
2017 m. birželio 1 d.                                      Savaitraščio Nr. 106                              Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Savivaldybės 
taryboje – nauja 
„Moterų frakcija“

3 psl.

Ar įmanoma 
dalykiškai 

dirbti su Tarybos 
opozicija?

7 psl.

„3D technologijos 
– biologijos 
pamokoje
6 psl.

Druskininkų kurorto šventėje – gera 
nuotaika ir įspūdingi reginiai

Karnavalinės eitynės, šiemet atspindėjusios muzikinę temą, stebino išradingumu, fantazija, dovanojo gerą nuotaiką/Laimos Rekevičienės nuotrauka 

Laima Rekevičienė

Druskininkai šiemet vasa-
rą pasitiko ir svečius į kurortą 
pakvietė šūkiu „Visi į Druski-
ninkus!“. Visą praėjusį savait-
galį miestas gyveno šventės 
ritmu – įvairiose erdvėse ne-
trūko renginių įvairaus am-
žiaus žmonėms. Šventės pro-
grama, kaip ir kasmet, buvo 
pritaikyta skirtingų įgeidžių 
žmonėms – būta ir koncertų, 
ir sporto varžybų,  ir šieme-
tės šventės naujiena – įspū-
dingo dydžio vandens ekranas 
bei lazerių ir fejerverkų šou, ir 
bardų dainos, ir smagios pra-
mogos visai šeimai. 

Šventinis šurmulys Druskinin-
kuose prasidėjo penktadienio po-
pietę, kai M. K. Čiurlionio gatvė-
je nusidriekė druskininkiečių ir 
kurorto svečių pamėgta Kurorto 
šventės eisena, ir šiemet nepali-
kusi  abejingų. Karnavalinės eity-
nės, šiemet atspindėjusios muzi-
kinę temą, stebino išradingumu, 
fantazija, dovanojo gerą nuotai-
ką.

Eisenos dalyvių šiais metais 
laukė puikūs rėmėjų prizai. Kam 
atiteko dovanos, paaiškėjo va-
karinio koncerto metu, ištraukus 
burtus. Sėkmė tądien buvo pa-
lanki Jaunimo užimtumo centro 
komandai, kuriai atiteko Druski-
ninkų vandens parko prizas – net 
3 val. pramogų baseinuose ir pir-
tyse. UAB „Šventė Jums“ prizu –
šventine vakariene muzikiniame 
klube-restorane „Druskininkų ko-
lonada“ – džiaugėsi bene sma-
giausiai šventinės eisenos daly-
viai – Druskininkų vietos veiklos 
grupės atstovai. 

Penktadienio vakarą Druskinin-
kų bažnyčioje koncertavo choras 
„Lidingö Motettkör“ iš Švedijos, 
sulaukęs didelio susidomėjimo, o 

Pramogų aikštėje  surengtas iškil-
mingas šventės atidarymas.  

„Sveikinu visus su švente ir no-
riu padėkoti druskininkiečiams, 
mūsų šventinės eisenos daly-
viams, verslo atstovams, visiems, 
kas kuria šios nuostabios šventės 
nuotaiką“, – atidarydamas šventę, 
sakė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

Seimo narys Zenonas Streikus 
akcentavo, kad Druskininkai yra 
sveikatos, švenčių, ir geros nuo-
taikos miestas: „Tik žmonės, ku-
rie moka šypsotis, suteikia mums 
viltį, ateitį ir stiprybę“. 

Šventės svečius pasveikino ir 
renginyje dalyvavęs Lenkijos Au-
gustavo miesto meras Wojciech 
Walulik.

Žiūrovus džiugino druskininkie-
čiai atlikėjai: A. Oleinik, Indraya ir 
T. Čiukauskas, Adas ir Viltė, Vil-
niaus tango teatras ir M. Jančiu-
lis, akordeono muzikos duetas 
„Tautinis aidas“, taip pat rokenrolo 
grupė „Big Al & The Jokers“ ir so-
listas Algirdas Šuminskas iš La-
tvijos. Po koncerto Pramogų aikš-
tėje surengta diskoteka.  

Vėlų vakarą žmonės rinkosi prie 
Druskonio ežero, norėdami pasi-
gėrėti ypatingu reginiu – muzikos, 
vandens, šviesų,  lazerių, ugnies 
ir fejerverkų fiesta. Tūkstančiai 
keliomis eilėmis ežerą apstojusių 
ir apsėdusių mažų ir didelių, jau-
nų ir pagyvenusių druskininkie-
čių bei kurorto svečių, klausėsi 
iš Druskininkų kilusio dainininko 
J. Lapatinsko, plojimais palydė-
jo grupės „Ugnies valdovai“ pasi-
rodymą. O vėliau visų dėmesį pri-
kaustė įspūdingas reginys – virš 
vandens ir paežerės pušynų su-
kurtas lazerių ir fejerverkų švie-
sų žaismas. Šiemet pirmą kar-
tą 12 metrų aukščio ir 30 metrų 
pločio vandens ekrane buvo ga-
lima gėrėtis vaizdais apie kuror-

to istoriją, gamtą, svarbiausius 
objektus, druskininkiečio, genia-
laus dailininko ir kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
kūryba. Na, o šventės kulminaci-
ja – dangų ir Druskonio ežerą nu-
švietęs lazerių ir fejerverkų šou. 

Antroji Kurorto šventės diena 
prasidėjo sportiniais renginiais. 
Teniso kortuose surengtas Teni-
so dvejetų turnyras Druskininkų 
savivaldybės mero R. Malinausko 
taurei laimėti. K. Dineikos sveika-
tingumo parke organizuota „Wu-
dang Tai-Chi“ mankšta, gongų 
terapija ir šiaurietiško ėjimo žy-
gis. Vėliau parke rinkosi šeimos, 
kurioms ten pasiūlyta įvairiausių 
smagių pramogų, akcijų ir varžy-
bų. Ekstremalių pojūčių mėgėjai 
buvo laukiami „Snow arenoje“ – 
ten jie galėjo išmėginti šuolius su 
virve nuo „Snow Arenos“ stogo.  

Savaitgalį dvidešimt tinklinio 
mėgėjų komandų iš visos Lietu-
vos suplūdo į Druskininkus ir da-
lyvavo Kurorto šventės metu pir-
mą kartą surengtoje „Neringa 
FM“ tinklinio ir muzikos fiestoje. 
Druskininkų kempinge ir K. Dinei-
kos sveikatingumo parke sureng-
tame itin atkakliame turnyre ko-
mandos tris dienas varžėsi mišrių 
dvejetų ir ketvertų varžybose. 

Popietę Pramogų aikštėje pas-
klido festivalio „Skamba skamba 
kankliai“ svečių koncerto „Anos 
šalies svotai“ garsai. Žiūrovai iš-
vydo unikalius kolektyvo iš Švei-
carijos „Les Anciens de Farando-
le“,  „SÕSARÕ“ iš Estijos ir „Old 
Mtiebi“ iš Gruzijos pasirodymus. 

Daug dėmesio sulaukė ir jau-
nųjų solistų festivalis-konkursas 
„Rock in summer“, o aktyvaus 
lauisvalaikio gerbėjus sukvietė 
orientacinės šeimų varžybos.  

Visas tris dienas Kurorto šven-
tės svečiai buvo laukiami Amatų ir 
tautodailės dirbinių mugėje.

Vijūnėlės parke ir šeštadienį, ir 
sekmadienį netrūko pramogų vi-
sai šeimai. Joniškio teatras „Ži-
burys” ten rodė spektaklį „Bur-
kuojantys balandžiai”. Šiemetės 
šventės naujiena – parke sukur-
ta Vaikų erdvė, kurioje dvi dienas 
netrūko renginių: buvo galima ste-
bėti kapitono Flinto muzikinę pro-
gramą su žaidimais vaikams ir tė-
veliams „Metų traukinukas“, MAXI 
burbulų šou su Burbulų Dėde, iš-
mėginti aitvarų gamybą bei lai-
dymą su J. Duduliu, susitikti su 
Kake Make ir Netvarkos Nykštu-
ku, pasinerti į žaidimus ir linksmy-
bės Dantukų fėjos puotoje. Mažų-
jų laukė animatoriai, karuselės, 
Ebru menas ir kitos pramogos. 

Šeštadienio popietę Druskonio 
ežero pakrantėje susibūrė Bardų 
festivalio gerbėjai, kurie klausėsi 
Margaritos Rasiulytės, Sauliaus ir 
Jokūbo Bareikių, Živilės Macke-
vičiūtės, Dariaus Žvirblio, Zalos, 
Bjelle III, Baltojo Kiro bei Vyganto 
ir grupės.  Vakaro koncerte Pra-
mogų aikštėje koncertavo Arvy-
das Vilčinskas, „Garbanotas bo-
sistas“, „Biplan“, šokiais džiugino 
grupės „Opus“ ir „Rock-Rock“. Po 
koncerto visi šėlo diskotekoje.  

Sekmadienį tinklinio gerbėjai 
galėjo stebėti ir „Snow tinklinio“ 
varžybas „Snow arenos“ erdvė-
je. O šventę vainikavo Pramogų 
aikštėje surengtas Pramoginių 
šokių choreografijų festivalis, ku-
riame dalyvavo Alytaus, Ukmer-
gės, Kauno, Druskininkų, Lazdijų 
ir kitų miestų kolektyvai.  

Nuotraukų galerija – „Face-
book“ paskyroje „Mano Drus-
kininkai“, vaizdo reportažai – 

www.manodruskininkai.lt

Druskininkų 
bibliotekoje 

pristatyta knyga 
„Nemunu per 

Lietuvą“

10 psl.4-5 psl.
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Druskininkų savivaldybei – 
Dainavos apygardos 1-osios 

rinktinės padėka

Gamtos tyrimų centras: preparatas upi-
niams mašalams naikinti veikia efektyviai

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus ugdy-
tiniai surengė parodą „Spalvotos mintys“

Praėjusį savaitgalį Druskinin-
kuose pagerbti Pietų Lietuvos 
partizanai bei paminėta kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 
diena. 

Renginys prasidėjo karių žy-
giavimu miesto gatvėmis į 
Druskininkų Pramogų aikštę. 
Ten organizuotas šventei skir-
tas renginys, kuriame dalyva-
vo Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius, Švietimo ir moks-
lo ministrė Jurgita Petrauskie-
nė, savivaldos įstaigų, karinių 
ir sukarintų struktūrų atstovai, 
Alytaus apskrities A. Juozapa-
vičiaus šaulių 1-osios rinktinės 
jaunųjų šaulių būrys, druskinin-
kiečiai ir miesto svečiai. 

Šventės metu Dainavos apy-
gardos 1-osios rinktinės vadas 
Svajūnas Papiliauskas padėko-

jo Druskininkų savivaldybei ir 
įteikė padėką už nuoširdų ben-
dradarbiavimą ir paramą, orga-
nizuojant Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dieną.

Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 
diena tradiciškai yra minima 
trečią gegužės savaitgalį. Drus-
kininkuose vykusioje šventėje 
iššautos salvės už žuvusius Tė-
vynės gynėjus, tylos minute ir 
gėlių žiedais pagerbtas jų atmi-
nimas, vyko parodomosios pro-
gramos, šventės svečiai galėjo 
susipažinti su Savanorių pajė-
gomis, rinktine, karine techni-
ka.

Parengta pagal Dainavos 
apygardos 1-osios rinktinės 

informaciją

Visas Pietų Lietuvos regionas  gali 
lengviau atsikvėpti – Gamtos tyrimų 
centras patvirtino, kad gegužės 19 
dieną į Nemuną išpiltas biologinis 
preparatas „VectoBac 12AS“ buvo 
veiksmingas. Preparato efektyvu-
mas vertinamas praėjus 3 ir 7 pa-
roms po jo panaudojimo. „Praėjus 3 
paroms po biologinio preparato pa-
naudojimo nustatėme, kad jis efek-
tyviai (daugiau nei 96%) veikė Ne-

muno atkarpoje nuo jo panaudojimo 
vietos iki Merkinės. Gegužės 25 
dieną buvo įvertintas bendras biolo-
ginio preparato efektyvumas Nemu-
ne“, – sakė Gamtos tyrimų centro 
vyresnioji mokslo darbuotoja Rasa 
Bernotienė.

Šiais metais biologiniam prepa-
ratui „VectoBac 12AS“ pirkti Aplin-
kos ministerija skyrė 50 tūkst. eurų. 
Penkios pietų Lietuvos savivaldy-
bės – Druskininkų, Varėnos, Lazdijų 
ir Alytaus miesto bei rajono – skyrė 
po 8,4 tūkst. eurų. Preparato išpyli-
mo darbus organizavo Druskininkų 
savivaldybė.

1999 metais Vyriausybė patvirti-
no upinių mašalų reguliavimo pro-
gramą, tačiau 2010-aisiais, panai-
kinus apskritis, buvo nutrauktas ir 

programos finansavimas. Nuo to lai-
ko Druskininkų savivaldybės Taryba 
kiekvienais metais po keletą kartų 
kreipdavosi į Vyriausybę, Aplinkos ir 
Finansų ministerijas. Taip pat 2012 
metais Druskininkų savivaldybės 
mero R. Malinausko iniciatyva Aly-
taus regiono plėtros taryboje buvo 
svarstytas upinių mašalų naikinimo 
klausimas ir Tarybos vardu dėl šio 
klausimo kreiptasi į Finansų ir Aplin-
kos apsaugos ministerijas.

2015 metų pabaigoje LR Seimui  
priėmus Aplinkos apsaugos rėmi-
mo programos įstatymo pataisas, 
buvo sudaryta galimybė skirti finan-
savimą kraujasiurbių upinių maša-
lų populiacijos pokyčių stebėjimams 
ir populiacijos reguliavimo priemo-
nėms.  

Gegužė – pats gražiausias pava-
sario mėnuo. „Taip ir norisi ilgiau pa-
būti gamtoje, tuo labiau, kad dienos 
dosnios saulės šiluma, medžiai pa-

sipuošę sodria žaluma, ore tvyro 
įvairiaspalvių žiedų aromatas. Juk 
tuoj atplasnos vasarėlė ir šį nuosta-
bų žydinčių gėlių, sodų, alyvų, kaš-

tonų grožį keis vaismedžių brandi-
nami vaisiai“,  – parodą pristatė jos 
autoriai. LSKD „Guboja“ Druskinin-
kų skyriaus ugdytiniai kartu su va-
dovėmis Jūrate  ir  Diana nuspren-
dė savo mintis, jausmus bei gamtos 
grožį užfiksuoti piešiniuose. Taip 
gimė paroda „Spalvotos mintys“, ku-
rios atidarymas vyko gegužės 24 
dieną Druskininkų socialinių paslau-
gų centro paveikslų galerijoje.

Parodos atidaryme dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės  atsto-
vai, tądien Druskininkuose viešėjusi 
Baltarusijos delegacija, gubojiečių 
draugai ir bičiuliai bei „Druskininkų 
viltis“  nariai. Paroda veiks visą bir-
želio mėnesį. Kviečiame aplankyti!

