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Chorui „Druskininkai“  –  aukso diplomas ir 
specialusis prizas  

Algina Markauskienė 

Gegužės 25-27 dienomis  
Lenkijos Barževo mieste or-
ganizuotame Tarptautiniame 
chorų konkurse choras „Drus-
kininkai“ buvo įvertintas auk-
so diplomu ir specialiuoju 
prizu už lenkų kultūros puose-
lėjimą.  Tai aukščiausias choro 
įvertinimas per jo 2 metų gyva-
vimo laikotarpį.  

Jau šešioliktus metus iš eilės 
Barževo mieste, Lenkijoje, sureng-
tas  tarptautinis chorų  konkursas, 
skirtas  žymiam lenkų kompozito-
riui Feliksui Novoviejskiui atminti.  
Šiais metais konkurse dalyvavo 18 
chorų su privalomąja programa.  
Vienas F. Novovejskio kūrinys tu-
rėjo būti atliktas lenkų kalba, taigi 
mūsų kolektyvui tai buvo nemen-
kas iššūkis.

Tarptautinės sudėties  komisi-
ja vertino griežtai, pagal konkurso 
įstatuose numatytus reikalavimus.  
Šį kartą, regis,  savo balsais palie-
tėme ne tik išlavintą vertinimo ko-
misijos klausą,  bet ir širdis.

Programa Lenkijoje buvo neį-
prastai intensyvi. Net mums, jau 
įpratusiems prie aktyvios dieno-
tvarkės, trys koncertai per vieną 
dieną – didelis krūvis. Prieš kon-
kursą koncertavome mokykloje.  
250 susikaupusių, dėmesingai be-
siklausančių vaikų godžiai sekė 
akimis kiekvieną atlikėjų judesį ir, 
labai susidomėję, vertino mūsų  
atliekamus kūrinius. Garsiais plo-
jimais griaudėjo salė po „Voverės“, 
„Dunojėlio“, anglų kalba sudai-
nuotų dainų. Matėme, kad Barže-
vo mokykloje šis koncertas buvo 
svarbus įvykis – koncertavo užsie-
niečiai! Jautėmės lyg misionieriai, 

pristatydami lenkų vaikams lie-
tuvių liaudies dainas, šiuolaikinių 
autorių muziką. Dar ilgai būtume 
aptarinėję ir žavėjęsi vaikų kantry-
be, mandagiu elgesiu  ir susido-
mėjimu choru „Druskininkai“, bet, 
prabėgus mažiau nei valandai po 
koncerto, jau rikiavomės prie ma-
žos, jaukios bažnytėlės, kurioje 
surengtas konkursas. 

Giliai įkvėpėme oro, šypsenomis 
atsakėme į vadovės Ingos Vagno-
riūtės pamerktą akį ir tyliai suėjo-
me į bažnyčią. Susikaupėme. 

Į mus buvo nukreiptos filmavi-
mo kameros, įjungti įvairių Lenki-
jos TV kanalų, radijo stočių  mi-
krofonai. Akustika puiki, komisija 
pasiruošusi vertinti. Tokio jaudu-
lio ankstesniuose konkursuose 
nebuvome patyrę.

Konkursiniai kūriniai – sudėtingi. 
Dainuodami, girdėjome vieni kitus. 
Muzikos sąskambių deriniai – dar 
gražesni, nei per repeticijas. Dai-
navome širdimi. O kai dainuoja šir-
dis, abejingų nelieka... 

Atlikę programą, iš karto išėjo-
me į lauką. Mus pasivijo pagyve-
nusi ponia ir ėmė kalbinti vadovę. 
Garbaus amžiaus moteris nusi-
lenkė mums ir padėkojo už įspū-
dingą  kūrinių atlikimą. Jos akyse 
spindėjo ašaros. Ši lenkė neslė-
pė, jog ją sujaudino mūsų dainos 
ir ypač lenkų kalba atliktas kūri-
nys. Dar būtume ilgiau pasišne-
kučiavę su ponia Sofija, tačiau 
mūsų koncerto jau laukė Swiątki 
miestelio bendruomenė. 

Iki Swiątki bibliotekos važiavome  
apie valandą.  Žiūrovai jau  laukė 
mūsų. Graži festivalio  tradicija: 
chorų konkurso dalyvių programa 
sudėliota taip, kad po konkurso 
visi chorai išsiskirstė po Olštyno 

savivaldybės gyvenvietes ir kai-
mus koncertuoti. Swiątki – maž-
daug Viečiūnų dydžio gyvenvietė,  
urinti nedidelę biblioteką ir koncer-
tų salytę. Matėme, kad prie žiūro-
vų kėdžių sustumti stalai. Ant jų 
dailiai išdėlioti pyragai, pyragai-
čiai, tortai, kitokios vaišės. Mūsų 
nosis kuteno viliojantys kvapai, 
bet, susikaupę, pavargę po ryti-
nio koncerto ir konkurso, dainavo-
me. Gyvenvietės žmonės mums 
negailėjo aplodismentų, dėkojo už 
koncertą ir kvietė paragauti jų pa-
čių pagamintų vaišių. Kvietė atvyk-
ti dar kartą.

Po koncerto skubėjome į vaka-
ronę prie laužo. Pavakarieniauti ir 
pabendrauti susirinko visi, konkur-
se dalyvavę chorai. 

Rytojaus dieną mūsų laukė cho-
rinio dainavimo meistriškumo kur-
sai, pasirodymas baigiamaja-
me koncerte, konkurso rezultatų 
paskelbimo ir apdovanojimo ce-
remonija. Taip jau sutapo, kad 
auksinis diplomas ir specialusis 
prizas chorui „Druskininkai“ buvo 
iškovotas per pačią Druskininkų 

kurorto šventę. Smagu, kad gali-
me garsinti ne tik savo miestą, bet 
ir Lietuvą. 

Šis straipsnelis – ne liaupsės 
mūsų chorui ar vadovei, o tik dar 
vienas senos tiesos patvirtinimas: 
rezultatas bus geras  tada, jei dirb-
sime iš širdies, žmonėms, su meile.

Parsivežėme auksinį – aukš-
čiausią – įvertinimą. Bet  mūsų at-
mintin visam gyvenimui įsirėš ir 
mus užkalbinusios senos moters 
emocijos. Nuo sąskambių grožio, 
nuo jaudulio ir muzikos garsų vir-
pesio ištryškusi ašara...  

Praėjusį sekmadienį dainavome 
Alytuje, Dzūkų šventėje. Birželio 
11 dieną vyksime į Klaipėdą, savo 
balsais publiką džiuginsime Vaka-
rų Lietuvos krašto dainų šventėje.  

O jau rytoj, birželio 9 dieną, 19 
val.  sanatorijoje „ Draugystė“ kon-
certuosime druskininkiečiams ir 
miesto svečiams. Išgirsite auksi-
niu diplomu apdovanoto mišraus 
suaugusiųjų choro „Druskinin-
kai“, vadovaujamo I. Vagnoriūtės,  
koncertinę programą. Esate visi 
laukiami. Koncertas nemokamas.

Choro „Druskininkai“ dainininkai savo balsais palietė klausytojų širdis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Tarptautiniame chorų konkurse choras „Druskininkai“  buvo įvertintas aukso diplomu 
ir specialiuoju prizu už lenkų kultūros puoselėjimą/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Praūžęs vėjas nulaužė 
J. Pilsudskio ąžuolo atšaką

Informuojame, kad šį ketvirta-
dienį smarkiai praūžęs vėjas  nu-
laužė J. Pilsudskio ąžuolo atšaką, 
augančio Kurorto g. 3, Druskinin-
kuose. Jau anksčiau medis yra 
degęs, galimai dėl žaibo iškrovos, 
ir maždaug keturių metrų aukštyje 
perplyšęs per kamieninių išsiša-
kojimą. Dėl tolesnio ąžuolo likimo 
ir sprendimo priėmimo Druskinin-

kų savivaldybės administracijos 
specialistai kreipsis į atsakingas  
institucijas: regiono Aplinkos ap-
saugos departamentą ir Kultūros 
paveldo departamentą dėl me-
džio būklės įvertinimo bei galimų 
pavojų nustatymo. Apie tolesnius 
žingsnius Jus informuos želdynų 
ir želdinių apsaugos ir priežiūros 
komisija.

