.
Kaina – 70 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 682 34688

Komoda, sekcija-indauja, sofa, spinta
su slenkančiomis veidrodinėmis duri-

Išsinuomočiau garažą su duobe ilgam
laikui (Neravų g.). Tel. 8 606 28422

Stalius ieško darbo. Tel. 8 618 20125
Moteris ieško darbo. Gali seneliams
padėti buityje (iki 3 val. per dieną).
Tel. 8 671 50790
Vyras ieško kiemo darbininko sanatorijoje, kaimo sodyboje arba bet kokio
darbo. Tel. 8 623 23430

Kiti
Dovanoju naują neįgaliojo vežimėlį-tualetą už paslaugą. Tel. 8 694 22085
Dovanoju 1 mėn. kačiukus.
Tel. 8 675 25843
Dovanoju 1,5 mėn. šuniukus.
Tel. 8 640 13663
Gal kas padovanotų televizorių ir šaldytuvą. Tel. 8 699 04457
Dovanoju sofą-lovą su patalynės dėže.
Tel. 8 614 87079
Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti
garbaus amžiaus moterį Druskininkuose, pagaminti maistą, pakeisti sauskelnes, apsitvarkyti, pabendrauti, moteris
vaikštanti. Tel. 8 685 54560
Reikalingas žmogus, suremontuoti
tualetą. Tel. 8 682 35577 (skambinti
vakare)
Atiduodu pašarines bulves.
Tel. 8 615 86081
Prie didžiosios MAXIMA parduotuvės
esančiame parkelyje prieš kelias savaites rasti raktai. Gali būti, kad juos
pametė vaikas. Jeigu pasigedote namų
raktų, skambinkite tel. 8 646 27272
Gegužės mėnesį Vytauto/L. Giros
gatvių sankryžoje rastas automobilio
pultelis. Tel. 8 654 35497
Dovanoju 2 viengules lovas. Pasiimti
patiems. Tel.: 8 662 27334, 8 67257994

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna
medieną profesionaliu gateriu. Galime pjauti ir Jums reikiamoje vietoje. Obliuojame, frezuojame rąstus
iš savo ir užsakovo medienos. Prekiaujame statybine mediena.
Tel. 8 659 32055
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Naujoji Vyriausybės tvarka nustato griežtesnę kapaviečių priežiūros tvarką
Nuo 2017 metų kovo 1 dienos
įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas, kuriuo sugriežtinta kapaviečių priežiūros tvarka ir
Kapinių tvarkymo taisyklių pakeitimai. Nutarimu sugriežtinta kapinių tvarkymo taisyklės,
leidimų laidoti neprižiūrimose kapavietės tvarka, kapinių
prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymas. Minėtas tvarkas
turės patvirtinti ir Druskininkų
savivaldybės Taryba.
„Savivaldybė tikrai didelį dėmesį skiria visos aplinkos tvarkymui,
taip pat – ir kapinių priežiūrai. Belieka apgailestauti, kad apie naująją Druskininkų kapų priežiūros tvarką kalbantį Tarybos narį
konservatorių Vilių Semešką tenka matyti televizoriaus ekrane, o
ne besikreipiantį į Savivaldybės
administraciją. Kyla klausimas, ar
jam tikrai rūpi problema, ar tik norisi bet kokia proga patekti į eterį
ir skleisti klaidinančią informaciją
apie Druskininkus? Atsižvelgiant
į sugriežtintus Vyriausybės reikalavimus kapų priežiūrai, numatyta tikslinti Druskininkų savivaldybės kapų priežiūros taisykles. Ir
tai visai nesusiję su kieno nors
noru pasireklamuoti televizijoje“,
– sakė Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė.
Už Druskininkų savivaldybėje
esančių kapinių priežiūrą atsakinga įstaiga – Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis. Visose
kapinėse nuolat dirba darbuotojai, vykdantys kapinių priežiūros darbus. Siekiant padėti žmonėms, kurių artimieji palaidoti
seniai, surasti artimųjų kapus,
praėjusiais metais Savivaldybė
kartu su Paslaugų ūkiu pradėjo
įgyvendinti kapinių skaitmeninimo
programą. Skaitmeninimas pradėtas nuo veikiančių Ratnyčioje
esančių miesto kapinių. Visa informacija apie išduotus leidimus
perkelta į specialią IT programą,
kurią surasti galima Paslaugų
ūkio interneto svetainėje. Suvedus pavardę arba leidimo laidoti numerį, galima patogiai surasti
artimojo palaidojimo vietą.
Visose kapinėse yra apleistų kapaviečių – vien Ratnyčioje esančiose miesto kapinėse
yra daugiau kaip šimtas apleistų, ne vienerius metus netvarkomų kapų.
Vyriausybė yra nustačiusi, kad