LSKD „Guboja“ Druskininkų 
skyriaus informacija

Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtame renginyje dalyvavo ir Druski-
ninkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius bei Švietimo ir mokslo minis-
trė J. Petrauskienė/Organizatorių nuotrauka

Parodą „Spalvotos mintys“ galima apžiūrėti visą birželio mėnesį/LSKD „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus archyvo nuotrauka
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Dėl Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų 
vietovių teritorijų ribų nustatymo plano

Savivaldybės taryboje – nauja 
„Moterų frakcija“

Apie Druskininkus – Kauno 
„Hanzos dienose“ 

Druskininkų maudyklėse 
vanduo atitinka higienos 

normų reikalavimus

Šiuo metu yra rengiamas Drus-
kininkų savivaldybės gyvenamųjų 
vietovių teritorijų ribų nustatymo 
planas. Šio plano tikslas  –  nu-
statyti Druskininkų savivaldybės 
miesto ir kaimų tikslias ribas. Vi-
sos gyvenamųjų vietovių ribos yra 
nepatvirtintos (sąlyginės) ir dau-
geliu atvejų nesutampa su namų 
valdų ir žemės sklypų ribomis. 
Savivaldybėje yra tokių sklypų, 
kurie faktiškai yra viename kai-
me ar gyvenvietėje, o dokumen-
tuose priskirti kitam kaimui. Kai 
kurie dideli sklypai, priklausantys 
vienam savininkui,  nusidriekia 
per kelis kaimus. Esant tokiai si-
tuacijai, institucijoms, formuojan-

čioms nekilnojamuosius daiktus, 
tampa neaišku, kuriai gyvena-
majai vietovei priskirti suformuo-
tą žemės sklypą, taip pat iškyla 
problemos registruojant nekilno-
jamąjį turtą Nekilnojamojo turto 
registre, nustatant jo vertes. Šiuo 
planu numatoma plėsti Druski-
ninkų miesto teritoriją prijungiant 
dalį Neravų k., Gailiūnų k., Miza-
rų k., Jaskonių k., Ratnyčios k., 
taip pat Švendubrės k.  dalis. Pa-
didėjus Druskininkų miesto  teri-
torijai bus daugiau galimybių plė-
toti verslą, taip pat gerinti miesto 
infrastruktūrą. Prašome Druski-
ninkų savivaldybės gyventojų ak-
tyviai dalyvauti išsakant nuomonę 

šiuo klausimu, kadangi gyventojų 
nuomonė – itin svarbi. Kviečiame 
savivaldybės gyventojus nebūti 
abejingus ir dalyvauti jiems svar-
bių sprendimų priėmime.

Gyventojų apklausa prasidės 
nuo 2017 m. gegužės 29 d., ir vyks 
iki 2017 m. liepos 3 d.  dėl Drus-
kininkų savivaldybės gyvenamų-
jų vietovių teritorijos ribų nusta-
tymo. Kiekvienas gyventojas gali 
pareikšti savo nuomonę  dėl savo 
gyvenamosios vietovės ribų (ar 
su jomis sutinkate ar prieštarau-
ja) apklausos lapuose. Apklau-
sa vykdoma Leipalingio (Alėjos g. 
30, Leipalingio mstl., Leipalingio 
sen., Druskininkų sav.) ir Viečiūnų 
(Jaunystės g. 17, Viečiūnų k., Vie-
čiūnų sen., Druskininkų sav.) se-
niūnijų patalpose bei Druskininkų 
savivaldybės (Vasario 16 –oji g. 7, 
Druskininkai) patalpose kiekvie-
ną darbo dieną nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 8.00 val. iki 
17.00 val. (išskyrus pietų pertrau-
ką nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) ir 
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 
15.00 val. Minėtose vietose  bus 
iškabinti žemėlapiai. Gyventojai 
savo nuomonę gali pareikšti pa-
gal seniūnijų priklausomybę  pvz. 
Neravų kaimo gyventojai - Viečiū-
nų seniūnijos patalpose, Gailiū-
nų kaimo gyventojai – Leipalingio 
seniūnijos patalpose. Druskinin-
kų miesto gyventojai Druskininkų 
savivaldybės patalpose. (Vasario 
16- oji g. 7, Druskininkai). 

Nuo šiol Druskininkų savival-
dybės taryboje dirbs ir „Moterų 
frakcija“. Apie tai, kad susivieni-
jo į frakciją,  antradienį sušaukto 
Tarybos posėdžio pradžioje pa-
skelbė Tarybos narės Vida Krisiu-
vienė, Inga Šinkonienė, Ronata 
Balkaitienė ir Džema Kisiel: „No-
rėdamos geriau atstovauti savi-
valdybės moterims ir sudaryti 
joms sąlygas imtis aktyvių veiks-
mų bei realizuoti savo idėjas, nu-
sprendėme susivienyti ir įkurti 
naują frakciją. Todėl, vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymu, deklaruoja-
me, kad veiklą Druskininkų savi-
valdybės taryboje tęsime, susivie-
niję į „Moterų frakciją“. „Moterų 
frakcija“ drauge su R. Malinausko 
vadovaujama frakcija „Už Druski-
ninku“ sudarys Savivaldybės  ta-
rybos daugumos frakcija.

„Moterų frakcijos“ vadove išrinkta V.  
Krisiuvienė, jos pavaduotoja – Inga 
Šinkonienė.  

Kaip sakė V. Krisiuvienė, pagal Sa-
vivaldybės tarybos reglamentą kie-
kvienas Tarybos narys gali jungtis 
į  frakciją: „Mes esame veiklios mo-
terys, frakciją kūrėme ir norėdamos 
sustiprinti Savivaldybės tarybos na-
rių veiklą. Manau, kad  įgysime ir dau-
giau politinės patirties, aktyviau daly-
vausime savivaldybės valdyme“.  

„Norėtumėme, kad Tarybos posė-
džiuose būtų daugiau dalykiškumo 
ir konkretumo. Žinoma, supranta-
me, kad opozicijos veiksmų mes ne-
pakeisime. Jie, ko gero, ir toliau Ta-
rybos posėdžiuose stengsis sukelti 
chaosą ir leisis į tuščias, su nagrinė-
jamomis temomis nesusijusias disku-
sijas. Džiaugiamės, kad pagaliau ga-
lės veikti ir Kontrolės komitetas, kurio 
veikloje frakcija mane delegavo daly-
vauti“, –  sakė naujosios frakcijos pir-
mininkė V. Krisiuvienė. – Manau, kad 
šis žingsnis buvo svarbus ir reikalin-

gas Savivaldybės tarybos darbui. 
Juk Kontrolės komitetas faktiškai ne-
dirbo nuo pat naujos tarybos kaden-
cijos pradžios. Liberalai K. Kaklys ir 
buvęs Tarybos narys  V. Trinkūnas  
niekaip nedalyvavo Kontrolės komi-
teto veikloje, nelankė  posėdžių, ir 
dėl jų tokio elgesio Kontrolės komite-
to darbas buvo paralyžiuotas. Dabar, 
manau, pagaliau komitetas pradės 
dirbti, kaip tai ir numato Tarybos vei-
klos reglamentas. Juk mes, Tarybos 
nariai, turime ne tik savo teises, bet 
ir pareigas: dalyvauti Tarybos ir Tary-
bos komitetų posėdžiuose ir būti bent 
vieno iš Savivaldybės tarybos komi-
tetų nariu. Manome, kad naujos Mo-
terų frakcijos įkūrimas bus  naudin-
gas Savivaldybės  tarybos veiklai ir ji 
taps dar aktyvesnė“.  

Kaip sakė Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinauskas, 
kiekvienas Tarybos narys yra lais-
vas pasirinkti ir apsispręsti: „Moterys 
nusprendė įkurti savo frakciją. Aš vi-

sada pritariu žmonių nuomonei, to-
leruoju jų pasirinkimus. Įkūrus Drus-
kininkų savivaldybės taryboje dar 
vieną daugumos frakciją, Tarybos 
veikla taps dar produktyvesnė, nes 
naujosios frakcijos atstovės yra vei-
klios ir iniciatyvios moterys. Be to, ne-
paisant liberalų ir konservatorių pikty-
biško noro trukdyti Tarybos darbui ir 
jų išsidirbinėjimų, pagaliau galės tei-
sėtai ir produktyviai dirbti ir vienas iš 
labai svarbių Savivaldybės tarybos 
komitetų – Kontrolės komitetas“. 

Pasak Tarybos narės I. Šinkonie-
nės, idėja įkurti „Moterų frakciją“ 
gimė, bediskutuojant apie Savivaldy-
bės tarybos veiklą. Visos naujosios 
frakcijos narės pasakojo, kad steng-
sis suaktyvinti ir politinę Druskininkų 
moterų veiklą, kelti moterims aktua-
lias problemas: „Tikimės, kad mūsų 
susibūrimas į Moterų frakciją padės 
plėsti moterų veiklą Druskininkuose“. 

„Mano Druskininkai“
 informacija

Kauno „Hanzos dienos“ – 
masiškiausia miesto šventė, 
skaičiuojanti jau antrą dešim-
tmetį. Gegužės 19-21 dieno-
mis Kauno pilies zona virto 
viduramžių miestu su rite-
rių stovyklomis, mokyklomis, 
turnyrais, žaidimais, amati-
ninkų kaimeliu, koncertais. 

Pirmą kartą šioje šventė-
je Valstybinis turizmo depar-
tamentas organizavo Turizmo 
gatvę, kurioje buvo pristatytos 
turizmo galimybės Lietuvoje. 
Druskininkų, Birštono, Vilniaus, 
Kauno, Ukmergės, Žemaiti-
jos, Klaipėdos regiono turizmo 
specialistai šventės lankytojus 
kvietė dalyvauti loterijose, žai-
dimuose, degustacijose. Kartu 
su Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centro komanda 
kurorto turizmo paslaugas pri-
statyti buvo kviečiami visi Drus-
kininkų pramogų ir verslo atsto-
vai.

Šventės lankytojai negailėjo 
gražių žodžių apie Druskinin-
kų kurortą. Dalis svečių dalinosi 
įspūdžiais iš ką tik pasibaigusių 
atostogų Druskininkuose, o kiti 
planavo atvykti į kurorto šventę.  

Buvome maloniai nustebin-
ti, kai ponia Eugenija, Palan-
gos gyventoja, papasakojo, jog 
jau 30 metų apsistoja tame pa-
čiame komplekse „Grand SPA 
Lietuva“. Pirmasis jos apsilan-
kymas buvo tuometėje sana-
torijoje „Lietuva“. Eugenija tei-
gė, kad kasmet, apsilankydama 
Druskininkuose, atranda vis ką 
nors naujo, o miestas bet kuriuo 
metų laiku stebina savo grožiu. 

Kauno „Hanzos dienų“ pro-
grama kvietė įvairaus amžiaus 
žmones, todėl pasimėgau-
ti šventės akimirkomis skubėjo 
ir vaikai, ir suaugę, ir senjorai. 
Išskirtinai ryškų Druskininkų 
kurorto stendą pamatę vaikai 
skubėjo domėtis Druskininkų 
vandens parku ir jo siūlomo-
mis nuolaidomis, pašydami tė-
velių nuvažiuoti ir pasimėgauti 
vandens pramogomis „geriau-
siame vandens parke Lietuvo-
je“. Puikiu paskatinimu atvykti 
į Druskininkus tapo „Druskinin-
kų sveikatingumo ir poilsio  cen-
tro AQUA“ atstovės dalinami 
nuolaidų kuponai, kurie sutei-
kė galimybę 3 val. pasimėgau-
ti vandens ir pirčių komplekso 
paslaugomis  tik už 12 Eur vie-
toje standartinės 21 Eur kainos. 
Viešbučio „Pušynas“ įsteigtos 
dovanos pradžiugino ne vie-
ną įsimylėjėlių bei sutuoktinių 
porą – „Pušynas“ kvietė apsi-
stoti viešbutyje ir pasimėgauti 
nemokama romantiška vakarie-
ne dviem. Visas šventės dienas 
Druskininkai svečius vaišino 
natūraliu mineraliniu vande-
niu „Druskininkų Hermis“, kuris 
tampa mūsų renginių partneriu.

Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro 

informacija

Vasaros sezono metu druski-
ninkiečiai ir kurorto svečiai renka-
si poilsį gamtoje bei pramogauja, 
maudydamiesi ežeruose ir tven-
kiniuose. Oficialus maudymosi 
sezonas trunka nuo birželio 1 iki 
rugsėjo 15 dienos. Atsižvelgiant 
į tai, Druskininkų savivaldybėje  
kasmet siekiama užtikrinti saugią 
bei kokybišką maudynėms aplin-
ką – sistemingai atliekami van-
dens kokybės tyrimai pagrindi-
nėse savivaldybės maudyklėse, 
rūpinamasi, kad pastarosios ati-
tiktų visus Lietuvos higienos nor-
mos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir 
jų maudyklų vandens kokybė“ rei-
kalavimus. Kaip informavo Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus vedėja-savi-
valdybės gydytoja Evelina Rau-

lušaitienė, jau yra gauti pirmie-
ji vandens kokybės tyrimai, kurie 
parodė, kad Druskininkų maudy-
klėse vanduo atitinka higienos 
normų reikalavimus. „Maudytis 
pamėgtose maudyklėse yra sau-
gu. Vandens kokybės tyrimai bus 
reguliariai atliekami kas dvi savai-
tes birželio, liepos, rugpjūčio mė-
nesiais iki rugsėjo 15 dienos“, – 
sakė E. Raulušaitienė.

Tyrimai atlikti Vijūnėlės tvenki-
nio maudykloje, Ilgio ežere, Late-
žerio ežere, Alkos tvenkinyje, Avi-
rio ežere, Ešerinio ežere.

Savivaldybės gydytoja taip pat 
atkreipė gyventojų ir kurorto sve-
čių dėmesį, kad, siekiant apsau-
goti maudyklių vandens kokybę, 
maudynių vietoje negalima lesin-
ti laukinių paukščių.

„Moterų frakcijai“ priklauso Tarybos narės:  Dž. Kisiel,  I. Šinkonienė, V. Krisiuvienė 
ir R. Balkaitienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo plano tikslas  
–  nustatyti Druskininkų savivaldybės miesto ir kaimų tikslias ribas/Tomo Valavičiaus 
nuotrauka 
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Druskininkų kurorto šventėje – 
atkelta iš 2 psl.

Laimos Rekevičienės ir Ramunės Žilienės nuotraukos
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gera nuotaika ir įspūdingi reginiai
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3D technologijos – biologijos pamokoje

„Litesko“ su klientais sveikinsis patogesniame aptarnavimo skyriuje

Didikų Sapiegų reikšmė Leipalingiui BTV laidoje „Brydės“

Kur kreiptis dėl lengvatų už atliekų tvarkymą?

Rima Pakalienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių kal-

bos mokytoja

Aplinka kinta taip sparčiai, 
kad, kuriant geros mokyklos 
modelį, atsižvelgiama į moder-
niausias mokymosi tendenci-
jas, vis dažniau mokoma(si) iš 
elektroninių šaltinių, svarbus 
ir virtualus pažinimas. „Atgi-
mimo“ mokykla ugdymo pro-
cese sistemingai naudoja Ak-
tyviąją klasę su matematikos 
programine įranga, interakty-
vias lentas, vaizdo projekto-
rius, planšetinių  kompiuterių 
komplektą gamtos mokslų pa-
mokoms, pradinėse klasėse 
veikia interaktyvus skambutis 
su mobilia garso aparatūra. Ma-
žesnieji mokosi programavimo 
pradžiamokslio Robotikos užsi-
ėmimuose. 

Kad mokymosi galimybes po-
zityviai keičia informacinės tech-
nologijos, gegužės 29 dieną ga-
lėjo įsitikinti „Atgimimo“ mokyklos 
6a klasės mokiniai bei baigiamo-
joje biologijos pamokoje dalyva-
vę svečiai: Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinauskas, 
jo pavaduotojas Linas Urmana-
vičius, Švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Lina Černiauskienė, 
UAB „Biznio mašinų kompanija“ 
interaktyvių produktų vadovas Ri-

mantas Mačernis. Pamokoje bio-
logijos mokytoja metodininkė Ele-
onora Čepulienė pristatė naują 
mokymo priemonę – 3D interakty-
vų komplektą gamtos mokslų pa-
mokoms.

Pirmoje demonstracinėje biolo-
gijos pamokoje „Augalinės ir gy-
vūninės ląstelės palyginimas“ mo-
kytoja E. Čepulienė parodė, kaip, 
naudojant 3D akinius, mokoma-
si patraukliai ir net džiaugsmin-
gai. 3D technologijos detaliai vaiz-
duoja animuotą ir realistinę vaizdo 
medžiagą bei pateikia svarbiausią, 
su tais objektais susijusią paaiški-
namąją informaciją. Mokytoja, aiš-

kindama apie ląstelę, pele gali ją 
sukinėti, priartinti, atitolinti, pama-
žinti, gali rodyti ląstelės pjūvį, jų 
dalijimąsi, fotosintezę. Yra galimy-
bė užduoti klausimus, matyti atsa-
kymus. 