Seminaras-pasitarimas apie korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymą

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės Tarybos posė-
džių salėje organizuotas semina-
ras-pasitarimas apie korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustaty-
mą. Kaip informavo Savivaldy-
bės administracijos centralizuo-
to vidaus audito skyriaus vedėjas 
Algimantas Petrauskas,  nuo šių 
metų sausio 1 dienos įsigaliojo 
LR korupcijos prevencijos įsta-
tymo 6 str. pakeitimai, kurie nu-
mato, kad įmonėse iki kiekvienų 
metų III-jo ketvirčio turi būti nu-
statomos veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pa-
sireiškimo tikimybė. Savivaldybės 
administracija, siekdama užtikrin-
ti korupcijos prevencijos sistemos 
ir jos priemonių veikimo efekty-
vumą, Savivaldybės įstaigų, akci-
nių ir uždarųjų akcinių bendrovių 
vadovams ir asmenims, atsakin-
giems už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, surengė metodinės pa-
galbos seminarą-pasitarimą „Ko-
rupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas Jūsų įstaigoje ar įmo-
nėje 2017 metais“, kurio tikslas 
– suteikti žinių, reikalingų antiko-

rupcinei aplinkai kurti, supažin-
dinti su korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymo teisiniu re-
glamentavimu, metodika ir reko-
mendacijomis.

Pranešimą „Korupcijos pasi-
reiškimo tikimybės nustatymas 
Jūsų įstaigoje 2017 metais“ pri-
statė Savivaldybės administra-
cijos centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vedėjas A. Petrauskas. 
Renginyje taip pat dalyvavo Sa-
vivaldybės mero pavaduotojas Li-
nas  Urmanavičius, Savivaldybės 
antikorupcijos komisijos nariai.

Mokslininkai parengs Vijūnėlės 
tvenkinio priežiūros ir tvarkymo 

rekomendacijas

Druskininkų savivaldybė pla-
nuoja gerinti Vijūnėlės tvenkinio 
ekologinę būklę ir sukurti gerą 
vandens kokybę palaikančią eko-
sistemą. Šiuo tikslu praėjusią sa-
vaitę mokslininkai Vijūnėlės tven-
kinyje atliko pirmuosius tyrimus, 
kurių išvados padės pareng-
ti išsamias Vijūnėlės priežiūros ir 
tvarkymo rekomendacijas. Kaip 
teigė tyrimus atlikę dr. Tomas Vir-
bickas ir dr. Aušrys Balevičius, 
tyrimai atliekami pagal specialią 
tarptautinę metodiką: yra pareng-
ti biologiniais rodikliais pagrįs-
ti indeksai, kurie leidžia įvertinti 
tvenkinio ekologinę būklę. „Minė-
ti metodai yra suderinti su kitoms 
Europos Sąjungos šalimis. Surin-
kę visą informaciją, apskaičiuosi-
me indeksus ir matysime, kokia 
tvenkinio ekologinė būklė ir ką rei-
kėtų gerinti“,  – prieš atlikdami ty-

rimus sakė mokslininkai.
Prieš keletą metų Vijūnėlės 

tvenkinys buvo išvalytas. Kaip 
teigė mokslininkai, tai labai nau-
dinga gamtai. Mokslininkai atliko 
augmenijos tyrimus, siekiant iš-
siaiškinti, kokie augalai auga iš-
valytuose plotuose. Gruntas ir 
vandens augalai – tai vieta, ku-
rioje gyvena bestuburiai, neršia 
žuvys. Todėl labai svarbu nusta-
tyti, ar tvenkinyje auga pakanka-
mai vertingųjų augalų. Tyrimai 
taip pat padės išsiaiškinti, kokių 
žuvų yra tvenkinyje ir ar yra rei-
kalingas įžuvinimas.

Tyrimus atliekantys aplinkosau-
gos bei aplinkotvarkos konsultaci-
jų kompanijos mokslininkai, gavę 
ir apibendrinę visų atliktų tyrimų 
rezultatus, pateiks savo išvadas 
bei Vijūnėlės tvenkinio priežiūros 
ir tvarkymo rekomendacijas. 

Septynis vaikus užauginusiai druskininkietei 
Onai Markelionienei – ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai“ medalis

Antradienį LR Prezidentūros 
kancleris Giedrius Krasauskas 
bei  Personalo skyriaus vedė-
ja Gražina Urbonienė 72-uosius 
metus einančiai druskininkietei 
Onai Markelionienei, užauginu-
siai ir dorai išauklėjusiai septy-
nis vaikus, įteikė apdovanojimą 
– ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ medalį bei perdavė LR Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės 
sveikinimus. O. Markelionie-
nei taip pat įteikta ir Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduo-
tojo Lino Urmanavičiaus padėka 
bei simbolinės dovanos. Atsiimti 
garbingų apdovanojimų O. Mar-
kelionienę atlydėjo dukra Daiva 
Radziukynienė.

O. Markelionienę pasveiki-
nusi Druskininkų savivaldybės 

administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorie-
nė jai palinkėjo stiprios sveika-
tos, energijos, giedros nuotaikos 
ir šilto bendravimo šeimoje. 
Net septynis vaikus užauginu-
sią druskininkietę pasveikino ir 
Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos nariai Algis Bolys ir Vida 
Krisiuvienė, mero patarėja Ire-
na Lynikienė, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ligita Ba-
ranauskienė, jos pavaduotoja 
Marytė Sasnauskaitė.

Susitikimo metu O. Markelionie-
nė atviravo apie nelengvą savo 
gyvenimą – anksti netekusi tėve-
lių, ji sunkiai dirbo. „Tačiau man 
visada padėdavo vaikai. Ir dabar 
jie padeda, pasaugo mane“,  – 
kalbėjo moteris ir pasidžiaugė tu-

rinti net 12 anūkų ir 3 proanūkius. 
O. Markelionienės vaikai įsikūrę 
Lietuvoje, tik viena dukra jau 17 
metų gyvena Ispanijoje. „Darbas 
žmogaus negadina niekada“, – 
įsitikinusi O. Markelionienė, to 
mokiusi ir visus savo vaikus. Pa-
klausus apie vaikystę, O. Mar-
kelionienės dukra Daiva šypso-
si – mama daug dirbdavo, todėl 
vaikai jos pasiilgdavo, laukda-
vo. „Mama – gera ir labai mylinti. 
Griežtai mūsų, vaikų, neauklėjo, 
bet kiekvienas žinojome darbo 
reikšmę, turėjome pareigų ir jas 
privalėjome atlikti. Jeigu kartais 
parėjusi namo mama ir nerasda-
vo tvarkos, niekada nebardavo, 
ir į šokius visada išleisdavo“, – 
šypsodamasi prisiminimais pa-
sidalino D. Radziukynienė.

Gyventojų dėmesiui! 
Informuojame, kad birželio 14-18 dienomis Druskininkų savivaldy-

bės, Varėnos ir Lazdijų rajonų teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės 
krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rink-
tinės kuopų pratybos.

Pratybų metu karių grupės judės pėsčiomis, transportas važiuos 
tik keliais.

Pratybos Druskininkų savivaldybėje vyks Leipalingio girioje, Lipliū-
nų miške ir kelyje Didžiasalis-Lipliūnai bei šalia minėto kelio esan-
čiuose miškuose.

Praūžęs vėjas  nulaužė J. Pilsudskio ąžuolo atšaką/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šiuo tikslu praėjusią savaitę mokslininkai Vijūnėlės tvenkinyje atliko pirmuosius tyri-
mus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį 72-uosius metus einančiai druskininkietei Onai Markelionienei, užauginusiai ir dorai išauklėjusiai septynis vaikus, įteik-
tas apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdžių salėje organizuotas seminaras-pasitarimas apie korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Meras R. Malinauskas: „Vertinu senelio J. Malinausko pasiekimus ir 
savo šeimos istoriją – iš to semiuosi stiprybės“ 

Birželio 4 dieną Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtme-
čio šventėje Šunskuose (Ma-
rijampolės sav.) atidengtas 
paminklinis akmuo 1919-1920 
m. Nepriklausomybės kovų 
Šunskų valsčiaus savano-
riams ir Vyties kryžiaus kava-
lieriams atminti. Tarp akme-
nyje iškaltų Vyties Kryžiaus 
kavalierių – ir Druskininkų sa-
vivaldybės mero Ričardo Ma-
linausko senelio Jurgio Mali-
nausko pavardė. 