V. Jurgelevičienė: „Savivaldybė tikrai didelį dėmesį skiria visos aplinkos tvarkymui,
taip pat – ir kapinių priežiūrai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

kapines prižiūrinti įmonė, pastebėjusi, kad kapavietė neprižiūrima daugiau kaip metus, raštu įspėja apie tai už kapavietės
priežiūrą atsakingą asmenį. Jei
per metus laiko nuo įspėjimo įteikimo kapavietė vis tiek nesutvarkoma, tuomet kapavietės būklę
turi vertinti savivaldybės sudaryta komisija, kuri dar dvejus metus turės stebėti, ar kapavietė tikrai netvarkoma. Galiausiai, jei
per visus tuos metus neatsiranda
kapavietę tvarkantys asmenys,

minėta komisija priima sprendimą dėl neprižiūrimos kapavietės
statuso, o neprižiūrimų kapaviečių sąrašas bus viešai skelbiamas internete.
Siekiant informuoti gyventojus
apie jų pareigą tvarkyti artimųjų kapus, Druskininkų paslaugų
ūkio specialistai apleistose kapavietėse padėjo informacines
lenteles, tikėdamiesi, kad atsilieps artimieji. Paslaugų ūkio direktorė Birutė Jonušauskienė
sakė, kad dalis žmonių sureagavo į informacines lenteles ir sutvarkė artimųjų kapus – toks ir
buvo pagrindinis tikslas. „Didžioji dalis apleistų kapų – maždaug
1982-ų metų, tais metais atidarytos šios kapinės. Stengiamės
ieškoti artimųjų, bet ne visada
galime juos identifikuoti, todėl
informacinių lentelių pagalba tikėjomės pasiekti kuo daugiau
žmonių – galbūt žmogus, atėjęs tvarkyti savo artimųjų kapų
ir ant gretimo kapo pamatęs lentelę, informuos artimuosius. Tikimės surasti kuo daugiau artimųjų, sutvarkysiančių apleistas
kapavietes. Žinoma, rūpinamės,
kad ne vieną dešimtmetį apleisti
kapai būtų bent minimaliai tvarkomi – nupjauname žolę, sugrėbiame ir išvežame lapus, spyglius. Tačiau šiuos tvarkymo
darbus juk turėtų atlikti artimie-

ji. Beje, jeigu artimieji neturi galimybių prižiūrėti kapaviečių, mes
teikiame šią paslaugą, turime
Tarybos patvirtintą kapavietės
priežiūros įkainį, kuris yra tikrai
nedidelis – 3,48 eurai per mėnesį,“ – sakė B. Jonušauskienė.
Antradienį vienos iš nacionalinių televizijų žiniose matėme ir
konservatorių V. Semešką, kalbantį apie Druskininkų kapaviečių priežiūrą. Paskambinę jam
telefonu, vėl sulaukėme reikalavimo užduoti klausimą raštu.
Uždavėme: „Gal galėtumėte atsakyti, kodėl dėl neprižiūrimų kapaviečių klausimo Jūs pirmiausia nesikreipėte į Druskininkų
savivaldybės administraciją? Ar
Jums tikrai rūpi problemos aktualumas ir jos sprendimo būdai, ar
labiau norite dar kartą pasireklamuoti televizijoje?“.
V. Semeška į klausimą, kodėl
nesikreipė į Savivaldybės administraciją, neatsakė. Nes, ko gero,
jeigu būtų kreipęsis, nebūtų turėjęs progos kalbėti žiniose? „Man
tikrai rūpi problemos, kurias būtina nedelsiant spręsti Druskininkų
savivaldybėje. Viena iš jų, tai galimas kapų išniekinimas, smeigiant
gėdos stulpus į kapavietes. Už tokius, mano nuomone, neetiškus
veiksmus yra atsakinga savivaldybės įstaiga, kuri, tikiuosi, artimiausiu metu ras kitus problemos
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sprendimo būdus ir nešokiruos
mirusiųjų artimųjų (jeigu bus minima mano pavardė Jūsų rengiamoje publikacijoje, prašau mano
komentarą/nuomonę įdėti pilną ir
neiškraipytą),“ – parašė mums V.
Semeška. Citavome pažodžiui.
„Jeigu kapas iš tikrųjų neprižiūrimas, tai ar blogai, jeigu ant jo atsiras lentelė su užrašu, kad jis neprižiūrėtas? Juk ką gali padaryti
kapinių prižiūrėtojas, jei kas nors,
mūsų kapinėse palaidojęs savo
giminaitį, išvažiuoja į Rusiją, Baltarusiją? Teko girdėti, kad čia yra
palaidotų ir poilsiautojų iš Izraelio. Niekas tokių kapų neprižiūri,
o ir žmogų, kuris būtų atsakingas
už jų priežiūrą, rasti, ko gero, sunku. Tai ką tada daryti su tokiais
kapais? O štai tas vienas mūsų
konservatorius, kuris šia tema
postringavo per vienos respublikinės televizijos žinias, gal galėtų
tiesiog imti ir sutvarkyti bent vieną kapavietę? Apleistų kapų, kiek
girdėjau, nėra daug. Man atrodo,
jų sutvarkymas būtų tikrai naudingas darbas. Dabar susidaro įspūdis, kad jo vienintelis tikslas rasti
ką nors, o kai nepavyksta – sugalvoti, kad tik patektų į televiziją“, – mintimis dalijosi druskininkietė Milda Klybienė.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Liberalas K. Kaklys nuo atsakomybės už Kontrolės komiteto
posėdžių nelankymą išsisuko tik dėl procedūrų terminų?
Galimai piktybiškai Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžių nelankęs ir
apie posėdžių nelankymą ne kartą viešai pripažinęs liberalas Karolis Kaklys nuo atsakomybės išsisuko tik dėl procedūrų terminų?
Būtent įstatyme numatyti terminai
ir buvo pagrindas, kuriuo remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nutarė nenagrinėti Tarybos
skundo administracine tvarka.
Nors Vietos savivaldos įstatymas Tarybos narius įpareigoja
dalyvauti Komitetų, kurių nariais
jie yra, veikloje, tačiau liberalas
K. Kaklys, ko gero, nevertindamas žmonių jam suteikto Tarybos nario mandato, regis, pamynė savo rinkėjų pasitikėjimą ir
ignoravo įstatymo numatytas
Tarybos nario pareigas: nelankė Kontrolės komiteto posėdžių,
apie tai neinformavo, tokiu savo
elgesiu apsunkino labai svarbaus komiteto darbą.