Sudomino žmogaus širdies, 
akių, inkstų rodoma sandara. 3D 
formatu matomi erdviniai objektai 
ir jų įvairiapusė vizualizacija pade-
da suprasti pateikiamą informaciją 
greičiau ir efektyviau, mokiniai len-
gviau suvokia ir įsimena mokomą-
ją medžiagą, įtraukia ir mažiausiai 
motyvuotus mokinius.

Stebėdami mokinių aktyvumą 
pamokoje, jų emocijas, įsitikino-

me, kad mokymas(is) kokybiš-
kesnis ir įdomesnis šiuolaikiniams 
mokiniams, naudojant informaci-
nes technologijas. 

Mokymasis, tyrinėjant, ekspe-
rimentuojant, kuriant, padės pa-
siekti ugdymosi rezultatų, įsime-
nančios, prasmingos, malonios 
gyvenimo mokykloje patirties. 

Mokyklos direktorė Danutė Ča-
sienė pasidžiaugė, kad kitais 
mokslo metais mokykla, Savival-
dybės rūpesčiu dalyvaujanti pro-
jekte „Modernių ir saugių erdvių 
sukūrimas bendrojo ugdymo mo-
kyklose Druskininkų savivaldybė-
je“, įkurs šiuolaikišką korpusą, ku-

riame veiks išmanioji klasė, bus 
sudarytos patrauklios multifunkci-
nės erdvės vaikams įdomiai dirbti 
pamokose ir popamokiniuose už-
siėmimuose. 

Meras R. Malinauskas, drauge 
su pavaduotoju L. Urmanavičiu-
mi dalyvavo pamokoje ir įsitikino, 
kad naujosios technologijos iš tie-
sų padeda lavinti vaizduotę, kurti ir 
dirbti įdomiai bei prasmingai.

Mokykla ypač dėkinga Savival-
dybei, mokyklos bendruomenės 
nariams, Druskininkų „Rotary“ klu-
bui  ir kitiems mokyklos rėmėjams 
už finansinę paramą, įsigyjant šią 
priemonę.

Centralizuotai besišildantys 
druskininkiečiai nuo šiol prii-
mami atnaujintame bendrovės 
„Litesko“ klientų aptarnavimo 
skyriuje. Kad gyventojams būtų 
patogiau, skyrius buvo perkel-
tas į patogesnę pastato, kuria-
me dirba įmonė, vietą.  

„Siekdami efektyviau bendrau-
ti su savo klientais, skyrių perkė-
lėme arčiau „paradinio“ įėjimo. 
Dabar surasti mūsų aptarnavi-
mo centrą – daugiau nei papras-
ta“, – sakė naujasis  „Litesko“ fili-
alo „Druskininkų šiluma“ vadovas 
Marijan Burinskij. 

Naujasis klientų aptarnavimo 
centras veikia Pramonės g. 7, an-
trajame pastato aukšte. 

Klientų netrūksta ir vasarą
Anot M. Burinskij, per dieną į ap-

tarnavimo centrą vidutiniškai krei-
piasi nuo 5 iki 10 gyventojų. 

„Skirtingai nei kituose Lietuvos 
miestuose, Druskininkuose vasa-
rą sulaukiame ne mažiau klien-
tų nei žiemą. Taip yra dėl miesto 
specifikos. Mūsų kurorte nemažai 
butų savininkų yra ne vietos gy-
ventojai, kurie į Druskininkus at-
vyksta tik šiltuoju metų laiku. Tai-

gi ir įvairius klausimus spręsti, su 
naujovėmis susipažinti šie gyven-
tojai užsuka vasarą“, – pasakojo 
M. Burinskij. 

Domina kompensacijos
Pastaruoju metu bene daugiau-

sia klausimų į centrą užsukan-

tiems druskininkiečiams kyla dėl 
kompensacijų už šildymą. Mat da-
liai gyventojų valstybė kompensa-
cijų nebeskiria, sumažėjus jų išlai-
doms už šilumą. 

„Šią situaciją lėmė senų daugia-
bučių namų renovacijos bumas, 
kurį stebime Druskininkuose. Na-
tūralu, jog, renovavus namus, 
efektyviau pradėta vartoti energi-
ja, mažėja šilumos suvartojimas, o 
tuo pačiu – ir gyventojų išlaidos šil-
dymui“, – teigė M. Burinskij. 

Mokėjimas dalimis – reali ga-
limybė

Į klientų aptarnavimo centrą krei-
piasi ir tie gyventojai, kurie turi rū-
pesčių dėl skolų, vėluoja atsiskai-
tyti už paslaugas. 

„Visuomet raginame gyventojus 
nelaukti, kol susikaups skolos, o 
ateiti pas mus ir bendromis jėgo-
mis spręsti kylančias mokėjimo 

problemas. Nuolat ieškome būdų, 
kurie padėtų lanksčiai spręsti sko-
lų klausimus“, – pasakojo M. Bu-
rinskij. 

Druskininkiečiams, norintiems 
planuoti savo išlaidas, siūloma 
rinktis atsiskaitymo už „Litesko“ 
paslaugas planą „Pastovus sutar-
tinis mokėjimas“. Jis leidžia už ši-
lumos energiją atsiskaityti, visus 
metus kas mėnesį mokant vieno-
das įmokas, ir sumažinti išlaidas 
žiemą – šildymo sezono metu. 

Derinti savo pasirinkimo dėl šio 
mokėjimo plano su daugiabučio 
namo kaimynais nereikia, tai – 
kiekvieno asmeninis apsisprendi-
mas. 

„Tai – tik vienas iš daugelio klau-
simų, kurį tiesiogiai su mūsų spe-
cialistais galima aptarti naujaja-
me klientų aptarnavimo skyriuje“, 
– sakė M. Burinskij. 

Meras R. Malinauskas, drauge su pavaduotoju L. Urmanavičiumi dalyvavo pamokoje ir įsitikino, kad naujosios technologijos iš tiesų padeda lavinti vaizduotę, kurti ir dirbti įdomiai bei prasmingai.

Naujasis klientų aptarnavimo centras veikia Pramonės g. 7, antrajame pastato aukšte. 

Didikų Sapiegų, valdžiusių Leipa-
lingį 16 amžiuje, ir sunykusios cer-
kvės paieškų istorija, virtusi de-
tektyvu vėl prisiminta istorinės 
dokumentikos laidoje „Brydės“, kuri 
bus rodoma jau šį šeštadienį per 
BTV televiziją. Sužinosite, dėl ko-
kių priežasčių Sapiegos išsižadėjo 
stačiatikių tikėjimo ir išpažino kata-
likybę? Kanauninko sūnėno Anta-

no Kruševskio valdytas Leipalingio 
dvaras dar ir po šimtmečių tebė-
ra apipintas legendomis apie pono 
meilę jaunoms dvaro kumetėms. 
Kodėl ši istorija taip vilioja turistus? 

XIX a. istoriniai šokiai, nebyli vė-
duoklių kalba, kepami sausainukai 
pagal autentišką dvaro šeimininkės 
receptą – tai iš griuvėsių prikelto 
dvaro dabartis. Bet kitos rūmų pu-

sės nerenovuotos sienos dar sau-
go daug paslapčių. Kokius lobius 
Dzūkijos kraštui atvers rūmų fres-
kos, kiti restauracijos laukiantys 
dvaro pastatai, atskleis laida „Bry-
dės“ – šeštadienį, birželio 3 d., 9.00 
val. per BTV televiziją. Laidos kar-
tojimą žiūrėkite sekmadienį, birže-
lio 4 d., 10.30 val. per INFO televi-
ziją.  

Augančiai mūsų komandai reabilitacijos centre „UPA“ nuolatiniam 
darbui ieškome virėjos ir kambarinės. 

Dėl virėjų darbo skambinkite tel.  + 370 614 01 121.
Dėl kambarinių darbo skambinkite tel. + 370 698 13 212.

Taip pat galite siųsti savo CV el. paštu: personalas@upa.lt.
Adresas: Sveikatos g. 36, Druskininkai, www.upa.lt.

Daugelis atliekų turėtojų, mokėda-
mi vietinę rinkliavą už atliekų tvar-
kymą, gali pasinaudoti ir naudoja-
si įvairiomis jiems priklausančiomis 
lengvatomis. Kokiais atvejais ir ko-
kio dydžio lengvatos gali būti taiko-
mos, nustato savivaldybių tarybos. 

Teisę į numatytas lengvatas patvirti-
nančius dokumentus gyventojai kartu 
su prašymu turi pristatyti į Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centrą. 

„Prašymus ir pažymas gyvento-
jai gali atnešti, gali atsiųsti juos pa-
prastu ar elektroniniu paštu“, – sakė 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro Rinkliavų administravimo pa-

dalinio vadovas Povilas Turčinavi-
čius. 

Jis priminė, kad nuo šių metų lie-
pos 1 d. keisis apmokėjimo už atlie-
kų tvarkymą tvarka, o kartu – ir pa-
gal ją taikomos lengvatos. Kokios 
lengvatos bus teikiamos nuo liepos, 
vėlgi spręs regiono savivaldybių ta-
rybos, o dėl jų taikymo reiks kreiptis 
į Atliekų tvarkymo centrą. 

Iki liepos 1 d. galioja senoji lengva-
tų taikymo tvarka.

P. Turčinavičius taip pat primena 
įstatymo nuostatą, numatančią, kad 
rinkliava už atliekų tvarkymą nega-
li viršyti 1 proc. vieno gyvenančio 

asmens ar šeimos vidutinių meti-
nių pajamų. Ši lengvata, įteisinta ne 
tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjun-
gos teisės aktuose, galios ir po lie-
pos 1 d. 

Teisę ja pasinaudoti turintys as-
menys turi kreiptis į savivaldybės, 
kurioje turi jiems nuosavybės tei-
se priklausančio nekilnojamojo tur-
to, Socialinės paramos skyrių, kurio 
specialistai informaciją apie šeimos 
ar vieno gyvenančio asmens paja-
mas perduos rinkliavos administra-
toriui.  

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija



2017 m. birželio 1 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 1067

Ar įmanoma dalykiškai dirbti su Tarybos opozicija?
Antradienį sušauktas Drus-

kininkų savivaldybės Ta-
rybos posėdis parodė, kad 
opozicija vis labiau įžūlėja. 
Liberalai ir konservatoriai 
visą Tarybos posėdį, truku-
sį tris valandas, kėlė chao-
są, politinį šou, prieš posė-
dį tiesiogiai transliavusias 
kameras demonstravo savo 
įžūlumą. Labai pasireiškė li-
beralas Karolis Kaklys, o 
konservatorius Vilius Se-
meška nepraleido progos 
provokuoti posėdžio pirmi-
ninką Ričardą Malinauską ir 
Tarybos narius, filmuoda-
mas juos savo mobiliuoju 
telefonu. Vos posėdžiui pa-
sibaigus, įrašas kaip mat at-
sidūrė socialiniuose tinkluo-
se.

Pastarajame posėdy-
je Druskininkų savivaldy-
bės Taryba svarstė 19 aktua-
lių klausimų. Paskelbta apie 
naujai susivienijusią, Drus-
kininkų savivaldybės ta-
rybos daugumai atstovau-
jančią „Moterų frakciją“, 
pristatytos Druskininkų sa-
vivaldybės mero, mero pa-
vaduotojo, administracijos 
direktoriaus, Druskininkų 
savivaldybės Kontrolės ir 
audito tarnybos, uždarosios 
akcinės bendrovės „Druski-
ninkų sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“ direktoriaus 
ir VšĮ Druskininkų gydykla 
direktoriaus 2016 metų vei-
klos ataskaitos.

Susidarė įspūdis, kad antra-
dienį sušauktame Druskininkų 
savivaldybės tarybos posėdyje 
opozicijos atstovai cinišku po-
žiūriu į Tarybos darbą, įžūlumu 
ir noru ten surengti savo šou, 
regis, šokiravo ir Vyriausybės 
atstovę Alytaus apskrityje Oną 
Balevičiūtę. Kai kurių opozici-
jos atstovų provokuojama pasi-
sakymui iš tribūnos, Vyriausy-
bės atstovė pasisakė, sunkiai 
tvardydama nuostabą – galimai 
dėl kai kurių opozicijos atstovų 
gana agresyvaus nusiteikimo. 
Ji tiesiai šviesiai įvardijo, kad 
Tarybos posėdyje trūksta 
dalykiškumo. 

Už tai O. Balevičiūtė vėl buvo 
opozicionierių užsipulta, esą ji 
„akivaizdžiai ir uoliai ginanti“ 
Tarybos daugumą, netinka-
mai atliekanti savo pareigas ir 
panašiai.

Druskininkų savivaldybės ta-
rybos posėdžio dalyvius ir vėl 
stebino liberalų ir konservatorių 
– Juozo Šarkaus, V. Semeškos, 
K. Kaklio, Antano Balkės išsi-
šokimai, esą Taryboje „valdoma 
kaip akmens amžiuje“; Tarybos 
frakcijos – „butaforinės“, „fik-
tyvios“, o pati Taryba – „balsa-
vimo mašina“. Anot opozicio-
nierių, administracija – „karinė 
struktūra“, o administracijos 
specialistams neva tai „trūksta 
kompetencijos“; taip pat skam-
bėjo įžeidžiantys apibūdinimai 
Savivaldybės darbuotojų ir 
Tarybos narių atžvilgiu: „mani-
puliavimas“, „korupcija“, „far-
sas“, „buldozeris opozicijai 
gniuždyti“.

Tokie ir panašūs apibūdinimai 
ne tik formuoja neigiamą įvaizdį 
apie kurortą ir Druskininkų sa-
vivaldybę, žeidžia Druskininkų 
savivaldybės bendruomenę, 
Druskininkų savivaldybės va-
dovus, administraciją, speci-
alistus, bet ir trukdo Tarybai 
konstruktyviai dirbti bei priimti 
bendruomenei ir Druskininkų 

plėtrai svarbius sprendimus. 

Bus mažiau politikavimo
Svarstant klausimą dėl Drus-

kininkų savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento, jau pačioje 
posėdžio pradžioje kilo arši opo-
zicijos nepasitenkinimo banga. 

Opozicijos atstovai norėjo, jog 
šis klausimas, anot konserva-
toriaus V. Semeškos, būtų iš 
viso „išimtas“ iš darbotvarkės. 
Esą, toks Reglamento pakei-
timas varžo opozicijos teises, 
neva tai „smūgiai demokratijai“ 
ir panašiai.

Tarybos narys, mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius pa-
komentavo, kad tokios kalbos 
tik dar kartą parodo, jog Regla-
mento pataisos reikalingos tam, 
kad Taryboje būtų užtikrinamas 
konstruktyvus darbas. Tarybos 
narys, frakcijos „Už Druskinin-
kus“ atstovas Artūras Skausme-
nis pareiškė nuomonę, jog Re-
glamento pataisomis ribojama 
ne opozicijos teisė pasisakyti, 
paklausti ar diskutuoti, o pliur-
palai ir tuščiažodžiavimas Tary-
bos posėdžių metu: „Ką tik išgir-
dome pasišvaistymą kaltinimais, 
pasisakymus apie nieką – tai 
būtent tokius dalykus ir siūlome 
eliminuoti šiuo sprendimu.“ 

Posėdyje dalyvavusi Vyriausy-
bės atstovė Alytaus apskrityje 
O. Balevičiūtė, komentuodama 
šį sprendimo projektą, sakė: 
„Jeigu praktika rodo, kad pas jus 
atsiranda perteklinio kalbėjimo 
ar kalbėjimo ne tomis temomis, 
tai, matyt, iš tos praktikos ir atsi-
rado šis siūlymas.“

Atsižvelgiant į šios Tarybos 
kadencijos dvejų metų patirtį, 
į nuolat kai kurių opozicijos at-
stovų keliamą chaosą bei truk-
dymą dirbti efektyviai, taip pat 
išanalizavus vidutinę Tarybos 
narių pasisakymų trukmę, buvo 
nuspręsta sutrumpinti pasisa-
kymų laiką Tarybos posėdžių 
metu iki konstruktyvaus pasisa-
kymų laiko. Šie Reglamento pa-
keitimai galioja visiems Tarybos 
nariams.

Opozicija imituoja demokra-
tiją?