Saulėtą sekmadienio popie-
tę šventėje kartu su artimaisiais 
apsilankęs meras R. Malinaus-
kas sako, kad labiausiai šeimą 
vienija darnus požiūris į pasau-
lį ir pagarba vienas kitam: „Toks, 
koks esu, esu savo senelių ir 
tėvų dėka. Gerbiu savo šeimos 
istoriją, vertinu senelio Jurgio 
Malinausko pasiekimus. Žinau, 
kiek daug išbandymų gyvenime 
jam teko ir kaip jis viską atlaikė. 
Senelis man – autoritetas,  todėl 
noriu, kad ir mano vaikai žinotų 
šeimos istoriją“. 

Žurnalistas ir kolekcionierius Vi-
lius Kavaliauskas, rinkęs faktus 
apie Vyčio kryžiumi apdovanotus 
asmenis, tarp jų ir J. Malinauską, 
yra pastebėjęs: „Kai pamačiau jo 
nuotrauką, net aiktelėjau – jis ir  
anūkas Ričardas panašūs kaip du 
vandens lašai“. Pats R. Malinaus-
kas šypsosi, kad panašumas – 
ne tik išorinis: „Taip, žvelgdamas 
į tėvų namuose esančias senelio 
nuotraukas tikrai įžvelgiu panašu-
mų, tačiau labiausiai jam esu dė-

kingas už paveldėtą užsispyrimą, 
darbštumą, atkaklumą“.  

Už narsą J. Malinauskas ap-
dovanotas dviem Vyčio Kry-
žiais ir trimis medaliais 

Žurnalistas ir kolekcionierius V. 
Kavaliauskas savo knygos „Lie-
tuvos karžygiai. Vyties kryžiaus 
kavalieriai (1918-1940)“ IV tome 
išsamiai aprašo J. Malinausko 
gyvenimą. 

Jurgis Malinauskas gimė 1898 
m. Marijampolės apskrityje Šuns-
kų valsčiaus Mokolų-Naujenos 
kaime. 1919 metais savanoriu 
įstojo į 1-ąjį pėstininkų Gedimi-
no pulką, aktyviai dalyvavo mū-
šiuose su bolševikais ir lenkais. 
Už mūšiuose parodytą narsą J. 
Malinauskas apdovanotas pir-
mu Vyties Kryžiumi. 2-ojo laips-
nio Vyties Kryžius J. Malinaus-
kui įteiktas už narsius žygdarbius 
bermontininkų fronte. 

Baigęs karinę tarnybą, J. Ma-
linauskas 1922 metais priim-
tas darbui į viešąją policiją ei-
liniu policininku, vėliau tapo 
Igliškėlių policijos punkto vedė-
ju. Dirbdamas policijoje, J. Ma-
linauskas pasižymėjo atkaklu-
mu, padėjo susekti ir suimti ne 
vieną nusikaltėlį. 

1928 m. J. Malinauskas apdo-
vanotas Nepriklausomybės me-
daliu, o 1930 metais jam buvo 
pripažintas kūrėjo-savanorio 
statusas ir įteiktas Savanorio 

medalis. 1932 m. J. Malinaus-
kas apdovanotas DLK Gedimi-
no 3-ojo laipsnio medaliu. Tai 
pačiais metais, kaip savanoris, 
gavo žemės Marijampolės aps-
krities Mikeliškės dvare, kur gy-
veno kartu su žmona Bronislava 
ir trimis sūnumis: Algirdu, Kęstu-
čiu ir Viliumu. 

Prasidėjus Tarybų Sąjungos-
Vokietijos karui, įvykdė tai, ko 
reikalavo nauja administracija – 
grįžo į policiją. Tarnavo Prienų 
nuovadoje – iki pat 1944 metų 
pavasario. Kaip ir anksčiau, tu-
rėjo vachmistro laipsnį. Poka-

riu, prasidėjus kolektyvizacijai, 
savo žemę „įnešė“ į Skaisčiū-
nų kolūkį. Tačiau tai neišgelbė-
jo nuo persekiojimų. 

Nepasidavęs šantažui,  paty-
rė tremties sunkumus 

1949 m. J. Malinauskas buvo 
suimtas, laikomas LTSR ir NKVD 
kalėjime. Ištisus metus per nak-
tinius tardymus buvo šantažuo-
jamas ir visaip verčiamas tapti 
skundiku. Tvirtos valios vyrui ne-
pasidavus spaudimui, 1951 m. 
buvo nuteistas aukščiausia buvu-
sia bausme – 25 metams kator-

gos. Išvežtas į Krasnojarsko, Ir-
kutsko, Taišeto lagerius. 

Lietuvos ypatingajame archyve 
dokumentai baudžiamojoje bylo-
je liudija didelį šeimos pasiauko-
jimą, gelbstint iš lagerio vyrą ir 
tėvą J. Malinauską. 

Žmona Bronislava parašė dau-
gybę laiškų tuometiniams TSRS 
vadovams, prašydama pasigailė-
ti vyro. Ji rašė, kad dideliu darbu 
jau seniai išpirko būtas ir nebū-
tas šeimos nuodėmes. Tėvą gel-
bėjo ir sūnus Algirdas, tuo metu 
jau vadovavęs kolūkiui ir nuėjęs 
tempti iš skurdo labiausiai atsili-
kusią artelę. 

Tačiau iš Maskvos ateidavo sau-
si atsakymai: „jūsų vyras nuteis-
tas aukščiausia bausme, todėl 
pasigailėti nėra pagrindo...“. 

Iš Sibiro J. Malinauskas grįžo 
tik 1959 metais. Vėl apsigyveno 
Skaisčiūnų kaime, dirbo fermo-
se Malenkovo, Balsupių, Kapsuko 
kolūkiuose. Sodyboje buvusios ir 
kolūkio karvės – jas melžė žmona 
Bronislava, kurios, kaip puikios 
melžėjos, darbo rezultatai buvo 
žinomi visoje Respublikoje. Kaip 
yra sakęs sūnus Viliumas, geru 
darbu ir ypatingai dideliais primil-
žiais ji siekė greitesnio vyro palei-
dimo iš lagerio. 

Apdovanojimai neišliko, bet 
išliko šviesus atminimas ir ar-
timųjų pagarba 

J. Malinauskas mirė 1971 m. 
Palaidotas Marijampolės mies-
to senosiose kapinėse. Viliumas 
Malinauskas sako, kad tėvo – sa-
vanorio – apdovanojimai buvo pa-
slėpti sodyboje Skaisčiūnuose 
palėpėje, tačiau pokariu, vis daž-
nėjant kratoms, buvo paslėpti dar 
giliau ir jau nebeatsirado. 

J. Malinausko anūkas, Druski-
ninkų savivaldybės meras R. Ma-
linauskas teigia, kad svarbiausia 
– ne išlikę medaliai, o žinojimas, 
koks buvo senelis, kokias verty-
bes jis puoselėjo. 

„Kas kartą prisimindamas švie-
saus atminimo senelį pasisemiu 
stiprybės ir tvirtybės. Labai tikiuo-
si, kad mūsų šeimos ateities kar-
tos taip pat vertins jo nueitą kelią“, 
– sakė R. Malinauskas, pridurda-
mas, jog yra dėkingas žmonėms, 
įamžinusiems Vyčio Kryžiaus ka-
valierių atminimą. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Jurgis Malinauskas/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Tarp akmenyje iškaltų Vyties Kryžiaus kavalierių – ir Druskininkų savivaldybės mero 
R. Malinausko senelio Jurgio Malinausko pavardė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Paminklinio akmens 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Šunskų valsčiaus savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams atminti 
atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir meras R. Malinauskas kartu su artimaisiais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vaikų gynimo dieną – dviračių žygis
Birželio 1-ąją daugiau nei 200 

Druskininkų savivaldybės mo-
kyklų mokinių ir lopšelio darže-
lio „Žibutė“ auklėtinių su tėvais 
paminėjo Tarptautinę vaikų gy-
nimo dieną, dalyvaudami jau 
antrą kartą organizuotame dvi-
račių žygyje. Druskininkų spor-
to centro inicijuota akcija – ne 
tik smagi atrakcija, bet kartu ir 
prevencinė priemonė, prieš va-
saros atostogas vaikams pri-
menanti apie saugumą ir atsa-
kingumą keliuose. Prie starto 
linijos su vasaros pradžia visus 
pasveikino Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Ma-
linauskas ir mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius. Vaikams 
Savivaldybės vadovai linkėjo 
smagių žygio akimirkų bei sau-

gios, įspūdžių kupinos vasa-
ros. Susirinkusiuosius taip pat 
sveikino Druskininkų sporto 
centro vadovas Vilmantas Mat-
kevičius, Visuomenės sveika-
tos biuro vadovė Inga Kostina. 
Druskininkų policijos komisa-
riato atstovai vaikams priminė 
saugaus važiavimo dviračiais 
taisykles. Žygio dalyviams 
prieš startą įteiktos saugos lie-
menės. Mažiausiems žygio da-
lyviams jas apsivilkti padėjo 
Savivaldybės vadovai, Sporto 
centro ir Policijos komisariato 
atstovai. Žygio dalyviai finiša-
vo Jaunimo užimtumo centre, 
ten jie dalyvavo estafečių, figū-
rinio važiavimo dviračiu, krep-
šinio 3x3 varžybose ir kitose 
veiklose.