Tai, kad liberalas K. Kaklys sulaužė Tarybos nario priesaiką bei
pažeidė įstatymus, patvirtino iš
Druskininkų savivaldybės Tarybos narių sudaryta komisija.
Remiantis komisijos išvada, Taryba kreipėsi į teismą dėl liberalo
K. Kaklio elgesio ir įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo.
Pats liberalas niekada neneigė, kad nelanko Kontrolės komiteto posėdžių, taip tarsi ir
pripažindamas, kad nevykdo
įstatymuose numatytų Tarybos
nario pareigų. Kai apie tokią situaciją imta kalbėti viešai, susidarė įspūdis, kad liberalas puolė
teisintis, jog toks įstatymų nesilaikymas – jo protesto forma.
Tačiau ar tai nėra rinkėjų apgaudinėjimas, kai jų išrinktas Tarybos narys atsisako dirbti ir atstovauti žmonių interesams? O gal
liberalas tiesiog nesugeba eiti
pareigų ir neišmano, kaip dirbti?
Negana to, kad liberalui, atrodo, pakako įžūlumo ne tik nelan-

kyti Kontrolės komiteto posėdžių,
jis taip pat siekė, kad iš Tarybos
jam būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau teismas tokio, rodos, absurdiško prašymo netenkino. Ar ne todėl, kad K. Kakliui nuo
atsakomybės pavyko išsisukti tik
dėl procedūrų laiko traktavimo?
„Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nutraukta administracinė byla pagal
Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar
Jūs, Druskininkų savivaldybės
tarybos narys, sulaužėte priesaiką ir nevykdėte Jums Vietos
savivaldos įstatyme ir kituose
įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Įstatyme numatyti terminai
buvo pagrindas, kuriuo remiantis, nutarta nenagrinėti Tarybos
skundo administracine tvarka.
Galbūt todėl išvengėte atsakomybės už Kontrolės komiteto posėdžių nelankymą? Prašome atsakyti į klausimą: Ar Jūsų
nuomone, pats tinkamai atlie-

kate Tarybos nario pareigas?“,
– į šį savaitraščio „Mano Druskininkai“ laišką ir raštu pateiktą klausimą K. Kaklio atsakymo,
kol informacija buvo rengiama
spaudai, nesulaukėme. Telefonu jis taip pat neatsiliepė. Užtat Druskininkų konservatorius
ir liberalus vis populiarinanti, iš
Lazdijų krašto kilusi V. Danaus-

kienė, vos teismui paskelbus
nutartį, apie K. Kaklį suskubo
pranešti viename šalies naujienų interneto portale. Tad galima
tikėtis, kad šis straipsnis dar šią
savaitę pasirodys ir vietiniame
konservatorių ir liberalų rupore.
„Mano Druskininkai“
informacija