Opozicijos aršumas neatslūgo 
ir svarstant klausimą dėl Druski-
ninkų savivaldybės tarybos Kon-
trolės komiteto pakeitimo.

Tik dėl to, kad praėjusiame 
posėdyje iš Kontrolės komiteto 
atsistatydino liberalai A. Balkė 
ir K. Kaklys, antradienį vėl buvo 
sprendžiamas klausimas dėl 
Mišrios ir Liberalų sąjūdžio frak-
cijų naujų atstovų delegavimo.

Nuo naujai susikūrusios Mo-
terų frakcijos pasiūlyta ir Tarybos 
patvirtinta nauja Kontrolės komi-
teto nare tapo Vida Krisiuvienė.

Mišri ir Liberalų sąjūdžio 

frakcijos gaišino posėdžio laiką 
ir daugiau kaip 20 minučių, ne-
silaikydami galiojančio Regla-
mento, vietoj atsistatydinusių 
dviejų narių siūlė tik dvi – V. Se-
meškos ir J. Šarkaus – kandida-
tūras. Liberalai ir konservatoriai 
ignoravo galiojantį Reglamentą, 
pagal kurį tą pačią kandidatūrą 
galima siūlyti du kartus. 

Minėti kandidatai į Kontro-
lės komitetą per kadenciją jau 
buvo siūlyti ne vieną kartą. Ar 
nėra taip, kad kitų kandidatų li-
beralai ir konservatoriai nesiūlo 
piktybiškai, galimai sąmonin-
gai siekdami trukdyti Kontrolės 
komiteto sudarymui. Kaip ki-
taip paaiškinti ankstesnių narių 
atsistatydinimą?

J. Šarkui pasisakius, kad Mo-
terų frakcija esą fiktyvi, kad ji 
neva sukurta daugumos „kovai“ 
už Kontrolės komiteto sudėtį, kad 
čia visur „korupcija“, opozicija ra-
gino Vyriausybės atstovę pasisa-
kyti, „ką ji apie tokią demokratiją 
galvoja“.

Vyriausybės atstovė O. Bale-
vičiūtė labai aiškiai pasakė, kad 
sukurta nauja frakcija yra teisėta: 
„Iš tikrųjų nėra lengva klausy-
tis posėdžio, kai jis vyksta tokiu 
būdu... Tai yra, kai tiesiog trūksta 
dalykiškumo. Jūsų savivaldybės 
Taryba visada pasižymėjo da-
lykiškais, gražiais sprendimais, 
naudingais Jūsų miestui, jūsų įs-
taigoms, ir tai matosi iš pasiektų 
rezultatų. Tačiau dėl įstatymų 
netobulumo, sunku dabartinėje 
situacijoje suformuoti tam tikras 
savivaldybės institucijas, kurios 
privalo būti. Ir aš nė kiek nesiste-
biu, kad atsiranda viena ar kita 
frakcija, kuri neapsikenčia šitos 
situacijos ir mato tokią išeitį. Jokiu 
būdu aš negalėčiau tokių frakcijų 
pavadinti dirbtinėmis ar kažkieno 
tai sąmokslo suformuotomis. 

Negaliu „peršviesti“ tarybos na-
rių ir jų sukurtų frakcijų, kaip ne-
galiu ir pakeisti galiojančio Savi-
valdos įstatymo, kai bus galutinis 
teismo sprendimas, juo visi ir va-
dovausimės, o dabar linkiu dides-
nio dalykiškumo visiems.“

Kontrolės komitetas po Moterų 
frakcijos deleguotos naujos narės 
šiuo metu turi tris teisėtus narius. 
Iš viso komitete turėtų dirbti 5 na-
riai.Vietos savivaldos įstatymas 
aiškiai numato, kad Kontrolės ko-
mitete dalyvauja tiek narių, kiek 
yra Taryboje frakcijų ar grupių.

Dėl liberalo K. Kaklio – teis-
mas

Kitas didelio liberalų ir konser-
vatorių dėmesio sulaukęs Tary-
bos klausimas buvo dėl leidimo 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos atstovams, Kontrolės komi-
teto nariams Linui Urmanavičiui 

ir Gražutei Kuneikienei turėti 
teisinius atstovus administraci-
nėje byloje dėl Tarybos nario li-
beralo K. Kaklio galimo priesai-
kos sulaužymo.

Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme posėdis 
vyko gegužės 31 dieną – kitą 
dieną po pastarojo Tarybos po-
sėdžio, kuriame palietus libera-
lui K. Kakliui iškeltos galimos 
apkaltos klausimą, liberalai ir 
konservatoriai reiškė nepasiten-
kinimą.

Kreiptis į Lietuvos vyriausią-
jį administracinį teismą Druski-
ninkų savivaldybės Taryba nu-
sprendė todėl, kad liberalas K. 
Kaklys galimai piktybiškai ne-
lankė Kontrolės komiteto posė-
džių ir tokiu savo elgesiu sulau-
žė Tarybos nario priesaiką bei 
pažeidė įstatymus.

Nežiūrint to, kad K. Kaklys ne-
lankė nė vieno Kontrolės komi-
teto posėdžio, galimai ignoruo-
damas Tarybos nario pareigas, 
kai kurie opozicijos atstovai mi-
nėtą sprendimą įvardijo „farsu“ 
ir „brutaliu metodu“. 

Ataskaitos – patvirtintos

Posėdyje patvirtintos Druski-
ninkų savivaldybės mero, mero 
pavaduotojo, administracijos 
direktoriaus, Druskininkų sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybos, uždarosios akcinės 
bendrovės „Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centras AQUA“ 
direktoriaus ir VšĮ Druskininkų 
gydykla direktoriaus 2016 metų 
veiklos ataskaitos.

Pristatydamas Druskininkų 
savivaldybės mero 2016 metų 
veiklos ataskaitą, R. Malinaus-
kas padėkojo bendruomenei, 
informavo, kad Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos narių dau-
gumos iniciatyva, siūlymais 
pernai pravesta 10 tarybos po-
sėdžių, taip pat, Tarybos dau-
gumos pagalba, buvo priimti 
226 sprendimai, kurie ypatin-
gai reikalingi mūsų žmonėms 
bendruomenėms: „Druskinin-
kų savivaldybė daugelyje sri-
čių, ir švietimo, ir daugiabučių 
renovacijos, ir verslo bei verslo 
aplinkos ir sąlygų kūrimo sek-
toriuose tarp 60 Lietuvos savi-
valdybių yra geriausiųjų šeše-
tuke. Tai rezultatai, kurie rodo 
mūsų bendrą darbą, dėkoju vi-
siems, kurie dirbate, kuriate, 
padedate, kad mūsų žmonėms 
Druskininkuose būtų gyventi 
geriau ir maloniau. Nepriklau-
somai nuo keleto veikėjų mūsų 
mieste, kurie pasitelkę respu-
blikinę žiniasklaidą ir specialiai 
ten dirbančius porą žurnalistų, 

užsiima Druskininkų juodinimu 
ir intrigomis, Druskininkų savi-
valdybė ir jos rezultatai išlieka 
vieni geriausiai vertinamų Lie-
tuvoje. Ir toliau dirbsime savo 
miestu žmonėms. Mano atas-
kaita yra pateikta įstatymų nu-
statyta tvarka, ji bus pristatyta 
ir bendruomenės susitikimuose 
Druskininkuose bei kaimiško-
siose vietovėse.“

Mero pavaduotojas L. Urmana-
vičius, pristatydamas savo vei-
klos ataskaitą, pasidžiaugė, jog 
2016-ieji, paskelbti Vietos ben-
druomenių metais Druskininkų 
savivaldybėje pasižymėjo glau-
džiu dialogu, bendradarbia-
vimu su bendruomenės nariais: 
„Tai leido mums dirbti, pasiekti 
gerų rezultatų, planuoti ateities 
projektus. Kuria ne žodžiai, o 
darbai. Kviečiu ir toliau darniai 
kurti, kad Druskininkai vysty-
tųsi kaip tarptautinis kurortas ir 
kad čia gyvenantys žmonės tuo 
galėtų džiaugtis.“

Pristatydama Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2016 metų vei-
klos ataskaitą, Savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė padėkojo merui 
ir Tarybos daugumai už nestan-
dartinius sprendimus ir aukštai 
iškeltą kartelę: „Tai mus verčia 
tobulėti. O taip pat dėkoju už 
supratimą, kai netyčia pada-
rome klaidų. Administracijos 
komandai dėkoju už atsakin-
gumą, kompetenciją, profesio-
nalumą ir pasiaukojantį darbą. 
Tikiuosi, kad nenuvilsite, dirb-
sime Druskininkams kartu su 
Tarybos dauguma. 2016 me-
tais dirbome pagal Savivaldy-
bės patvirtintą Strateginį planą 
ir biudžetą, tai mūsų veiklos 
pagrindas. Tarybos iškelti už-
daviniai ir tikslai mus įkvepia 
nuolatiniam rezultato siekimui 
ir skatina nenuleisti rankų įvai-
riose situacijose. Visa veikla 
skirta bendruomenės intere-
sams tenkinti, didinti bendruo-
menės pasitikėjimą savivalda, 
didelį dėmesį skiriame gyven-
tojų aptarnavimo ir paslaugų 
kokybei.“

Svarstant uždarosios akci-
nės bendrovės „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“ ir VšĮ Druskininkų gy-
dykla vadovų atskaitas, nepai-
sant jų įvardintų puikių rezul-
tatų, opozicija mėgino ieškoti 
progos įgelti. 

Tačiau susidarė įspūdis, kad 
jiems nelabai pavyko argumen-
tuoti savo  priekaištus. Ne ką 
labiau sekėsi užduoti ir klausi-
mus. Kai kurie net nebuvo susi-
ję su ataskaitomis.  

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Ar liberalams ir konservatoriams posėdžiuose svarbiau dalykiškai diskutuoti, ar filmuotis sa-
vireklamai?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Pastarajame posėdyje Druskininkų savivaldybės Taryba svarstė 19 aktualių klausimų/„Mano 
Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Gegužės 18-21 dienomis 
Lenkijos Gižycko mieste jau 
penkioliktą kartą organizuoto-
je „Rotary“ regatoje dalyvavo 
ir Druskininkų „Rotary“ klubo 
nariai. Šiemet druskininkiečiai 
buvo palaikymo komanda, o 
dalyvauti regatoje planuoja ki-
tąmet. 

Iki šiol druskininkiečiai dau-
giau dėmesio skirdavo bendra-
vimui su Lietuvos „Rotary“ klu-
bais, o praėjusių metų rudenį jie 

pasinaudojo atsiradusia galimy-
be užmegzti glaudesnius ben-
dradarbiavimo ryšius su keliais 
kaimyninės  Lenkijos „Rotary“ 
klubais. Svetingi ir nuoširdūs Gi-
žycko „Rotary“ klubo šeimininkai 
puikiai suorganizavo šventę, ku-
rios pagrindinis akcentas buvo 
buriavimas. 

Pasak Druskininkų „Rotary“ 
klubo nario Alberto Katilovskio, 
pirmą kartą į kolegų iš Lenki-
jos organizuotą regatą pakvies-

ti Druskininkų atstovai (Albertas 
Katilovskis, Saulius Adomavi-
čius, Elvyras Cikanavičius, Jev-
genij Degtiariov, Aleksandras 
Juozapavičius,   Arminas La-
zauskas, Rimantas Markauskas,   
Jurijus Melničenko, Zenonas 
Streikus, Remigijus Viniarskas 
ir Modestas Vitkauskas) dalyva-
vo ir kaip palaikymo komanda, 
ir kaip renginio rėmėjai, nes kie-
kviename „Rotary“ renginyje klu-
bai ne tik bendrauja tarpusavyje, 

bet ir paremia kokį nors projektą.  
Gižycko „Rotary“ klubo organi-

zuotame renginyje buvo surinkta 
parama Vilkaviškio vaikų buriuo-
tojų mokyklos veiklai finansuo-
ti. Druskininkiečiai buvo vieni iš 
pagrindinių rėmėjų – jie mokyklai 
paaukojo 450 eurų, o iš viso su-
rinkta apie 1000 eurų. 

A. Katilovskis pasakojo, kad 
minėtai mokyklai jau yra nupirk-
tos 6 nedidelės jachtos, kurio-
mis mažieji buriuotojai moky-

sis buriuoti, o rotariečių parama 
bus panaudota papildomai įran-
gai įsigyti: gelbėjimo liemenėms, 
jachtų aksesuarams. 

„Rotary“ klubų struktūra ir vei-
kla yra tarptautinė, jų tikslas – 
bendravimas tarp klubų narių ir 
tarnystė tiems, kuriems labiau-
siai to reikia, tautų, įvairių profe-
sijų žmonių tarpusavio supratimo 
bei bendravimo skatinimas. 

Užsakymo Nr. MDR-106-01

Druskininkų rotariečiai dalyvavo 15-oje „Rotary“ regatoje Lenkijoje

Gegužės 18-21 dienomis Lenkijos Gižycko mieste jau penkioliktą kartą organizuotoje „Rotary“ regatoje dalyvavo ir Druskininkų „Rotary“ klubo nariai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Projektas ,,Lietuvos partizanų kovų keliais“ atvedė ir į Druskininkus
Liudmila Maksimec,
Trakų r. Paluknio ,,Medeinos“ 

gimnazijos mokytoja

Gegužes 13 d. Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjunga pakvietė 
mokyklų vadovus, istorijos ir 
kitų specialybių mokytojus da-
lyvauti edukacinėje programo-
je ,,Lietuvos partizanų kovų ke-
liais“.

Ankstų rytą išvykome į Druski-
ninkus. Važiuodami, kalbėjome 
ne tik apie šios dienos prasmin-
gą kelionę, bet, padedant muzi-
kos mokytojai, pritariančiai gita-
ra, mokėmės dainuoti partizanų 
dainas. Druskininkuose, prie Re-
zistencijos ir tremties muziejaus, 
mus pasitiko jo įkūrėjas ir par-
tizanų kelių žinovas Gintautas 
Kazlauskas. Jis – buvęs tremti-
nys, 1941 metais, būdamas šeše-
rių, ištremtas su mama į Altajaus 
kraštą. Tėvas, kuris buvo mokyto-
jas, 1941-aisiais ištremtas nebu-
vo, nes tuo metu gulėjo ligoninėje. 
1947 metais kartu su motina Gin-
tautas pabėgo iš tremties ir sugrį-
žo į Tėvynę. Tačiau 1953 metais 
G. Kazlauskas vėl buvo areštuo-
tas, šį kartą jau kartu su tėvu, ir 
antrą kartą atsidūrė tremtyje, kur 
jau buvo ir mama, išsiųsta anks-
čiau. Iš tremties tėvai ir sūnus grį-
žo skirtingu laiku.

Klausydami G. Kazlausko pa-
sakojimų, kiekvienas iš arčiau 
pažvelgėme į tremtį, supratome 
išgyvenusių asmenų patirtį, su-
vokėme tremties padarytą įtaką. 
Muziejuje esanti sukaupta me-
džiaga, gausūs stendai atskleidė 
šiurpius to meto įvykius, o Gintau-
tas, remdamasis tremtį išgyvenu-
sių žmonių istorijomis, pasakojo, 
kaip toli nuo gimtinės išvežti trem-
tiniai stengėsi neprarasti savo 
žmogiškojo orumo, krikščioniško-
jo tikėjimo, tautinės savimonės, 
istorinės atminties. Sukaupta ne-
maža muziejaus tremties ekspo-
zicija, kurioje vaizdžiai pateikta  
informacija liudija apie represijų 
pradžią, lietuvių tremties vietas. 
Pamatėme eksponatus, bylojan-

čius apie tremtinių gyvenimą Si-
bire. Visa tai kiekvieną klausytoją 
sukrėtė iki dvasios gelmių. Muzie-
juje G. Kazlauskas pristatė daly-
viams pagal autentiškus tremtinių 
pasakojimus sudarytą prisimini-
mų knygą „Žmonių likimai okupa-
cijų metais“. Atsidėkodami Gin-
tautui už jo jaudinantį pasakojimą, 
muziejaus salėje padainavome 
širdžiai mielas partizanų dainas.