Birželio 1-ąją daugiau nei 200 vaikų paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

Prie starto linijos su vasaros pradžia 
visus pasveikino Druskininkų savival-
dybės meras R. Malinauskas ir mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka
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Robotikos akademijos 
vasaros stovykla – 
5 atradimų dienos! 

Robotikos akademija – tai 
vieta, kurioje susirenka su-
maniausi vaikai ir jaunuoliai. 
Tie, kuriems viskas įdomu, 
kurie nuolat klausia, kodėl 
ir kaip veikia daiktai, kartais 
taikosi išardyti jūsų telefoną 
ar kompiuterį. Čia vaikai mo-
kosi, kuria sprendimus ir la-
vina įvairius svarbius XXI-
ajame amžiuje įgūdžius.

Šių metų vasarą Robotikos aka-
demija pristato naujos kartos va-
saros stovyklas. Nauja koncep-
cija, naujos programos, naujos 
erdvės ir kitoks laisvalaikis – jūsų 
vaikas visą savaitę mokysis, žais, 
tobulės, konstruos, kurs ir atras 
kartu su patyrusių Robotikos aka-
demijos mokytojų komanda.

Stovyklose naudojama patrau-
kli vaikams priemonė – LEGO. 
Ne bet kokie rinkiniai, o moko-
mieji, kuriuos atpažinti galima iš 

„Education“ žodžio ant dėžės. 
Tai reiškia, kad šie žaislai skir-
ti ne tik linksmintis, bet ir sužino-
ti naujų dalykų. Robotikos aka-
demija padeda vaikams atrasti 
savo techninės kūrybos potenci-
alą, kai vaikas, žvelgdamas į de-
talių dėžę, ima mąstyti apie mo-
kytojo pateiktą užduotį ir kuria 
sprendimą. Tai daugiau nei žaidi-
mas – tai realių pasaulio proble-
mų sprendimas saugioje aplinko-
je su priemone, kuri leidžia klysti 
ir vėl bandyti.

Tam, kad pirmieji sužinotumėte 
visą aktualią informaciją apie re-
gistraciją, stovyklų turinį bei gau-
tumėte detalią programą sekite 
tinklalapio stovyklos.robotikosa-
kademija.lt informaciją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 
43108 (Žiedūnė). 

Užsakymo Nr. MDR-107-01

Nauja koncepcija, naujos programos, naujos erdvės ir kitoks laisvalaikis – jūsų vai-
kas visą savaitę mokysis, žais, tobulės, konstruos, kurs ir atras kartu su patyrusių 
Robotikos akademijos mokytojų komanda/Organizatorių nuotrauka

VMI pataria: gyvenamąsias patalpas 
nuomokite legaliai

Regiono kurortai vasaros 
sezono metu sulaukia gau-
saus skaičiaus poilsiautojų, 
tad natūralu, jog verslūs kraš-
to gyventojai teikia apgyven-
dinimo paslaugas. Ką būtina 
žinoti teikiant tokias paslau-
gas gyventojams, įmonėms?  
Ar nuomojant patalpas būti-
nas verslo liudijimas ir ar vi-
sais atvejais gavus pajamų iš 
nuomos, būtina jas deklaruo-
ti? Artėjant vasaros sezono 
pradžiai į gyventojams daž-
niausiai kylančius klausimus 
atsako Kauno apskrities vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
viršininkė Judita Stankienė.

Plačiąja prasme kalbėdami 
apie apgyvendinimo paslau-
gų teikimą, kalbame apie kiek 
skirtingas paslaugas – nakvy-
nės ir pusryčių, patalpų nuo-
mos, kaimo turizmo paslau-
gas. Tad pirmiausia klausiu 
apie apgyvendinimo paslaugą 
– kaip tinkami registruoti šią 
veiklą, ar yra numatytas toks 
verslo liudijimas ?  

Apgyvendinimo paslaugos 
yra savarankiška, už užmokestį 
atliekama ekonominė veikla, ku-
ria sudaromos sąlygos tenkinti 
nakvynės ir higienos poreikius. 
Tokias paslaugas galima teik-
ti įsigijus verslo liudijimą „Apgy-
vendinimo paslaugų (nakvynės 
ir pusryčių paslaugos) teikimas“ 
arba „Apgyvendinimo paslaugų 
(kaimo turizmo paslaugos) teiki-
mas“. Šių rūšių verslo liudijimai 
metams, veiklą vykdant tik Drus-
kininkų savivaldybės teritorijoje, 
kainuoja 414 eurų.

O ar būtina įsigyti verslo liu-
dijimą tik nuomojant patal-
pas, neteikiant papildomų 
paslaugų?

Nekilnojamąjį turtą nuomojant 
tik gyventojams, pavyzdžiui, 
nuomojant kambarius poilsiau-
tojams, galima įsigyti verslo liudi-
jimą „Gyvenamosios paskirties 
patalpų nuoma“. Pasirinkus tokį 
būdą, reikės sumokėti fiksuoto 
dydžio gyventojų pajamų mokestį 
(toliau – GPM), o gautas nuomos 
pajamas deklaruoti iki kitų metų 
gegužės 1 d. Šiai verslo liudijimo 

rūšiai, veiklą vykdant tik Druski-
ninkuose, taip pat taikomas 414 
eurų tarifas.

Beje, verslo liudijimus patalpų 
nuomai įsigijusių gyventojų skai-
čius nuolat didėja, nes verslo liu-
dijimai – tai yra pats paprasčiau-
sias būdas sumokėti mokesčius, 
tad daugelis tuo naudojasi. 

Gyventojų vykdoma nekilnoja-
mojo turto nuomos veikla nelai-
koma individualia veikla, atskirais  
atvejais, kai patalpos yra nuomo-
jamos kitiems gyventojams, pa-
kanka su nuomininku sudaryti 
nuomos sutartį. Tačiau, atkreipiu 
dėmesį, kad GPM įstatymas nu-
mato, jog gavus pajamų iš patalpų 
nuomos, gyventojai iki kitų metų 
gegužės 1 d. tokias pajamas turi 
deklaruoti bei sumokėti 15 proc. 
gyventojų pajamų mokestį. Priva-
lomojo sveikatos draudimo ir vals-
tybinio socialinio draudimo įmokų 
šiuo atveju mokėti nereikia.

Pasitaiko atvejų, kai patal-
pų nuomos paslaugų prireikia 
ne tik gyventojams, bet ir įmo-
nėms, įstaigoms. Kaip veiklą 
įforminti tokiais atvejais? 

Jei gyventojas teikia patalpų 
nuomos paslaugą juridiniam 
asmeniui (įmonei, įstaigai, or-
ganizacijai), gyventojo iš juri-
dinio asmens gautos nekilno-
jamojo turto nuomos pajamos 
yra priskiriamos A klasės paja-
moms, nuo kurių apskaičiuoti ir 
sumokėti 15 proc. pajamų mo-
kestį privalo pajamas išmokanti 
įmonė. Todėl, jei gyventojas per 
kalendorinius metus negavo kitų 
privalomų deklaruoti pajamų, tai 
iš įmonės gautų patalpų nuomos 
pajamų deklaruoti neprivalo.