Kelionę tęsėme „Partizanų kovų 
takais“. Vykome prie Krakiabalės, 
apie du kilometrus nuo Viršrudo-
kio kaimo, ten aplankėme J. Bal-
čiaus-Balučio vadavietę, kurio-
je, 1947 metais išduoti, žuvo už 
Lietuvos laisvę kovoję partizanai. 
Prie atstatytos vadavietės parti-
zanų atminimą įamžino trikam-
pio formos Vyčio Kryžius. Aplan-
kėme Juozo Klimavičiaus-Milžino 

partizanų būrio žūties vietą. Da-
bar ten vietoje pastatytas G. Žilio 
sukurtas paminklas „Šaudyta Lie-
tuva“ bei atstatytas bunkeris. Drą-
siausi ekskursijos dalyviai bandė 
patekti į bunkerį per slaptą angą. 
Užsukome į partizanų pagerbimo 
sąskrydžio apdovanojimų auten-
tišką aikštelę, kurioje 1946 metais 
vyko trečias partizanų pagerbi-
mo sąskrydis. Jo iniciatoriai Juo-
zas Vitkus-Kazimieraitis ir Adol-
fas Ramanauskas-Vanagas jautė 
būtinybę morališkai skatinti pasi-
žymėjusius kovotojus. Per gyvą 
Gintauto pasakojimą galėjome 
suvokti ir įsivaizduoti partizanų 
gyvenimo bei kovos sąlygas, jų 
kasdienybę. Šioje aikštelėje Gin-
tautas dalyviams įteikė simboli-
nes  atminimo dovanėles.

Paskui prie buvusios Antano 

Volungevičiaus-Desanto sody-
bos vietos buvo surengti iškilmin-
gi partizanų pietūs.

Papietavus, mūsų dar laukė 
įdomiausia edukacinės progra-
mos dalis. Važiavome pas Lietu-
vos laisvės kovų dalyvį, partizaną  
Juozą Jakavonį, slapyvardžiu Ti-
gras, kuris pats prižiūri savo tėvų 
sodyboje Kasčiūnų kaime Dzūki-
jos miškuose, šalia Merkio atsta-
tytą didelės istorinės reikšmės 
partizanų bunkerį. Jame 1945 
metais buvo įrengta Pietų Lietu-
vos partizanų Dainavos apygar-
dos vadavietė, iš kurios dvejus 
metus partizanų veiklai vadova-
vo Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas ir Juozas Vitkus-Kazimierai-
tis. Požeminėje slėptuvėje buvo 
spausdinamas partizanų laikraš-
tis „Laisvės varpas“ ir kiti štabo 
dokumentai. Šis bunkeris, pasak 
partizano, nebuvo surastas ar iš-
duotas, o patys partizanai jį už-
griovė. Juozas Jakavonis buvo 
kankintas, o vėliau išvežtas į Si-
birą. 1959 metais pagaliau grįžo 
į Lietuvą. Šiandien tremtinys, lais-
vės kovų dalyvis, buvęs partiza-
nas, Vyčio kryžiaus ordino kava-
lierius Juozas Jakavonis kartu su 
žmona Zose rūpinasi savo ran-
komis atstatytu bunkeriu ir pats 

veda ekskursijas. Išklausę Juozo 
pasakojimų, palikę įrašą svečių 
knygoje, šiltai atsisveikinome su 
šiais garbingais ir šviesiais žmo-
nėmis, linkėdami jiems sveikatos 
ir stiprybės.

Grįžome kupini įspūdžių, juk 
edukacinė programa suteikė ne 
tik naujų žinių, bet ir paskatino su-
simąstyti apie sudėtingą ir sunkų 
Lietuvos laisvės kelią. Šiandien 
G. Kazlauskas ir J. Jakavonis yra 
mums visiems gyvi pavyzdžiai, 
kaip reikia mylėti, tausoti ir net au-
kotis dėl savo Tėvynės Lietuvos. 
Turime gerai žinoti savo gimtosios 
šalies istoriją, kad galėtume ją 
perteikti jaunajai kartai, tik tokiais 
įkvepiančiais pavyzdžiais galime 
ugdyti meilės Tėvynei jausmą. 
Juk ne veltui garsus Lietuvos par-
tizanas Lionginas Baliukevičius-
Dzūkas yra pasakęs: ,,... ir kas gi 
mus nugalės, jei mes mirti nebi-
jome, jei mes nugalėjome mirtį...“

Nuoširdžiai dėkojame Druski-
ninkų rezistencijos ir tremties mu-
ziejaus įkūrėjui G. Kazlauskui už 
istorines žinias, už jo nenuilstamą 
rūpestį, saugant ir atkuriant Lietu-
vos partizanų vadavietes. Už tai, 
kad savo pavyzdžiu skatina patri-
otizmą bei sunkiausiose gyveni-
mo situacijose nenuleidžia rankų.

Atsidėkodami už įdomią ekskursiją Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejuje, 
lankytojai muziejaus salėje padainavo jų širdžiai mielas partizanų dainas/ Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Ekskursijos dalyviai prie Milžino partizanų būrio bunkerio, kuris yra netoli Viršurodu-
kio/Asmeninio archyvo nuotrauka
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AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai) nuo 2017 m. liepos 
1 d. išnuomoja negyvenamąsias patalpas prekybai meno dirbiniais 

(bendras patalpų plotas 39,32 kv. m, patalpos yra sanatorijos 
valgyklos pastato „B“ įėjimo pusėje). 

Nuomos kaina – 200 Eur (be PVM) / 1 mėn. 
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 313 60 222 arba 

el. p.: office@sanatorija.lt 

Druskininkų sporto centras kviečia 2008-2009 metais gimusius ir jaunesnius berniukus į 
rankinio treniruotes. Vaikus treniruos Lietuvoje žinomas rankinio žaidėjas, treneris Lukas 

Feoktistovas.
Tėveliai ir vaikai, jeigu Jus domina rankinio treniruotės, maloniai kviečiame atvykti.

Lauksime Jūsų  2017 m. birželio 3 d. (šeštadienį) 12:30 val.  Druskininkų sporto centre.
Auginkime naująją rankininkų kartą Druskininkuose!
Išsamesnė informacija teikiama telefonu  8 677 42023

Renginiai
Birželio 1 d. 17 val. Susiti-

kimas su kompozitoriumi Vik-
toru Miniotu (Druskininkų 
savivaldybės viešoji bibliote-
ka, V. Kudirkos g. 13)

Birželio 3 d. 18 val. Tarp-
tautinio akvarelės simpozi-
umo „Kuriant Baltijos tiltus“ 
uždarymas („Draugystės 
sanatorijos“ kavinė-galerija 
„Mūza“, V. Krėvės g. 28)

Birželio 10 d. 13.30 val. 
Senjorų meno kolektyvų 
koncertas „Draugystės 
pynė“, skirtas Tėvo dienai, 
Piliakalnių ir Tautinio kostiu-
mo metams paminėti. Daly-
vaus Druskininkų, Kauno, Vil-
niaus, Kaišiadorių „Bočių“ 
meno kolektyvai, Alytaus ir 
Veisiejų senjorų  meno kole-
ktyvai (Druskininkų pramogų 
aikštėje, Vilniaus al. 24)

Birželio 7 d. 17.15 val. Ju-
rgos Jurkevičienės kny-
gos „Stilingi egoistai“ ir Pau-
liaus Jurkevičiaus knygos 
,,Dėl skonio ginčijamasi“ 
pristatymai (Druskininkų 
savivaldybės viešoji bibliote-

ka, V.Kudirkos g. 13)

Birželio 8 d. 15 val. 
menininkų Aleksejaus, Tat-
janos ir Igorio Pervuhinų 
kūrybos darbų parodos 
pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės viešoji bibliote-
ka, V. Kudirkos g. 13)

Birželio 8 d. 18 val. 
52-osios Druskininkų 
fortepijoninės muzikos vasa-
ros atidarymas. Koncertuos 
fortepijono virtuozas Emanu-
ele Torquati (Italija), dalyvaus 
Rokas Zubovas. Renginys 
nemokamas  (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Birželio 9 d. 15 val. Knygos 
„Taip, laimingas. Kardinolą 
Juozą Bačkį kalbina Antanas 
Gailius“ pristatymas. Daly-
vaus:  J. Em.  Kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, An-
tanas Gailius (Druskininkų 
savivaldybės viešoji bibliote-
ka, V. Kudirkos g. 13)

 
Parodos 
Birželio 8 d. 17 val. Kazim-

iero Sigito Straigio skulptūrų 
parodos „Kūrybos procesas“ 
atidarymas (V. K. Jonyno 
galerija, Turistų g. 9)

Paroda „Taupyklės ir 
monetinės“ iš Trakų isto-
rijos muziejaus kolekcijos 
(Druskininkų miesto muz-
iejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
vaikų tėvelių ir pedagogų 
meninės raiškos darbų paroda 
„Mes iš pasakų“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji bibliote-
ka, V. Kudirkos g. 13)

Vokiečių peizažisto Jo-
hannes Hänsch (1875-1945) 
tapybos paroda „Sudetų ir 
Alpių kalnų viršūnėmis“. Par-
oda veiks iki rugsėjo 20 d. 
(M. K. Čiurlionio memoriali-
nis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35)

Tapybos darbų paroda iš 
Druskininkų miesto muziejaus 
rinkinių ,,Druskininkų įkvėpti. 
M. K. Čiurlionio plenerai“ 
(Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13)

Šilumos punkto priežiūra, pas-
tato paruošimas naujam šildy-
mo sezonui, šilumos punkto hi-
drauliniai bandymai, pastato 
vidaus šildymo sistemos hidrau-
liniai bandymai, šilumokaičio hi-
drauliniai bandymai, vamzdynų 
sistemų praplovimai vandens ir 
suspausto oro mišiniu, šilumo-
kaičio cheminis praplovimas. 

Tel. pasiteirauti:
 +370 610 07239

Jaunųjų rankininkų treniruotės – tau 
ir tavo draugams
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Druskininkų bibliotekoje pristatyta knyga „Nemunu per Lietuvą“

Prasideda penkiasdešimt antroji 
Druskininkų fortepijoninės 

muzikos vasara

Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkų bibliotekoje prista-
tyta leidybos namų „Terra 
Publica“ ir LRT bendras lei-
dybinis projektas – knyga 
„Nemunu per Lietuvą“, pa-
rengta pagal didelio žiūrovų 
susidomėjimo sulaukusį LRT 
televizijos projektą.

Knygos puslapiuose sugulė 
žiūrovams nematyta ir už ka-
dro likusi medžiaga: žygeivių 
pasakojimai, netikėti faktai, at-
radimai, linksmi nutikimai, ke-
lionių žemėlapiai, dainos, pa-
tiekalų receptai, šmaikščios 
ekspedicijos dalyvių nuotrau-
kos, plaukiant Nemunu per Lie-
tuvą. Abiejų ekspedicijų ger-
bėjai knygoje atras ir visas 
ekspedicijų metu aplankytas 
vietas, tad, anot leidėjų, „pake-
liauti“ jie galės, net ir prisėdę 
ant minkštos sofutės savo na-
muose.

Druskininkų savivaldybės vie-
šojoje bibliotekoje surengtos 
šios knygos sutiktuvės. Į susi-
tikimą su druskininkiečiais at-
vyko knygos autorius ir suda-
rytojas – 2015 m. ir 2016 m. 
ekspedicijų dalyvis, rašytojas, 
gamtininkas Selemonas Palta-
navičius, viena iš ekspedicijos 
dalyvių Luka Lesauskaitė bei 
renginį moderavusi Danguo-
lė Kandrotienė. Renginyje kon-
certavo Druskininkų „Bočių“ 
kolektyvo ansamblis „Druske-
lė“ (vad. Nijolė Vindbergienė).

Susidomėjusių ekspedicija, 
keliautojų nuotykiais bei kny-
ga Druskininkuose netrūko – 
bibliotekos antrojo aukšto salė 
buvo pilnutėlė druskininkiečių. 

S. Paltanavičius – nuostabus 

pasakotojas, kurio plunksnai 
atsiveria ne tik Nemunas, upės 
istorija, jos kelias ir sutikti žmo-
nės, bet ir nacionalinės ekspe-
dicijos dalyviai. Todėl susitiki-
mas su juo buvo puiki galimybė 
iš pirmų lūpų išgirsti televizijos 
projekto metu neparodytas is-
torijas, nutikimus ir įspūdžius. 
Gyvai, šmaikščiai ir įdomiai 
savo įspūdžius, susijusius su 

ekspedicijos dalyvių bendra-
vimu, kasdienybe, buitimi bei 
nuotaikomis papasakojo ir isto-
rikė L. Lesauskaitė. Ji taip pat 
prisiminė, kokia palaima buvo 
ekspedicijos dalyviams išsi-
laipinti Druskininkuose, kai iš-
vargusiems keliautojams buvo 
suteiktos paslaugos, poilsis: 
„Druskininkai mus sužavėjo. 
Jeigu ne Druskininkai, dalis 

mūsų kelionės gal nebūtų bu-
vusi tokia sėkminga. Ačiū vi-
siems, mums padėjusiems.“

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius, Druskininkų savi-
valdybės viešosios bibliotekos 

direktorė Laima Žėkienė nuo-
širdžiai padėkojo svečiams už 
įdomų renginį.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Rokas Zubovas

Jau 52-ą kartą Druskininkuose, 
M. K. Čiurlionio memorialinia-
me muziejuje, atgims didžiojo 
Lietuvos dailininko ir kompozi-
toriaus daugiau nei prieš šimtą 
metų sukurta tradicija. Jauniau-
sioji kompozitoriaus sesuo, vė-
liau jo kūrybos tyrinėtoja ir re-
daktorė, Jadvyga Čiurlionytė 
taip atsimena dvidešimtojo am-
žiaus pradžioje vasaromis vyku-
sius neformalius šeimos ir drau-
gų koncertus prie Čiurlionių 
namų esančiame obelų sode: 
„Saulė lyg nuskęsta žemės gi-
lumon ir atsiunčia žemei tokią 
tamsią melsvą skraistę, o su ja 
ir ilgesingą tylą. Tada suskamba 
pianinas, širdis pradeda skubė-
ti, jos ritmas susilieja su skam-
bančiu pro atvirą langą ritmu.“

Tradicija rengti koncertus, klau-
sytojams sėdint sode po obelimis, 
buvo atgaivinta 1965 metais. Nuo 
tada kiekvieną vasarą pro praver-
tą langą vakarais skamba fortepijo-
no muzika. Ir šiemet M. K. Čiurlio-
nio tarptautinio pianistų konkursų 
laureatai, jaunieji Lietuvos pianistai 
bei ciklo svečiai dalinsis savo nau-
jausiais kūrybiniais atradimais su 
druskininkiečiais ir Druskininkų ku-
rorto gerbėjais.

Birželio 8 dieną 18 val. druskinin-
kiečių laukia susitikimas su fortepi-
jono virtuozu iš Italijos Emanuele 
Torquati. Pirmosios savo kūrybinės 
viešnagės Lietuvoje metu tarptau-
tinį pripažinimą pelnęs italų virtuo-
zas pristatys koncertinę programą 
„Sapnai ir peizažai“ M. K. Čiurlio-
nio namuose Vilniuje ir M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muziejuje 
Druskininkuose. Šios dvi koncerti-

nės erdvės programos pristatymui 
Lietuvoje pasirinktos neatsitiktinai: 
pianisto E. Torquati parengta pro-
grama panardins klausytoją į dvi-
dešimtojo amžiaus brėkšmos laiką. 
Joje klausytojai išgirs, kaip įvairiau-
siose pasaulio kultūrose prasidėjo 
naujieji laikai: Charles Tomlinson 
Griffes (1884-1920) savo muziki-
niais ieškojimais pristato kūrybinius 
procesus, vykusius dvidešimtojo 
amžiaus pradžios JAV, Alexander 
von Zemlinsky (1871-1942) – tai 
vienas įdomiausių amžių sandū-
ros kompozitorių austriškojoje Vie-
noje, o rusų kompozitorius Alek-
sandras Skriabinas (1872-1915), 
kupinas epinių užmojų ir kosminio 
sielos polėkio, neretai įvardijamas, 
kaip savo dvasia artimiausias kū-
rėjas Čiurlioniui. Šioje kompozito-
rių „puokštėje“ skambės ir Čiurlio-
nio kūriniai, įpindami didįjį Lietuvos 
menininką į to laikmečio pasaulio 
muzikinės kultūros audinį. Šiuo ne-
mokamu koncertu druskininkiečiai 
kviečiami į prasidedančią jau pen-
kiasdešimt antrąją kasmetinę for-

tepijoninės muzikos vasarą Drus-
kininkuose – Čiurlionio muzikos ir 
jo sukurtos koncertavimo sode tra-
dicijos tąsą, kasmet vis naujomis 
spalvomis prisodrinančią kurorto 
vasaros atmosferą.

Šių metų tolimesnėje ciklo pro-
gramoje, kuri trečiadienių vakarais 
ir šeštadienių popietėmis tęsis nuo 
Joninių iki pat rugpjūčio pabaigos, 
ryški Čiurlionio muzikos tarptauti-
nė sklaida – kompozitoriaus kūri-
nius skambins ne tik Lietuvoje gy-
venantys ir kuriantys pianistai, bet 
taip pat ir svečiai iš Italijos, Angli-
jos, JAV, Vokietijos, įvairiose pa-
saulio šalyse garsinantys Čiurlio-
nio muzikinį palikimą. Savitas šių 
metų ciklo aspektas – improviza-
cinės muzikos  vakarai liepos 12 ir 
26 dienomis. Šių metu džiazo pia-
nistai prisilies prie Čiurlionio muzi-
kinio palikimo.

Koncertus, bendradarbiauda-
mi su M. K. Čiurlionio nacionaliniu 
muziejumi ir Druskininkų savivaldy-
be, rengia viešoji įstaiga „Impetus 
musicus“.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius padėkojo svečiams 
už įdomų renginį/„Mano Druskininkai“ nuotrauka

Susidomėjusių ekspedicija, keliautojų nuotykiais bei knyga Druskininkuose netrūko 
– bibliotekos antrojoje aukšto salė buvo sausakimša klausytojų/„Mano Druskininkai“ 
nuotrauka

Koncertavo Druskininkų „Bočių“ kolektyvo ansamblis „Druskelė“ (vad. N. Vindber-
gienė)/„Mano Druskininkai“ nuotrauka

Birželio 8 dieną 18 val. druskininkiečių laukia susitikimas su fortepijono virtuozu iš 
Italijos E. Torquati/Asmeninio archyvo nuotrauka
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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

Užuojautos
Sau į kelią neėmiau aš nieko, 

Viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Vilių Margelį. 

Druskininkų savivaldybė 

Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai. 
O mylimas pavasari, manęs jau neberasi. 
Sulaikęs juodbėrį staiga, į žemę pažiūrėsi, 

ir žemė taps žiedais marga... 
Aš diemedžiu žydėsiu. (S. Nėris)

Nuoširdžiai užjaučiame Vilių Margelį ir Liną Burbulienę, 
į Amžinybę iškeliavus mylimai Mamai.

DNSB „Pastogė“ gyventojai

Jau žemelė pavasario laukė, 
Lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė

Netektim ją šalta pažymėjus.

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Jakimonį 
dėl tragiškos brolio mirties.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Lemberienę ir jos šeimą, 
mirus vyrui Vincui.

Kaimynai Bernatoniai, Volkovskiai, Kirmonienė

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Audronę Smaliukienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Neabejingi Lietuvos istorinei praeičiai
Jonas Jančiulis,
„Atgimimo“ mokyklos direktorės 

pavaduotojas ūkiui

„Atgimimo“ mokyklos tech-
ninio personalo darbuotojai 
mėgsta keliauti visi kartu ir kas-
met bent kartą išvyksta į pažin-
tines ekskursijas. Ne pigių vais-
tų ar prekių ieškodami praėjusį 
gegužės savaitgalį išsiruošė-
me į mūsų šaliai praeityje la-
bai svarbų Baltarusijos miestą 
Gardiną. Kelionės tikslas – Au-
gustavo kanalai. Palydėdami 
žvilgsniais Raigardo slėnį, įva-
žiavome į to paties pavadini-
mo pasienio kontrolės punktą 
ir staigmena – važiuojame ne 
tik mes: prieš mus septyni au-
tobusai, važiuojantys ten pat ir, 
tikėtina, to paties. Nenuostabu 
– daugeliui galimybė ir vėl pasi-
svečiuoti Baltarusijoje atsirado, 
tik įvedus bevizį įvažiavimą.

Geriau pažinti šį buvusį  Vytau-
to Didžiojo miestą, kuris istoriš-
kai mums yra labai svarbus, padė-
jo Gardino lietuvių bendruomenės 
„Tėvynė“ ilgametis pirmininkas Al-
gimantas Dirginčius. Būtent jo ini-
ciatyva prieš dvidešimt trejus me-
tus pradėjo veikti Sekmadieninė 
mokykla, kurioje ir dabar vis dar 
dirba mūsų mokyklos mokytojai. 
Metais vėliau bažnyčioje pradėtos 
laikyti mišios lietuvių kalba. Eks-
kursiją po šį didingą miestą pradė-
jome nuo įspūdingos miesto didy-
bę atveriančios panoramos. Mūsų 
vadovas papasakojo apie Nemu-
no krantus jungiančių keturių tiltų 
istoriją, apibūdino miesto reikšmę 
skirtingų tautų istorijai, šių dienų 
aktualijas. Daugeliui didžiausią 
įspūdį paliko Šv. Boriso ir Glebo, 
arba Koložos, cerkvė– XII a. uni-
kalus architektūros pastatas ant 
Nemuno upės kranto, jo kelis šim-
tmečius menančios ir politinės va-
lios restauruoti nesulaukiančios 
sienos, unikali į jas įmūrytų ąsočių 
akustinė sistema. Tai seniausia 
mieste veikianti ir dar Kijevo Ru-

sios kunigaikščių laikus menanti 
stačiatikių cerkvė. 

Aplankius šią savo paprastu-
mu unikalią šventovę, toks men-
kas ir nereikšmingas atrodo kitoje 
sustojimo aikštelės pusėje iškilęs 
tarybinių laikų monumentas – gal 
komjaunimui? Abejingų nepalieka 
didžiausia ir įspūdingiausia mies-
te buvusi jėzuitų bažnyčia, o da-
bar – Šv. Pranciškaus Ksavero 
Gardino katedra. Bevaikščioda-
mi po šventovę, apžiūrėjome me-
dinį, gausiai auksu dekoruotą Ka-
tedros altorių. Kitoje gatvės pusėje 
Liaudies fronto iniciatyva pasta-
tytas kuklus, tačiau subtiliai juo-
dai-baltas tikinčiųjų valios išreiš-
kimas – liūdesio ir vilties ženklas 
sovietmečiu susprogdintos baž-
nyčios vietoje. Žinoma, ir senoji, 
dar Vytauto Didžiojo pastatyta pi-
lis – Lietuvos kunigaikščio Vytau-
to ir Lenkijos karaliaus bei Lietu-
vos kunigaikščio Stefano Batoro 
buvusi rezidencija. Nusifotografa-
vome prie jau šiais laikais vietinių 
lietuvių pastatyto medinio pamin-
klo Vytautui. Apžiūrėjome Naują-
ją Gardino pilį, pastatytą XVIII a., 
kurioje vyko svarbūs Lenkijos-Lie-
tuvos valstybės žlugimo epochos 
įvykiai. Pamatėme ir Gaisrinės 
bokštą, kuriame kiekvieną dieną 
12 val. trimituoja trimitininkas. Dar 
daug liko nepamatyta ir neaplan-
kyta, tačiau natūralu, kad tai, kas 
kurta šimtmečiais per tokį trumpą 

ekskursijos laiką tegali tik sužadin-
ti norą  atvažiuoti dar ne kartą.

Vakarop per Sopackiną, kuris 
taip gerai žinomas vyresnio am-
žiaus pasienio gyventojams, at-
vykstame prie unikalaus XIX a. 
Istorinio-kultūrinio objekto – Au-
gustavo kanalo, kurio ilgis – 101,2 
km. 23 km. yra Baltarusijos terito-
rijoje ir yra saugomi UNESCO. Ka-
nalas rankiniu būdu buvo kasa-
mas 15 metų. Nors jis pastatytas 
beveik  prieš 200 metų, iki šiol pui-
kiai veikia žmogaus rankomis val-
doma vandens lygio pakilimo ir 
nuleidimo technika. Plaukėme lai-
vu su šliuzavimu vienu iš trijų Bal-
tarusijos teritorijoje esančių šliuzų 
„Dambrovka“ ir negalėjome atsi-
stebėti žmogaus rankų ir proto bei 
gamtos harmonijos stebuklu.

Pailsėję ir kupini gražių įspūdžių, 
išvykome Lietuvos link. Tai ne pir-
moji mūsų kolektyvo išvyka, kai 
morališkai ir ne tik mus remia mo-
kyklos direktorė Danutė Časienė. 
Per keletą pastarųjų metų aplan-
kėme Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės Naugarduko ir Lydos 
pilis, Krėvos apsauginės pilies 
griuvėsius, Myro pilies ansamblį, 
Nesvyžiaus pilies kompleksą, La-
tvijos Rundalės rūmus ir muziejų 
Latvijoje, Šiaurės Lietuvos lanky-
tinas vietas. 

Smagu, kad techniniai darbuo-
tojai yra pastebėti ir vertinamas jų 
darbas.

„Atgimimo“ mokyklos techninio personalo darbuotojams įsiminė kelionė į kaimyninį 
Gardiną/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

„Aligatorių“ kovose – ir druskininkiečių 
komanda

Laima Rekevičienė

Penktadienio popietę į 
Druskonio ežero pakrantę 
Kurorto šventės dalyvius su-
kvietė radijo stoties M-1 or-
ganizuotas smagus renginys 
„Aligatoriai. Vandens kovos 
2017“, kuriame jėgas išmė-
ginti ryžosi net 16 komandų 
iš visos Lietuvos. 

Šiemet dalyvauti smagioje 
rungtyje sumanė ir Druskininkų 
atstovai: Modestas Vitkauskas, 
Arnoldas Vasiliauskas, Simo-
nas Kazakevičius, Mindaugas 
Kvedaravičius, Mindaugas 
Deksnys ir Audrius Abroma-
vičius. „Bičiukais“ pasivadinę 
druskininkiečiai žiūrovų simpa-
tijas pelnė jau originalaus pri-
sistatymo metu. Jiems buvo 
sėkmingos ir pirmosios dvi ko-
vos, kuriose jie įspūdingai nu-
galėjo savo varžovus. Patekę į 
ketvirtfinalį, mūsų miesto atsto-
vai iškovojo garbingą ketvirtą-
ją vietą. 

„Idėja dalyvauti renginyje 
gimė spontaniškai, per daug 
negalvojant. Užsiregistravome, 
o paskui jau nebuvo kur dėtis. 
Įspūdžiai – tik geriausi! Tiesą 
sakant, prieš renginį daugiau 
laiko praleidome, repetuodami 
prisistatymą nei imituodami ko-
vas, todėl užimta 4-ta vieta yra 
malonus netikėtumas mums 
patiems“, – patirtais įspūdžiais 

dalijosi vienas iš Druskininkų 
komandos „Bičiukai“ narių Mo-
destas Vitkauskas. Jis juokavo, 
kad choreografinė prisistatymo 
dalyje komanda rėmėsi Nau-
josios Zelandijos Maorių Haka 
šokio motyvais, o macho įvaiz-
dį „skolinosi“ iš Šiaurės ir Cen-
trinės Amerikos kultūrų. „Po 
prisistatymo gavome „nurody-
mą“ iš renginio vedėjo Mindau-
go Stasiulio, kad mums neva-
lia pralaimėti. Stengėmės, bet 
paskutinėse kovose džentel-
meniškai nusileidome renginio 
svečiams. Manau, kad puikus 
psichologinis pasiruošimas pa-
darė didžiausią įtaką geriems 
rezultatams“, – pasakojo M. 
Vitkauskas. 

Šiemet dalyvauti smagioje rungtyje sumanė ir Druskininkų atstovai
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2017.06.03 d.
Šeštadienis

2017.06.02d.
Penktadienis

2017.06.04 d.
 Sekmadienis

2017.06.05 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.

10:00 Seserys (k.).
11:00 Specialus tyrimas (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 3.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
23:00 Trumposios žinios. 
23:05 Premjera. Makalynė, arba 

Visu greičiu pirmyn.
00:50 Trumposios žinios. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“ (tęs., k.).
05:40 Klausimėlis.lt (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Hubertas ir Staleris“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.) 
12:00  „Bailus voveriukas“. 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  PREMJERA „Kerštas ir mei-

lė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Krudžiai“. 
21:20  „Iksmenai“.
23:30  „Auklė pagal iškvietimą“.
01:20  „Šėtono belaukiant“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Nuo... Iki.... 
13:30 „Amžina meilė“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:35 KK2 penktadienis. 
21:00 Viską prisiminti.
23:20 Veidrodžiai.
01:30 Misija „Neįmanoma“ 3 (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Šiandien kimba.

08.20 „Visatos stebuklai“.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
12.35 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Neišvengiama“. 
01.10 „Invazijos diena“. 
03.00 „Neišvengiama“. 
04.30 „Invazijos diena“. 
06.00 „Sumaniausi gyvūnai“ . 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Ekstrasensų mūšis“ 

(k). 
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „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 Tamsos angelas.
23:25 Amerikos kikboksininkas (k).
01:15 „Okupuoti“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 Tamsos angelas (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Specialus tyrimas 
(k.).

07:00 Premjera. Tobotai 2.
07:25 Tatonka ir mažieji draugai.
07:40 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
07:55 Džiunglių knyga  2.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Varovas. Didžioji dramblio kelio-
nė.

13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Susipažinkite su mano briede.

14:05 Džesika Flečer 2.
15:45 Žinios. 
16:00 Klausimėlis.lt. 
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:30 Žinios.
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“. 
22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Varom į kalėjimą.
00:15 Trumposios žinios. 
00:20 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenk-

tynės (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Varo-

vas. Didžioji dramblio kelionė (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Susi-

pažinkite su mano briede (k.).
03:45 Stilius (k.).
04:25 Džesika Flečer 2 (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
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. Skais-

taveidė.
11:00 Šunų ABC 2.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Planeta Žemė 2: Dienoraščiai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Paslaptingas baltauodegio elnio 
gyvenimas.

13:45 Puaro 13. Heraklio žygiai.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Kelionės su „Istorijos detekty-

vais“.
18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. Laisvės vėliav-
nešiai.

18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Šulinkasio duktė.
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Kino žvaigždžių alėja. Stalin-

gradas. Šunsnukiai, jūs norite gyven-
ti amžinai? (k.).

00:30 Trumposios žinios. 
00:35 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2: Dienoraščiai (k.).
01:30 Pasaulio dokumentika. Paslap-

tingas baltauodegio elnio gyvenimas (k.).
02:25 Puaro 13. Heraklio žygiai (k.).
04:00 Savaitė (k.).
04:55 Kelionės su „Istorijos detekty-

vais“ (k.).
05:40 Klausimėlis.lt. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.

10:00 Seserys (k.).
11:05 Bėdų turgus (k.).
11:50 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kaip gyvena krokodilai“. 
08.30 Kaimo akademija.

09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio chameleonai“.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.50 „Ilga kelionė namo“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
17.00 Patriotai. 
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Baltoji strėlė“.
01.10 Auksinė daina.
02.50 „Taip toli ir taip arti“.
04.20 „Visatos stebuklai“.
05.10 „Kaip gyvena krokodilai“. 
06.00 „Gamtos magija“. 
06.15 „24/7“.