Nors gyventojai gali patal-
pas nuomoti sudarę sutartis 
su nuomininkais, kaip minėjo-
te – nuomos verslo liudijimai 
savo populiarumo nepraran-
da. Kodėl? 

Iš tiesų – peržvelgus skaičius, 
matyti, kad „Gyvenamosios pa-
skirties patalpų nuomos“ verslo 
liudijimų, ypač kurortinėse vieto-
vėse, įsigyjama daugiau. Druski-
ninkų savivaldybėje verslo liudi-
jimą „Gyvenamosios paskirties 
patalpų nuoma“ 2015 m. įsigijo 
130 gyventojų, 2016 – 137 gyven-
tojai. Pirmųjų 4 šių metų mėnesių 
duomenimis, verslo liudijimą, su-
teikiantį teisę nuomoti gyvenamo-
sios paskirties patalpas, jau turi 
98 gyventojai.

Kaip rodo patirtis, klientai vis tik 
labiau linkę pasitikėti tais paslau-
gos teikėjais, kurie vykdo regis-
truotą veiklą, prireikus gali pateik-
ti apskaitos dokumentus ir pan. 

Įsigyti verslo liudijimą dabar 
labai paprasta, nes tai greitai ir 
patogiai galima padaryti inter-
netu, net nebūtina vykti į Mo-
kesčių inspekciją.  Pakanka 
VMI interneto svetainėje www.
vmi.lt prisijungti prie sistemos 
Mano VMI (https://www.vmi.lt/
manovmi/), internetu užpildyti 
atitinkamą prašymą ir sumokė-
ti apskaičiuotą fiksuoto dydžio 

pajamų mokestį bei valstybinio 
socialinio draudimo įmoką (kai 
verslo liudijimas išduodamas 
trumpesniam nei trijų mėnesių 
laikotarpiui). Informacija apie 
įskaitytą mokesčių sumokėjimą 
bei verslo liudijimo numeris gy-
ventojui pateikiami asmeninėje 
paskyroje. 

Šia VMI paslauga dėl patogumo 
naudojasi vis daugiau gyvento-
jų: 2015 m. 34 proc. visų su vers-
lo liudijimais susijusių operacijų 
Lietuvoje buvo atlikta elektroni-
niu būdu, 2016 m. tokių operaci-
jų jau buvo beveik 38 proc. Pirmų-
jų 4 šių metų mėnesių duomenys 
rodo, kad gyventojų naudojimosi 
VMI elektroninėmis paslaugomis 
tendencijos išlieka. Šiais metai 
net 43 proc. operacijų, susijusių 
su verslo liudijimo įsigijimu/nu-
traukimu/pratęsimu buvo atlikta 
naudojantis sistema Mano VMI.

Ar VMI kontroliuoja, kaip pa-
talpų nuomotojai apskaito gau-
tas pajamas? 

VMI, siekdama užtikrinti paja-
mų apskaitymo už būsto nuo-
mą ir mokesčių sumokėjimo 
kontrolę, būsto nuomos sekto-
riui vis dar skiria didelį dėmesį. 
Remiantis įvairiais informacijos 
šaltiniais, yra nustatomi galimai 
gyvenamosios ir komercinės pa-
skirties nekilnojamojo turto nuo-
mos pajamų nedeklaruojantys 
asmenys, jiems taikomos įvai-
raus poveikio priemonės. Gy-
ventojams patarčiau nerizikuo-
ti ir gavus nuomos pajamų jas 
tvarkingai deklaruoti. 

Ar gyventojai, turintys infor-
macijos apie nelegalią nuomos 
veiklą ar kitus mokestinius nu-
sižengimus, gali pranešti apie 
tai Mokesčių inspekcijai?

Vis daugiau asmenų, turinčių 
informacijos apie galimus mo-
kestinius pažeidimus, duomenis 
perduoda VMI. Alytaus apskrity-
je 2016 m. sulaukėme 170 pra-
nešimų, iš jų 72 buvo pateikti 
Druskininkuose. Tai liudija, kad 
gyventojų mokestinis sąmonin-
gumas auga.

Sąmoningus gyventojus, ži-
nančius apie nelegalios veiklos 
atvejus, neapskaitytas paja-
mas ar kitus mokestinius pažei-
dimus, raginčiau pranešti VMI 
pasitikėjimo telefonu 1882, pa-
sinaudojant išmaniųjų telefonų 
programėle „Pranešk“ (https://
www.vmi. l t /cms/mobi l iosios-
programeles), užpildžius anketą 
internetinėje svetainėje (https://
www.vmi.lt /cms/stop-seseliui) 
arba apsilankius Kauno AVMI 
padaliniuose.

Visą informaciją dėl nekilno-
jamojo turto nuomos, apgy-
vendinimo paslaugų veiklos 
apmokestinimo galima gauti pa-
skambinus Mokesčių informa-
cijos centro trumpuoju tele-
fonu 1882 arba apsilankius VMI 
interneto svetainėje.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Kauno apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.

Apie tuberkuliozę ir jos 
prevenciją

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras ge-
gužės 31 dieną Druskininkų sa-
vivaldybės socialinių paslaugų 
centro darbuotojams organiza-
vo paskaitą „STOP! Tuberkulio-
zė“, kurios tikslas – informuo-
ti socialinius darbuotojus apie 
tuberkuliozės užsikrėtimo ke-
lius, profilaktikos priemones ir 
gydymo galimybes. 

Paskaitą skaitė Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro prie 
LR sveikatos apsaugos minis-
terijos Alytaus departamento 
Druskininkų skyriaus vyriausio-
ji specialistė Zita Gaidytė, kuri 
susirinkusiuosius supažindino 
su tuberkuliozės požymiais, pliti-
mo keliais, profilaktiniais patikri-
nimais, skiepais nuo šios ligos, 
asmenine sergančiųjų higiena 
bei prevencijos ir saugumo prie-
monėmis sąlytį su ligoniu turėju-
siems asmenims. 

Po išsamios paskaitos Druski-
ninkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistai, so-

cialinius darbuotojus, pakvietė į 
„Sveikatos stotelę“. Jos metu dar-
buotojams buvo atlikti gliukozės ir 
cholesterolio kiekio kraujyje ma-
tavimai. Visuomenės sveikatos 
specialistai suteikė pirmosios pa-
galbos teorinių ir praktinių žinių, 
konsultavo sveikatos stiprinimo 
ir išsaugojimo klausimais, atliko 
kūno masės analizę, kuri susi-
laukė ypač didelio susidomėjimo. 
Susirinkusieji taip pat išbandė gir-
tumą imituojančius akinius bei pa-
simatavo „nutukimo liemenę“. 

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras dėkoja 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro prie Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Alytaus departamento 
Druskininkų skyriui bei Druskinin-
kų savivaldybės socialinių pas-
laugų centrui už aktyvų bendra-
darbiavimą. 

Druskininkų savivaldybės
 visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojams organizuotos 
paskaitos metu socialiniai darbuotojai informuoti apie tuberkuliozės užsikrėtimo ke-
lius, profilaktikos priemones ir gydymo galimybes/Druskininkų VSB archyvo nuotrauka 

Nuo 2017 m. liepos mėn. išnuomojamos patogiai išplanuotos patalpos kavinės restorano veiklos 
organizavimui, adresu Eglės g. 1, Druskininkai (AB „Eglės“ sanatorijos teritorijoje). Bendras pa-
talpų plotas 239 kv. m. Yra lauko terasa, erdvios kavinės/restorano patalpos su įrengta baro zona. 
Sanatorijoje vienu metu gyvena nuo 700 iki 1300 žmonių, todėl didelis klientų srautas garantuo-
tas. Pageidautina, kad būtų organizuojami gyvos muzikos/šokių vakarai. Nuomos kaina nuo 1200 
EUR. Daugiau informacijos tel. 8 (313) 60221 arba el. p.: office@sanatorija.lt

AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai) nuo 2017 m. liepos 1 d. išnuomoja negyvenamą-
sias patalpas prekybai (bendras patalpų plotas 39,32 m2, patalpos yra sanatorijos valgyklos pas-
tato „B“ įėjimo pusėje). Nuomos kaina – 200 Eur (be PVM)/1 mėn. Pageidautina, kad būtų prekiau-
jama meno dirbiniais. 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 313) 60 222 arba el. p.: office@sanatorija.lt
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R. Paksas. Europos visuomenei reikia judėjimo už savo pilietines ir 
politines teises 

Pastaruoju  metu tenka pa-
stebėti, kad ir europarla-
mentarai Briuselyje, ir Sei-
mo nariai Lietuvoje vis labiau 
grimzta į tuščius ginčus dėl 
dalykų, kurie tik jiems pa-
tiems atrodo svarbūs. 