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Ančiukų istorijos“. 
06:55  „Nindžago: Spinjitzu 

meistrai“.
07:25  „Bailus voveriukas“. 
07:55  „Ančiukų istorijos“. 
08:25  „Kung Fu Panda“.
08:55  „Kobra 11“.
09:55  PREMJERA „Vasaros gidas“. 
10:25  „Svajonių ūkis“.
10:55  „Olimpinė diena 2017“.
11:00  PREMJERA „Maloningasis 

vaiduoklis“.
13:00  „Olimpinė diena 2017“.
13:05  „Drakonų kova. Evoliucija“.
14:45  „Olimpinė diena 2017“.
14:50  „Urmu pigiau 2“.
16:45  „Olimpinė diena 2017“.
16:50  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Olimpinė diena 2017“. 
21:00  PREMJERA „Universalio-

ji korta“.
22:50  „Džo Bleko viešnagė“. 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ 

(k.). 
07:00  „Nindžago: Spinjitzu 

meistrai“.
07:30  „Bailus voveriukas“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kobra 11“.
10:00  „Svajonių sodai“. 
11:00  „Sparnuotasis desantas“.
12:30  „Paveldėtojai“.
14:50  „Auklė 2“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Viena šeima - viena širdim!“. 
21:00  „Transporteris“.
22:50  „Viešbutis „Didysis Budapeš-

tas“.
00:50  „Universalioji korta“ (k.). 

06:10 „Teleparduotuvė“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ 
06:55 „Simpsonai“ 

07:25 „Simpsonai“
07:55 „Hubertas ir Staleris“ 
08:55 „Meilės sūkuryje 
10:00 „Kerštas ir meilė
11:00 „Kerštas ir meilė 
11:55 „Kobra 11“
 13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 „Simpsonai“ 
14:00„Simpsonai“
14:30 „Pažadėtoji“ 
15:00 „Pažadėtoji“ 
15:30 „Pamilti vėl“ 
16:30 „Kerštas ir meilė“ 
17:30 „Kerštas ir meilė“ 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:20 „TV3 sportas“. 
19:25 „TV3 orai“. 
19:30 „Rezidentai“. 
20:00 „Tėvelio dukrytės“ 
20:30 „Tėvelio dukrytės“ 
21:00 „Šviesoforas“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:15 „TV3 sportas“. 
22:25 „TV3 orai“. 
22:30 „Broliai Grimai“ 
00:55 „Kaulai“ 
01:45 „Imperija“ 
02:40 „Amerikiečiai“ 
03:30  „Programos pabaiga“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k). 
06:55 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviu-

kai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Saugokis meškinų“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Vinetunai. 

Sidabro ežero legenda.
11:45 PREMJERA Stebuklinga dova-

nėlė.
13:35 Superherojus! 
15:20 Pričiupom!. 
16:20 Pabaisa.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Medžioklės se-

zonas atidarytas.

21:10 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels.

23:15 Nakties šešėliai.
01:25 Viską prisiminti (k). 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
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“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Apsupty-

je.
00:25 „Įkaitai“.
01:20 „Judantis objektas“.
02:15 „Begėdis“. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo 

kraštą.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas. Rū-

pinimasis kiaušiniais“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“. 
17.00 „Kaip gyvena krokodilai“. 
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Rū-

pinimasis kiaušiniais“.
03.45 „Merdoko paslaptys.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Rū-

pinimasis kiaušiniais“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija. 

08.20 Moterų balsas.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
12.35 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Auksinė daina“. Grupė „Vai-

ras“. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Likimo melodija“.

06:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę. 

10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
10:35 „BBC dokumentika. Liūčių se-

zono belaukiant“. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
14:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
16:10 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 Moterys prieš vyrus. 
21:30 MANO HEROJUS Padangių 

riteriai.
23:40 AŠTRUS KINAS Laukinės 

aistros.
01:45 „Okupuoti“ (k).
03:25 Moterys prieš vyrus (k). N.

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionato IV etapas. Ro-
kiškis (k). 2016 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionato 

finalas. Sidabravas. 2016 m. 
10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
10:35 „BBC dokumentika. Liūčių 

sezono belaukiant“. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai. 
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamo-

sios bylos“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:40 Beverli Hilso policininkas 3.
23:50 „PREMJERA Akloji zona“.
01:45 Padangių riteriai (k).
03:25 Laukinės aistros (k).

06.50 „Gamtos magija“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k). 
06:55 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviu-

kai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Saugokis meškinų“. 
10:05 KINO PUSRYČIAI Šnipų vaiku-

čiai 3. Žaidimo pabaiga.
11:50 Vėl septyniolikos.
13:55 Bukas ir bukesnis. Kai Haris su-

tiko Loidą.
15:40 Pričiupom!.
16:40 PREMJERA Asteroidas. Le-

miamas susidūrimas.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Titanų įniršis.
22:30 Melo pinklės.
01:00 Didžiosios motušės namai. 

Obuolys nuo obels (k).

13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dėmesio centre.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Premjera. Erdoganas. Kelias į 

sultono sostą.
23:10 Trumposios žinios. 
23:15 Premjera. Medičiai, Florenci-

jos valdovai.
00:10 Kelionės su „Istorijos detekty-

vais“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Klausimėlis.lt (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
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2017.06.07 d.
 Trečiadienis

2017.06.08 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Emigrantai (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios deta-

lės“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
23:30 Trumposios žinios.
23:35 Premjera. Pianinas.
01:35 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:25 Klauskite daktaro (k.).
03:10 Gyvenimas (k.).
04:00 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.
10:00 Respublikos Prezidentės Da-

lios Grybauskaitės metinis praneši-
mas. Tiesioginė

transliacija iš LR Seimo.
10:35 Seserys (k.).
11:35 Gyvenimas (k.).
12:25 Klausimėlis.lt (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę 4.
23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Premjera. Melas baigėsi.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Laisvės kaina. Savanoriai“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Laisvės vėliavnešiai (k.).
05:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ 
06:55  „Simpsonai“ 

07:55  „Rezidentai“ 
08:25  „Šviesoforas“
08:55  „Meilės sūkuryje“
10:00  „Kerštas ir meilė“ 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
13:30  „Simpsonai“ 
14:00  „Simpsonai“ 
14:30  „Pažadėtoji“ 
15:00  „Pažadėtoji“ 
15:30  „Pamilti vėl“ 
16:30  „Kerštas ir meilė“ 
17:30  „Kerštas ir meilė“ 
18:30  „TV3 žinios“
19:20  „TV3 sportas“ 
19:25  „TV3 orai“
19:30  „Rezidentai“
20:00  „Tėvelio dukrytės“ 
20:30  „Tėvelio dukrytės“ 
21:00  „Šviesoforas“
21:30  „TV3 vakaro žinios“ 
22:15  „TV3 sportas“
22:25  „TV3 orai“
22:30  „Karaliaus vardu. Požemių 

pasaulio sakmė“ 
01:00  „Kaulai“ 
01:55  „Imperija“ 
02:45  „Amerikiečiai“ 
03:35  „Programos pabaiga“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
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 (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Plastikas.
00:20 „Įkaitai“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:10 „Begėdis“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
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 (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Nakties 

įkaitas.
00:40 „Įkaitai“.
01:35 „Judantis objektas“.
02:30 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:55 Alchemija. VDU karta. 2013 

m. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Nuoga tiesa.

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
12.35 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Auksinė daina“. Romas 

Dambrauskas.
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 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Pasaulio chameleonai“

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Nuoga tiesa.

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
12.35 „Bitininkas“.
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 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Auksinė daina“. Grupė „Mo-

kinukės“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Pasaulio chameleonai“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Nuoga tiesa.

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
12.35 „Bitininkas“.
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 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Auksinė daina“. Steponas 

Januška.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Pasaulio chameleonai“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).

09:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „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. Firma. II dalis.
20:30 Pasienio sargyba. ž
21:00 Vaiduoklių namas 2.
22:45 Pabėgimas (k).
00:35 „Okupuoti“.
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Penktoji pavara“. 
03:00 Pasienio sargyba (k). 
03:25 „Penktoji pavara“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).

10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „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. Firma. III dalis.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Požeminis garažas.
23:00 Vaiduoklių namas 2 (k).
00:45 „Okupuoti“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Penktoji pavara“.
03:10 Pagalbos skambutis (k). 
03:30 „Penktoji pavara“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).

09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „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. Firma. IV dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Mirtina žmogžudystė.
22:55 Požeminis garažas (k).
00:55 „Okupuoti“.
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:05 Savaitės kriminalai (k). 

2017.06.06 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.

10:00 Seserys (k.).
11:05 Stilius (k.).
11:50 Šunų ABC 2 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“.
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Rezistentai.
00:15 Klausimėlis.lt (k.).
00:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).

06:10 „Teleparduotuvė“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ 
06:55 „Simpsonai“ 

07:55 „Rezidentai“ 
08:25 „Šviesoforas“
08:55 „Meilės sūkuryje“ 
10:00 „Kerštas ir meilė“ 
12:00 „Tėvelio dukrytės“ 
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
13:30 „Simpsonai“ 
14:00 „Simpsonai“
14:30 „Simpsonai“
15:00 „Pažadėtoji“ 
15:30 „Pamilti vėl“ 
16:30 „Kerštas ir meilė“ 
17:30  „Kerštas ir meilė“ 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:20  „TV3 sportas“. 
19:25  „TV3 orai“. 
19:30  „Rezidentai
20:00  „Tėvelio dukrytės“ 
20:30  „Tėvelio dukrytės“ 
21:00  „Šviesoforas“
21:30  „TV3 vakaro žinios“
22:15  „TV3 sportas“
22:25  „TV3 orai“ 
22:30  „Kalėjimo bėgliai“ 
23:30  „24 valandos. Palikimas“ 
00:30  „Kaulai“
01:30  „Imperija“ 
02:20  „Amerikiečiai“ 
03:10  „Programos pabaiga“

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 

06:15 Sveikatos ABC televi-
trina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „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. Firma. I dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Pabėgimas.
22:50 Beverli Hilso policininkas 3 (k).
00:55 „Akloji zona“ (k).
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:15 „Liūčių sezono belaukiant“ (k). 

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 cu-
krainėje (Vytauto g. 15) pigiai 
parduodami plastikiniai kibirai 

ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Jurgitos Jauneikienės 
veterinarijos klinikoje atliekama:
1) biocheminiai kraujo ir šlapimo tyrimai;
2) kraujo tepinėlių, odos skutenų ir šla-

pimo nuosėdų mikroskopiniai tyrimai;
 3) dantų higiena ultragarsiniu skaleriu;

 4) chirurginės operacijos.
Akcija! Birželio mėn. vakcinacijai taikoma 15% nuolaida!

Mus rasite: Sodžiaus g. 18, Neravų kaimas. 
Tel. 8 699 35788

00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Pasaulio chameleonai“ .

03:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
„Menininkų portretai“

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Snaipe-

ris 2.
00:05 „Įkaitai“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „Begėdis“. 

06:55  „Simpsonai“ 
07:55  „Rezidentai“
08:25  „Šviesoforas“
08:55  „Meilės sūkuryje“ 
10:00  „Kerštas ir meilė“ 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
13:30  „Simpsonai“ 
14:00  „Simpsonai“ 
14:30  „Pažadėtoji“ 
15:30  „Pamilti vėl“ 
16:30  „Kerštas ir meilė“ 
17:30  „Kerštas ir meilė“ 
18:30  „TV3 žinios“
19:20  „TV3 sportas“
19:25  „TV3 orai“
19:30  „Rezidentai“ 
20:00  „Tėvelio dukrytės“ 
20:30  „Tėvelio dukrytės“ 
21:00  „Šviesoforas“ 
21:30  „TV3 vakaro žinios“ 
22:15  „TV3 sportas“ 
22:20  „TV3 orai“
22:25  „Vikingų loto“
22:30  „Vaizdo dienoraštis“ 
00:10  „Kaulai“
01:10  „Imperija“
02:00  „Amerikiečiai“ 
02:50  „Programos pabaiga“. 
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

 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.

Šeštadieniais iki 12.00.
 Telefonai 8 313 52204 ir  8 685 41190.

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 861608020

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300

Malkų išpardavimas (skaldytos arba kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

Ūkininkas Gintas Cimakauskas siūlo įsigyti paaugintus 
kalakučiukus. Surinkus užsakymus, juos pristatysime  

ketvirtadienį nuo 10 val. (Ligoninės g. 2). Tel.  8 687 49351

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

Siūlome darbą pjūklininkui, savaiminiuose miškeliuose. 
Geros darbo sąlygos. Tel. 8 645 99030

Siūlome darbą traktorininkui. Nauja technika. 
Labai geros darbo sąlygos. Atlyginimas pagal 

kvalifikaciją. Apmokami viršvalandžiai. 
Vairuotojo teisės yra būtinos. Tel. 8 645 99030

Pigiai remontuojame 
kompiuterius, planšetes 

ir telefonus. 
Tel. 8 623 63577

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos  iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Parduodame pušines malkas (neskaldytas). Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ reikalingi 
operatoriai dirbti gamyboje. Tel. 8 615 14427

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ reikalingi 
sandėlio darbuotojai (-jos)-krovikai. Pageidautina turėti 
autokrautuvo vairuotojo pažymėjimą ir darbo patirties. 

Tel. 8 603 37599

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Reikalingas mini ekskavatoriaus operatorius. 
Tel. 8 698 76866

„Medea“ SPA viešbučio kavinei reikalinga padavėja (-jas) 
pusei etato. Tel. 8 620 15935

Drabužių parduotuvė siūlo darbą pardavėjai (-ui). 
Tel. 8 686 71181

Mobiliu gateriu pjauname medieną. Atvykstame į namus.
 Tel.: 8 615 93621, 8 615 93622
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Asmeniniai skelbimai
24 a žemės ūkio paskirties sklypą Snai-
gupės kaime prie upelio (yra 2 tvenki-
niai). Tel. 8 682 87568

26 a žemės ūkio paskirties sklypas, 
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu 
(41a miško). Tel. 8 682 87568

4,5 a namų valdos sklypas Druski-
ninkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra 
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, 
detalusis planas, žemė išpirkta. Tel. 8 
682 98506

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų b-
joje „Migla“. Tel. 8 601 48912

29 a žemės ūkio paskirties sklypas Lei-
palingyje, yra geodeziniai matavimai. 
Tel. 8 686 16347

6 a sodo sklypas Jaskonyse, sodų b-
joje „Migla“, yra elektra. Kaina – 9000 
Eur. Tel. 8 608 03506

Parduodami automobiliai ir jų dalys

4 geros būklės padangos su ratlankiais 
R14/176/65 82H. Kaina – 60 Eur. Tel. 8 
610 27959

„VW Passat“ universalas 1991 m., 2 
L benzinas, 85 kW, tvarkingas, TA iki 
2017.07.30, žalios spalvos. Kaina – 380 
Eur. Tel. 8 657 83810

Naudotos, restauruotos MS universa-
lios padangos R14, R15, R16 iš Švedi-
jos. Tel. 8 606 28422

Automobiliai iš Vokietijos: „Mitsubishi 
Space Star“ 2006 m., 1,9 L dyzelinas, 
labai geros būklės, „Renault Scenic“ 
2003 m., 1,6 L benzinas. Tel. 8 623 
23430

„Ford Galaxy“ 1,9 TDI, 81 kW, dalimis. 
Tel. 8 652 69585

„Audi 80“ 1993 m., 2 L benzinas, TA. 
Tel. 8 698 87823

„Peugeot 106“ 1999 m., 1,1 L benzinas. 
Kaina – 500 Eur. Tel. 8 633 34714

„ZIL 130“ nauja greičių dėžė. Tel. 8 682 
87568

„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 DTI, uni-
versalas, TA iki 2018.11 (iš Olandijos). 
Kaina – 2450 Eur. (arba keičiu į kitą 
automobilį). Tel. 8 623 53377

„Audi A6 Avant Quatro“ 1999 m., 2,5 L 
dyzelinas, automatas, mėlynos spalvos, 
TA iki 2019.05. Kaina – 1850 Eur. Tel. 8 
625 87815

„Nissan Almera“ 2001 m., 2,2 L dyzeli-
nas, dalimis. Tel. 8 641 34743

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA, 
draudimas, rida – 185000 km. Tel. 8 
68298506

„Nissan XTrail“ 2005 m., 2,2 L, juodos 
spalvos, odinis salonas, daug privalu-
mų, TA iki 2018.10 už 3500 Eur; padan-
gos (2 vnt) R15/195/65 su diskais; pa-
dangos (4 vnt) R14/185/65 su diskais. 
Tel. 8 678 17101

„Renault Megane Scenic“ 1997 m., 2 L 
benzinas. Kaina – 400 Eur. Tel. 8 624 
01363

Parduoda mišką ir medieną

Sausa statybinė mediena: brūsai 14x14 
cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo pjo-
vimo) 2,5 ir 3,1 cm storio, 6 ir 8 m ilgio; 
grindinės bagės (viengubo pjovimo) 6 
cm storio; statybinės medžiagos. Tel. 8 
610 70955

Malkos. Tel. 8 687 55017

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos 
produktai

Kiaulė. Tel. 8 686 95998

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 35 kv. m butas Veisiejuose, 
suremontuotas su rūsiu. Tel. 8 611 
82550

1 kambario 28,5 kv. m butas 2 aukšte iš 
5 Vytauto g., renovuotame name. Kaina 
– 27000 Eur. Tel. 8 617 03580

1 kambario 36 kv. m butas Gardino g. 4 
aukšte iš5 su daliniais baldais. Kaina – 
14500 Eur. Tel. 8 606 23683

1 kambario 35 kv. m. butas su baldais 
4 aukšte iš 5 Gardino g. 36. Tel. 8 687 
68577

1 kambario 29 kv. m tvarkingas butas 
su baldais 4 aukšte iš 5 Veisiejų g. 10. 
Kaina – 26000 Eur. Tel. 8 679 12475

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 kambarį Gardino g. 80 (arba išnuo-
moju). Tel. 8 607 92215

Autoservisas ir sandėlys Gardino g. 
77, Druskininkuose. Viso plotas – 703 
kv. m. Kaina – 119000 Eur. Tel. 8 647 
27429

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

2 kambarių 51 kv. m butas 2 aukšte iš 5 
su balkonu ir parkavimo vieta renovuo-
tame name Liškiavos g. Už renovaciją 
išmokėta. Kaina – 40000 Eur. Tel. 8 
647 12085

3 kambarių 57 kv. m. butas Veisiejų g. 1 
aukšte iš 5. Reikalingas remontas. Tel. 
8 618 06175

3 kambarių 80 kv. m butas senamies-
tyje, šv. Jokūbo g. 6. Yra garažas, san-
dėlis, rūsys po visu garažu, virš garažo 
vasarinis kambarys. Tel.: 8 648 97953, 
8 (313) 52106

3 kambarių 66,99 kv. m butas Veisiejų 
g. (prie buvusios katilinės), 6 aukšte iš 
9. Kaina – 46000 Eur. Tel. 8 699 43002

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

10 a sodas „Raigardo“ sodų b-joje su 
56,36 kv. m vasariniu nameliu. Yra 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Kaina – 17900 Eur. Tel. 8 687 37575

Sodyba Guobinių kaime (14 km nuo 
Druskininkų): namų valda – 0,37 ha; 
sodas – 0,38 ha; žemės sklypas – 8,08 
ha; tvenkinys – 0,23 ha. Yra 13 kW 
trifazis. Kaina – 37000 Eur. Tel. 8 612 
60862

15 a sklypas su namu, garažu ir ūkiniais 
pastatais Leipalingyje. Kaina – 30000 
Eur. Tel. 8 626 66461

27 a ir 37 a žemės ūkio paskirties skly-
pai Ringėliškės kaime. Tel. 8 656 10123

Garažas Baltašiškėje. Tel. 8 673 10605

10 a sklypas „Raigardo“ sodų b-joje, 
Rūtų g.  13. Kaina – 18000 Eur. Tel. 8 
616 36909

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų 
kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli 
elektra. Kaina – 9990 Eur. Tel. 8 682 
48474

8 a sodo sklypas Jaskonyse su mūriniu 
namu. Sausas rūsys, šulinys, šalia 
asfaltuoto kelio. Tel. 8 605 62620

12 a namų valdos sklypas Neravų k. 
Kaina – 9500 Eur. Tel. 8 687 29055

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

Parduodami įvairūs daiktai

Vestuvinė suknelė. Tel. 8 611 33769

Vyriškas ir moteriškas dviračiai po 100 
Eur. Tel. 8 602 28830

Naujas moteriškas dviratis. Kaina – 90 
Eur. Tel. 8 676 19344

Supama lovytė su stalčium už 45 Eur; 
muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur; 
3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 75 Eur; 
vaikiška vaikštyklė už 10 Eur. Tel. 8 645 
75151

200 L statinės, tinkančios degalams 
laikyti. Tel. 8 682 87568

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

Dviratis paaugliams „Giant“ (rėmo dydis 
XS, 130-160 cm ūgiui, 24 pavaros su 
„Shimano Acera“ sistema,  26 colių 
ratai. Kaina – 200 Eur. Tel. 8 612 60181

Naujos golfo lazdos jaunuoliams (kom-
plekte 5 lazdos) su krepšiu už 60 Eur; 
naudoti televizoriai „Sharp“ (51 cm 
įstrižainė) po 50 Eur; tamsaus laminato 
vidaus durys (2 vnt) po 40 Eur. Tel. 8 
698 19464

Kineskopinis plokščiaekranis televizo-
rius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 
22 Eur; radiotiuneris; TV priedėlis „TV 
Star“ už 22 Eur; „Nokia E52“ už 45 Eur; 
naujas belaidis telefonas „Philips“ už 13 
Eur. Tel. 8 686 43600

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; sviestamušis už 15 Eur; trimeris 
„Hansered GT400“ už 25 Eur. Tel. 8 610 
21333

Televizorius „Philips Led PHL9750“ (82 
cm įstrižainė) už 180 Eur; kineskopinis 
plokščiaekranis televizorius su DVD (37 
cm įstrižainė) už 25 Eur; rusų-lietuvių 
kalbų žodynas (4 tomai) už 6 Eur. Tel. 8 
654 87148

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m, 
pamatiniai perdengimo blokai ir perden-
gimo plokštės), paauksuoti sportiniai 
medaliai, rankų darbo plytos ir kokliai 
krosniai, pamatų perdengimo plokštės, 
švediška žoliapjovė, štanga, suoliukas. 
Tel. 8 682 98506

Valtis. Kaina – 430 Eur. Tel. 8 609 
93907

Treniruoklis. Tel. 8 612 68944

Sportinis vežimėlis. Tel. 8 612 40538

Nauja 2GB „GeForce“ vaizdo plokštė 
už 80 Eur; naujas 240GB SSD kietas 
diskas už 80 Eur; naujas PS4 virtualios 
realybės diskas VR WORLDS už 40 
Eur; naudotas USB radijo ir TV adap-
teris su pulteliu už 30 Eur; 2 naudoti 
video registratoriai po 10 Eur. Tel. 8 696 
12710

Lauko baldai, sekcija, pietų stalas, kė-
dės, foteliai, komoda, kavos staliukas. 
Tel. 8 612 09648

Mikrobangų krosnelė, svetainės kom-
plektas, kampinė indauja, gėlių staliu-
kas, kampinė indauja, stalas su kėdėm, 
4 durų spintą su slankiojančiomis duri-
mis. Tel. 8 606 28422

Naujas čiužinys nuo pragulų su kom-
presorium. Kaina – 50 Eur. Tel. 8 608 
03506

Metalinis kreizo stalas be variklio. Tel. 
8 615 96041

Mažai naudota tachta. Tel. 8 627 82951

Mėgėjiški šaudymo lankai. Tel. 8 665 
20807

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, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Mobilusis telefonas „LG GM-360“. Tel. 
8 627 03336

Sofa-lova. Tel. 8 656 90021

Supama lovytė, vonia, pigiai pagalvės. 
Tel. 8 634 54310

Lauko durys, sofa-lova. Tel. 8 611 
06287

Stacionarus kompiuteris su monitorium, 
klaviatūra ir pele, televizorius „Vido“, 
vaikiškas dviratis už 10 Eur. Tel. 8 622 
04544

Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno varty-
tuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178

TV priedėlis „Homecast“ su mini antena 
už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems 
„Tena“ (M dydis). Tel. 8 611 32291

Nauja medžiaginė sudedama žaidimų 
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis 
kilimas (135x192 cm) už 28 Eur. Tel. 8 
651 11713

Spinta su slenkamomis durimis už 140 
Eur; naudotas gartraukis. Tel. 8 675 
18337

Funkcinė, trijų padėčių, pulteliu val-
doma lova už 350 Eur; antipragulinis 
čiužinys (su kompresorium) už 150 Eur; 
tualetinė kėdė už 100 Eur. Tel. 8 610 
27959

Naujos virtuvinės spintelės. Tel. 8 600 
79606

Juodos spalvos rusų terjerų veislės 
šuniukas. Kaina – 150 Eur. Tel. 8 610 
26123

Medinis vežimo ratas už 20 Eur; seno-
vinė skrynia už 70 Eur; vilnoniai siūlai 
po 5 Eur/1 kg. Tel. 8 623 20014

Naujas ąžuolinis stalas (1x1,6 m). Kaina 
– 350 Eur. Tel. 8 687 26807

Portjerinės dvigubos užuolaidas už 8 
Eur; pastatomas veidrodis (knyga) su 
spintele už 12 Eur; įvairūs šviestuvai  
po 5 Eur; spintelė prie lovos už 10 Eur. 
Tel. 8 617 51762

Smulkios bulvės. Kaina – 50 kg/2 Eur. 
Tel. 8 657 87140

Perka

Bičių spiečius, šeimas. Tel. 8 600 
17651

3-4 kambarių butą Druskininkuose,  
viršutiniuose aukštuose nesiūlyti. Mo-
kėsiu iki 30000 Eur. Tel. 8 685 76716

1 kambario butą 1 aukšte Kalviškių 
mikrorajone. Tel. 8 620 62635

Keičia

6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu namu 
pritaikytu gyventi žiemą į butą Drus-
kininkuose. Tel.: 8 610 10748, 8 685 
86947

Nuoma

Jauna šeima išsinuomotų 1-2 kambarių 
bIšnuomojami kambariai 3 kambarių 
bute. Pageidautina merginoms. Tel. 8 
628 28731

Išnuomojamas 1 kambarys su virtuve 
2 kambarių bute M. K. Čiurlionio g. 
ilgam laikui. Pageidautina vyresnio 
amžiaus moteriai. Tel.: 8 624 38611, 8 
615 45917

Moteris išsinuomotų 1-2 kambarių butą 
Viečiūnuose. Tel. 8 601 15173

Ieško darbo

Stalius ieško darbo. Tel. 8 618 20125

Vyras be žalingų įpročių, turintis B, C ir 
E vairavimo kategorijas, ieško vairuo-
tojo darbo Druskininkuose. Tel. 8 623 
53377

Kiti

Dovanoju naudotą sofą-lovą. Tel. 8 677 
32022

Reikalingas žmogus, galintis atnau-
jinti laiptelį prie namo ir suremontuoti 
praustuvo čiaupą. Tel. 8 634 54310

Atiduodu naudotą šiferį. Tel. 8 615 
73946

Priimčiau gyventi sodo namelyje, už 
remonto darbus. Tel. 8 670 17807

Automobilių detalių parduotuvėje 
„Dacer“ FINALINIS IŠPARDAVIMAS. 

Tik 2 dienas – birželio 2 ir birželio 5 
nuo 9.00 iki 18.00 visos prekės už savikainą!!! 

Mus rasite: Veisiejų g. 3, tel. 8 686 53602

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško:
• statybos darbų vadovo – meistro, 

• vairuotojų, žolės pjovėjo (trimeristo), 
• elektriko-autoelektriko, 

• kelių priežiūros darbininko-trinkelių kloėjo.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui 

kreiptis telefonu 8-313-51405.



2017 m. birželio 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 106 16

Šarvuotos durys butui nuo 245€ su 2 spynomis

Vidaus durys nuo 40€
Langams iki 30% nuolaida

Garažo vartams iki 10% nuolaida

Roletams iki 50% nuolaida
UAB  ŽALI SPRENDIMAI
Vilties g. 3, LT-62381, Alytus        
Tel. +370 685 10234

 +370 600 18867
El.p.: zalisprendimai@gmail.com 

Sportas

Dvidešimt tinklinio mėgėjų ko-
mandų iš visos Lietuvos pasku-
tinį gegužės savaitgalį suplūdo 
į Druskininkus. Kurorto miesto 
šventės metu pirmą kartą sureng-
ta tinklinio ir muzikos fiesta „Ne-
ringa FM Beachball FEST’17“. 
Druskininkų kempinge ir K. Dinei-
kos parke surengtuose itin atka-
kliuose turnyruose komandos tris 
dienas varžėsi mišrių dvejetų ir 
ketvertų varžybose. Šventę pasi-
tiko puikus oras, Neringa FM mu-
zika liejosi per kraštus, todėl gera 
nuotaika spindėjo kiekvieno tin-
klininko širdyje ir fiestos dalyviai 
džiugino vieni kitus fantastiškais 
tinklinio žaidimais. Stipriausia tin-
klininkų pora tapo „Žaibukas“ (T. 
Bartaškevičius ir I. Kazūraitytė), 
dviejų Vilniaus komandų superfi-
nale 2:1 palaužusi „Svarbu daly-
vauti“ komandą su publikos numy-
lėtiniu, skraidūnu A. Vincėlovič ir 
K. Majauskaite. Bronzos medaliai 
atiteko iš sostinės atvykusiems 
Baltijos Amerikos klinikos atsto-
vams: G. Milinavičiūtei ir E. Urbo-
nui. Vilniečiai triumfavo ir ketvertų 
varžybose. Permainingose fina-
lo rungtynėse pirmą setą laimė-
jo šeimininkai: komanda „VMPK“ 
iš Druskininkų, bet charakterį pa-
demonstravę „Naparnikai“ (P. Ma-
tulis, J. Vilkelytė, D. Murauskas ir 
D. Pašvenskas) iš Vilniaus išlygi-
no rezultatą ir šventė pergalę 2:1. 
Trečią vietą iškovojo tik vieną ne-
sėkmę turnyre patyrusi kovingoji 
Alytaus komanda „Altemsa“. Pri-
zininkus pagerbė ir apdovanojo 
Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas ir Sporto centro 
direktorius V. Matkevičius, įteikę 
medalius ir originalias sportines 
taures.

Druskininkų kurorto šventės 
metu K. Dineikos sveikatingumo 
parke surengtos įvairios sporti-
nės varžybos jaunimui, suaugu-
siems ir bendruomenėms, kurio-
se dalyvavo komandos ir dalyviai 
iš įvairių Lietuvos miestų. Jauni-
mas ir svečiai varžėsi asmeninė-
se šaudymo iš lanko, šaudymo 
iš pneumatinio šautuvo, stalo te-
niso, greitųjų šachmatų turny-
ruose, šeimų šachmatų turnyre, 
asmeninėse pasagos, smiginio, 
žiedų mėtymo varžybose, šeimų 
ir „draugų“ estafečių varžybose. 
Varžybų nugalėtojus apdovanojo 
Druskininkų sporto centro direk-
torius Vilmantas Matkevičius

Šventės metu surengtas teniso 
dvejetų turnyras Druskininkų savi-
valdybės mero Ričardo Malinaus-
ko taurei laimėti, kuriame rungty-
niavo 8 dvejetų poros iš Alytaus, 
Marijampolės, Prienų, Kėdainių, 
Varėnos ir Druskininkų. Finale 
rungtyniavo druskininkiečio Egi-
dijaus Vosyliaus ir  marijampolie-
čio Almanto Oželio dvejetų pora, 
kurie rezultatu 2:0 įveikė druski-
ninkiečio Virgilijaus Dirmos ir kė-
dainiečio  Alfonso Genio dvejetų 
porą. Trečią vietą turnyre iškovo-
jo druskininkiečių Gintaro Bitino ir 
Roberto Bitino dvejetų pora. Var-
žybų nugalėtojus ir prizininkus ap-
dovanojo Druskininkų savivaldy-
bės meras R. Malinauskas.

Maketavo Sigita Pocevičienė