Diskusijos dėl tikrų ir pačiai vi-
suomenei svarbių problemų tam-
pa vis retesnės,  žmonėms svar-
bių klausimų svarstymas atsiduria 
antrame ar trečiame plane. Re-
gis, vis dažniau formuojama poli-
tinė darbotvarkė politikams, o ne 
visuomeninė visuomenei. 

Nors kai kam atrodo, kad disku-
sija apie tai, kiek metrų už kavi-
nės lauke galima parduoti alkoho-
lį, yra labai svarbi, aš manau, kad 
ir Europos Sąjungos valstybėse, 
ir Lietuvoje, yra gerokai rimtesnių 
problemų: nedarbas, socialinė at-
skirtis, jaunimo neužtikrintumas 
dėl ateities, emigracija. 

O Europos Parlamente svarsto-
ma rezoliucija dėl antisemitizmo, 
rengiama diskusija dėl žiniasklai-
dos naudojimo politiniais tikslais 
rizikos Čekijoje. 

Kažkaip nepastebėjau, kad Lie-
tuvoje ar Europoje būtų kilusi to-
kia antisemitizmo banga, dėl ku-
rios reikėtų specialių diskusijų. 
Kaip, beje, ir dėl Čekijos.  

Pasisakydamas diskusijoje dėl 
žiniasklaidos panaudojimo politi-
niais tikslais Čekijoje rizikos, ak-
centavau, kad kuomet, remiantis 
vienu pavyzdžiu, kuris gali būti la-
biau panašus į provokaciją negu 
į realų susitarimą, yra operaty-
viai rengiamos tokios diskusijos, 
tai labiau primena sąmoningą įsi-
painiojimą į suverenios valstybės 
politinius procesus ir kovą tarp 
vietos partijų, aiškiai siekiant pa-
laikyti vienas politines jėgas ir su-
menkinti kitas. 

Diskusija EP surengta po konf-
likto tarp buvusio Čekijos premje-
ro B. Sobotkos ir finansų ministro 
A. Babišo, kuris iššaukė Vyriau-
sybės krizę Čekijoje. A. Babišas 
buvo apkaltintas įtaka žiniasklai-
dai ir siekiu jos rankomis susido-
roti su politiniais oponentais. 

Šiandien jis yra populiarumą 
sparčiai įgaunančios Čekijos 
centristinės pakraipos partijos 
lyderis ir populiariausias politi-
kas Čekijoje. 

Akivaizdu, kad jungtinės Euro-
pos globalistų pajėgos taiksty-
tis su tokia situacija negali, todėl 
greitai EP „pagimdoma diskusi-
ja“, primenanti spektaklį, kuria-
me pagrindinius vaidmenis at-
lieka Europos Komisija, kai kurie 

europarlamentarai, o režisierių 
galvose yra vienas tikslas: kaip 
į vietą pastatyti visuomenės pa-
sitikėjimą įgaunančius politikus ir 
politines partijas. 

Jeigu iš tiesų norime kalbė-
ti apie politikų ir politikos įtaką ži-
niasklaidai, gal reikėtų prisimin-
ti atvejus Švedijoje ir Vokietijoje, 
kuomet siekta nuslėpti krimina-
linius migrantų išpuolius prieš tų 
valstybių piliečius. Ir kurį laiką tai 
pavyko padaryti. Ko gero, ne be 
politikų įtakos žiniasklaidai. 

Kur Europos Komisijos iniciatyva 
pradėti diskusijas dėl žiniasklaidos 

laisvės ir dėl politikų įtakos Švedi-
jos ar Vokietijos žiniasklaidai? 

Kai kuri žiniasklaida daugelyje 
pasaulio valstybių jau seniai yra 
priklausoma nuo politikų valios ir 
įgeidžių. Ji vis labiau tampa poli-
tikus aptarnaujančia priemone ir 
netgi tam tikrų politinių procesų 
katalizatoriumi. 

Tad gal vietoje spektaklio apie 
žiniasklaidos naudojimo politi-
niais tikslais riziką Čekijoje iš tie-
sų pradėkime rimtą diskusiją apie 
žiniasklaidos tarnystės politikai 
bei politikų įtakos visuomenės in-
formavimo priemonėms keliamas 
problemas ir pasekmes visoje Eu-
ropos Sąjungoje, kur atstovauja-
moji demokratija virto politikų ats-
tovavimu tik sau. Ir ji įvairiomis 
priemonėmis ir būdais nuolat pa-
laikoma kaip tikroji demokratija, 
kaip nepakeičiamas jos garantas. 

Ir atvirkščiai – tiesioginės demo-
kratijos idėja, kuri reiškia dides-
nį visuomenės įsitraukimą į politi-
nius ir ekonominius procesus, yra 
menkinama, pristatoma kaip po-
pulistų įrankis, kuris neva naudo-
jamas sumaiščiai kelti. 

Kai visuomenė supras, kad to-
kie argumentai tėra tik valdžios 
siekis išlaikyti turimą padėtį, ji 
galės pareikalauti iš politikų ki-

tokių sprendimų. Ne balansuo-
jant biudžetą, ne didinant mo-
kesčius, dalinant pašalpas ir 
kompensacijas, bet sudarant są-
lygas dirbti ir užsidirbti. 

Tada visuomenė politikams for-
muos tokią darbotvarkę, kurios jai 
reikia ir reikalaus ją įgyvendinti. 
Tačiau pirmiausiai ir Lietuvoje, ir 
kitose Europos valstybėse turi at-
sirasti naujas sąjūdis, aktyvi pilie-
tinė bendruomenė, kurios veiklos 
pagrindinis tikslas būtų savo pi-
lietinių ir politinių teisių atsikovo-
jimas ir įtvirtinimas. 

Parengta, bendradarbiaujant 
su Europos Parlamento 

frakcija Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos

„Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininkas

Užsakymo Nr. MDR-107-02

Viešai sūnaus gimimu džiaugęsis politikas dėl pinigų vaiko 
išlaikymui aiškinasi teisme

Savaitraštį „Mano Druskinin-
kai“ pasiekė informacija, jog 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos narys Karolis Kaklys ven-
gia mokėti išlaikymo pinigus 
savo mažamečiui sūnui. Viešo 
asmens – toks ir yra K. Kaklys 
– ne tik vieša veikla, bet ir pri-
vatus gyvenimas gali turėti įta-
kos bendruomenei. 

Teigia, kad rūpinasi
Šią savaitę turėtų įvykti atvi-

ras Druskininkų miesto apylin-
kės teismo posėdis, kuriame bus 
sprendžiama, kokia tvarka K. Ka-
klys ir jo sūnaus motina galės pri-
žiūrėti sūnų, juo rūpintis, nustato-
ma vaiko išlaikymo pinigų suma. 
Ar pora susitars dėl vaiko gero-
vės? Teisiniai procesai, regis, 
ir taip jau pernelyg užtruko. Ko-
dėl? Kodėl du jauni žmonės, su-
sipažinę vos prieš kelerius me-
tus ir susilaukę vaiko, kuriam 
nėra nė dvejų metukų, nebeaugi-
na mažylio poroje ir dar nuo pra-
ėjusių metų žiemos bylinėjasi? 
Juo labiau, kad visai neseniai, 
vos susilaukęs sūnaus, jaunasis 
tėvelis suskubo vaiko gimimu pa-
sidžiaugti sau palankioje žinias-
klaidoje, tuo tarsi ir rodydamas, 
jog tėvystė jam lyg ir rūpi? Tik ar 
tomis publikacijomis ir nepasibai-
gė jo tėviški džiaugsmai ir rūpes-
čiai?

„Druskininkų miesto apylinkės 
teisme numatytas atviras posė-
dis, kuriame bus nagrinėjama 
byla, susijusi su Jūsų vaiko iš-
laikymu. Gimus sūnui, tuo faktu 
džiaugėtės ir vietos spaudoje. Ar 
gali būti, kad vengiate ar vengė-

te reguliariai mokėti pinigus vai-
ko išlaikymui ir kodėl?“, – atsa-
kydamas į šį savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ raštu užduotą klau-
simą, K. Kaklys informavo: „Atsa-
kydamas į jūsų klausimą – Ar gali 
būti, kad vengiate ar vengėte re-
guliariai mokėti pinigus vaiko iš-
laikymui ir kodėl? – pateikiu jums 
atsakymą: negali būti ir to nėra. 
Sūnumi rūpinuosi visuomet, kaip 
ir teikiau bei teikiu išlaikymą regu-
liariai. Prašau mano komentarą 
publikuoti vientisą ir neiškraipyti. 
Gražios dienos.“

Kodėl persigalvojo?
Redakcijos žiniomis, kurias 

„Mano Druskininkams“ teikė vai-
ko motinai artima aplinka, ber-
niuko mama norėjusi taikiu su-
sitarimu išspręsti problemą, kuri 
susijusi su vaiko išlaikymo pini-
gais ir bendravimo su vaiku tvar-
ka. Šaltinių teigimu, moteris, gi-
mus kūdikiui, būdavo paliekama 
rūpintis vaiku mėnesį ir ilgiau. 
Moteris, padedama artimųjų,  sū-
numi rūpinosi. K. Kaklys mokė-
jo pinigus vaikui išlaikyti, tačiau 
esą nereguliariai, todėl moteriai 
tekdavo jų nuolat prašyti, priminti 
apie prievolę išlaikyti sūnų.

Redakcijos žiniomis, situacija 
tapo dar blogesnė, kai moteriai 
su vaiku, galimai K. Kakliui parei-
kalavus, teko išsikelti iš buto, ku-
riame jie gyveno ir augino vaiką. 
Redakcijos žiniomis, moteriai – 
apie tai, kad ji turi išsikelti, buvo 
pasakyta pernai rudenį. Ir duo-
tos dvi savaitės – esą, jei neišsi-
kelsianti, jos laukianti neva tai at-
sakomybė kaip gyvenančios „be 

vietos.“ Jauna, dar gyvenimo pa-
tirties neturinti moteris, ko gero, 
išsigando teisinį išsilavinimą tu-
rinčio mylimojo žodžių. Kalbama, 
jog moteriai nėra malonu ir dėl to, 
kad, praėjus vos porai mėnesių 
po jų išsiskyrimo, kai ji su kūdikiu 
turėjo išsikelti iš namų, viešoje er-
dvėje buvo galima pamatyti, kad 
šalia K. Kaklio – jau kita mergina.

Siekdama apsaugoti vaiko inte-
resus, moteris kreipėsi į teismą, 
kad K. Kaklys būtų įpareigotas 
sumą vaiko išlaikymui mokėti re-
guliariai. Esą buvo paruošta tai-
kos sutartis dėl pinigų vaiko iš-
laikymui ir bendravimo su vaiku 
tvarkos. Tačiau, redakcijos žinio-
mis, K. Kaklys teismą informa-
vęs, esą per visus 2016 metus jo  
pajamos iš veiklos, kuria jis užsi-
ima, yra tik apie 600 eurų. Išda-
linus šią sumą 12-ai mėnesių, vai-
ko išlaikymui, išeitų, per mėnesį 
skiriama apie 50 eurų? Nors vie-
šai skelbiamose K. Kaklio kelerių 
pastarųjų metų deklaracijose nu-
rodoma, kad turto jis vis dėlto turi.

Redakcijos žiniomis, moteris yra 
sakiusi, kad ji nori tik tiek, kiek nu-
matyta įstatymo. Tačiau, kaip rodo 
kai kurie dokumentai, vaiko tė-
vas pajamų vis dėlto turi daugiau, 
mieste kalbama, kad savo tikrą-
sias pajamas jis galimai slepia. 

Kurorte sklando įvairių gandų 
apie šį politiką ir jo veiklą. Drus-
kininkai – mažas miestelis. Visi 
visus pažįsta, aptarinėja, kas 
su kuo gyvena, kur dirba, kiek 
uždirba, ką ir už kiek perka. Ko-
kiu automobiliu važinėjasi, su 
kuo lankosi klubuose ar kazino. 
Dar daugiau aplinkinių dėme-

sio sulaukia politikai. Matomas 
ir K. Kaklys. Kalbama, kad da-
bar jis važinėja prabangiu auto-
mobiliu.

Kuris tėvas, važinėjantis tokiu 
automobiliu, gailėtų poros šimtų 
eurų vaiko išlaikymui? 

O ar kiekvienas, kada tik pano-
rėjęs, gali žaisti kazino, važinėtis 
prabangiu automobiliu, pirkti na-
mus ir sklypus?

Redakcijos žiniomis, K. Ka-
klio vaiko motina dirba viename 
iš sveikatinimo centrų, darbe yra 
gerbiama ir vertinama kaip darbš-
ti bei atsakinga specialistė. Kal-
bama, kad K. Kaklys praėjusią 
savaitę keletą kartų važiavo pas 
ją į darbovietę, dabar jau prašy-
damas, kad būtų pasirašyta tai-
kos sutartis. Ar todėl, jog susirū-
pino, kad per atvirą teismo posėdį 
gali paaiškėti daug jam ne itin ma-
lonių dalykų? Ir kodėl ta sutartis 
negalėjo būti įgyvendinta dar lap-
kritį, kai pora pradėjo gyventi vi-
siškai atskirai?

Dėl vaiko gerovės
Dėl to, kaip elgtis šeimoje ir su 

savo artimaisiais, niekas nesame 
niekam teisėjas. Lietuvoje tūks-
tančiai interesantų praveria įvai-
rių instancijų ir institucijų duris, kai 
neberanda tarpusavy sutarimo dėl 
šeimos gerovės, savo vaikų. Drus-
kininkai taip pat ne išimtis. Tačiau, 
rengiant šią publikaciją, vis dėl-
to kilo klausimas: kaip politikas K. 
Kaklys jaučiasi, per Tarybos posė-
džius vis pasisakantis apie, kaip 
esą negražu meluoti, tyčiotis ir pa-
našiai, jei pats, regis, nėra toks jau 
pavyzdinis savo paties gyvenimo 

šeimininkas? 
Tikimės, kad du jauni žmonės 

ras vaiko gerovei naudingiausius 
sprendimus. Byla teisme numa-
tyta nagrinėti jau rytoj. Apie jos 
baigtį informuosime.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Ar politikas K. Kaklys, per Tarybos po-
sėdžius pasisakantis apie tai, kaip ne-
gražu meluoti, pats visada sako tiesą?/
„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Lietuvoje daugybė intere-
santų praveria įvairių ins-
tancijų ir institucijų duris, 
kai neberanda tarpusavy 
sutarimo dėl šeimos gero-
vės. Druskininkai – ne išim-
tis.

Druskininkų miesto apylin-

kės teismo duomenimis, per 
pastaruosius keletą metų iš 
viso išnagrinėta 151 civilinė 
byla dėl santuokos nutrauki-
mo:

2015 m. – 49 (38 iš jų dėl 
santuokos nutraukimo abiejų 
sutuoktinių bendru sutikimu);

2016 m. – 62 (51 iš jų dėl 
santuokos nutraukimo abiejų 
sutuoktinių bendru sutikimu);

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 
2017 m. gegužės 31 d. – 40 
bylų (32 iš jų dėl santuokos 
nutraukimo abiejų sutuoktinių 
bendru sutikimu).

Druskininkų miesto apylin-
kės teisme nuo 2015 m. sausio 
1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 
iš viso išnagrinėtos 24 civilinės 
bylos, kuriose buvo sprendžia-
mas klausimas dėl išlaikymo 
nepilnamečiam vaikui priteisi-
mo ar priteisto išlaikymo dy-

džio pakeitimo (išskyrus bylas, 
kuriose šalys dėl išlaikymo su-
sitarė šalių sutarimu.

Parengta pagal 
Druskininkų miesto apylin-

kės teismo informaciją

Kalbama, kad prie šio, apie 15000 
eurų kainuojančio, automobilio vairo 
dažnai matomas K. Kaklys/„Mano Drus-
kininkai“ archyvo nuotrauka
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„Saulės“ mokykloje – padėkos vakaras „Nešu saulę tau į delnus...“
Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja metodi-
ninkė

Gegužės 30-ąją „Saulės“ 
pagrindinėje mokykloje or-
ganizuotas tradicinis padė-
kos vakaras „Nešu saulę Tau 
į delnus...“ į mokslo metų pa-
lydėtuves sukvietė didelį būrį 
mokytojų, mokinių, tėvelių. 
Gana gausiai susirinkusią 
mokyklos bendruomenę pa-
sveikino ir padėkas bei stiklo 
statulėles padėjo įteikti Drus-
kininkų savivaldybės Švieti-
mo skyriaus vedėjas Jevgrafi-
jus Samuchovas, Druskininkų 
Jaunimo užimtumo centro di-
rektorė Aušra Nedzinskienė, 
Druskininkų kultūros centro 
direktorė Rimutė Viniarskaitė, 
Ratnyčios Šv. apaštalo Baltra-
miejaus parapijos klebonas 
Žydrius Kuzinas, Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro vadovė Inga 
Kostina, Druskininkų polici-
jos komisariato veiklos sky-
riaus vyriausiasis tyrėjas Ed-
garas Suchanekas. 

Šis padėkų vakaras buvo kitoks 
nei įprasta kasmet – renginio pra-
džioje pašventinta mokyklos vė-
liava, kurios „gimimo“ ilgai laukė 
ne tik mokyklos bendruomenė, 
bet ir jos autorė Dorotėja Liau-
kevičiūtė, dabar jau „Ryto“ gim-
nazijos mokinė. Vėliavos centre 
– tvirtai susikibusios rankos sau-
lės fone: jos simbolizuoja darną, 
vienybę, ryžtingą ėjimą tikslų link, 
saulė teikia šviesos ir vilties, tikė-
jimo savo jėgomis, nuskaidrina 
sudėtingą mokslo kelią... 

Susirinkusius šventės daly-
vius pasveikino mokyklos direk-
torė Ramutė Siliūnienė, apiben-
drindama praėjusių mokslo metų 
rezultatus, pasidžiaugdama lai-
mėjimais, reikšmingiausiomis 
pergalėmis, išreikšdama viltį, kad 
ateisiantys metai bus dar sėkmin-
gesni, vaisingesni, sugrįžę po va-
saros atostogų mokiniai dar uo-
liau ir kruopščiau sieks naujų 
mokslo pasiekimų, negailės ryžto 
ir jėgų tikslui pasiekti. 

Ir šie metai buvo nepapras-
tai „derlingi“ – neatsitiktinai sti-
klo statulėlės, įprasminančios 

svarbius darbus, o kartu ir šilu-
mą, gerumą, saulę, buvo išdalin-
tos net šešiems mokiniams: Ja-
nai Patricijai Annai Van Gucht, 
Juliui Gvozdiovui, Austėjai Kle-
ponytei, Ugnei Jurkšaitytei, Ma-
rijai Vaikšnoraitei bei Emilijai 
Juškevičiūtei. Visi jie – įvairių 
konkursų, olimpiadų nugalėto-
jai, be to, jų metiniai įvertinimai 
yra patys aukščiausi – dešimtu-
kai. Ypatingu dėmesiu tą vakarą 
buvo apdovanota A. Kleponytė 
– ši mokinė „Alma litera“ orga-
nizuotame paauglių ir jaunimo li-
teratūros konkurse tapo jaunąja 
knygų vertinimo eksperte, Lietu-
vos zoologijos sodo organizuo-
tame konkurse „Jaunasis gamti-
ninkas“ užėmė II-ją vietą ir gavo 
Adomo Vilimavičiaus fondo pre-
miją. Ji – Savivaldybės geografi-
jos, biologijos olimpiados I-osios 
vietos laimėtoja, muzikinės vik-
torinos „Paslaptingasis M. K. 
Čiurlionio pasaulis“- I-osios vie-
tos savininkė, Savivaldybės ben-
drojo ugdymo mokyklų mokinių 
miniatiūrų konkurse „Paslaptin-
gasis M. K. Čiurlionio pasaulis“ 
tapo laureate. Uoli šeštokė buvo 

apdovanota ne tik stiklo statu-
lėle, padėkos raštu, Druskinin-
kų vandens parko dovana, bet 
ir gavo Dariaus Šavolskio (Euro-
pos Gynybos agentūroje dirban-
tis buvęs druskininkietis) įsteigtą 
piniginę premiją.

Ypatinga stiklo statulėlė tądien 
buvo įteikta mokyklos socialinei 
pedagogei Onutei Rūkštelienei 
– keturiasdešimt dvejus metus 
ji dalijo širdies šilumą, dėmesį ir 
viltingus žodžius mokiniams, nie-
kuomet nepasmerkdama, nebar-
dama, savo savitvarda ir vidine 
ramybe apgaubdama įžeistą mo-
kytoją ar mokinį, visuomet ska-
tindama mokinio ir mokytojo dia-
logą. Įžengusi į garbingą penktą 
veiklos dešimtmetį, O. Rūkštelie-
nė nutarė stabtelėti ir peržvelg-
ti nuveiktus darbus, prisimin-
ti sutiktus ir palydėtus mokinius, 
o darbo „areną“ užleisti jaunes-
niems. 

Tądien šventiniame vakare nu-
skambėjo dar ne vieno puikaus 
mokytojo vardas – daug jų, tikrai 
nuoširdžiai atiduodančių visą 
save, kasdien, diena po dienos, 
vedė jaunąsias asmenybes ne tik 

mokslo labirintais – pirmiausia jie 
dalijosi žmogiškąja šiluma, sten-
gėsi apgaubti nuoširdžiu rūpes-
čiu, ko gero, žinodami vieną iš 
pačių svarbiausių mokytojo dar-
bo tiesų: „Parodyk, kad Aš Tau 
rūpiu – tada lauk iš manęs rezul-
tatų...“ Tad ir tie rezultatai „Sau-
lės“ pagrindinėje mokykloje kas-
met džiugina. Šis padėkų dienos 
renginys leido tuo įsitikinti, nes 
be šaunaus būrelio atkakliau-
siųjų mokinių, apdovanotų stiklo 
statulėlėmis, padėkomis už la-
bai gerą mokymąsi ir laimėjimus 
savivaldybės olimpiadose, į sce-
ną kopė ir daug pergales į moky-
klą parnešusių mokinių: puikūs 
literatai, muzikai, įvairių konkur-
sų, sportinių varžybų, kūrybinių 
projektų savivaldybėje ir už jos 
ribų prizininkai. Nesuklysiu teig-
dama, kad daugiausia dėmesio 
renginyje atiteko kūno kultūros 
mokytojo Vytauto Kapčiaus tre-
niruojamiems futbolo grandams 
– ir berniukų, ir merginų koman-
dos šiais mokslo metais susižėrė 
pačius reikšmingiausius apdova-
nojimus. O mokytojas Vytautas, 
paskatintas mokinių laimėjimų, 

atidarė savo FUTBOLO MOKY-
KLĄ! Tokia žinia tą vakarą buvo 
pasitikta itin džiugiai ir palydėta 
garsiais plojimais.

Šventinę nuotaiką sukurti pa-
dėjo mokytojos Birutės Leva-
naitienės šokių studija „Rock-
rock”, Janos Patricijos Annos 
Van Gucht, Darijos Belkinos, 
Emilijos Juškevičiūtės muziki-
nės dovanos, pradinių klasių 
mokinių Fausto ir Gabrielės at-
likta smagi dainelė. Jaukiu va-
karo akcentu tapo buvusios 
mokyklos mokinės Otilijos Ka-
valiauskaitės „sugrįžimas“ į gim-
tosios mokyklos sceną. Jaunoji 
muzikos atlikėja ne tik padova-
nojo svečiams tris jausmingus 
kūrinius, bet ir dėkojo savo mu-
zikos mokytojai Irenai Daniušie-
nei už muzikinius sparnus bei 
sėkmingo skrydžio pradžią.

Padėkota ir įvairioms Savival-
dybės institucijoms už nuolati-
nę pagalbą, organizuojant ren-
ginius, efektyvinant ugdymo 
procesą. O susirinkę šventės 
dalyviai palydėti į vasarą, linkint 
jaukaus ir turiningo poilsio bei įsi-
mintinų akimirkų. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė susirinko į tradicinį padėkos vakarą „Nešu saulę Tau į delnus...“/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Birželio 15 d. kviečia-
me į nemokamą semina-
rą „Daugiabučių namų 
modernizavimo skatini-
mas“, kuriame aptarsime 
su renovacija susijusius 
klausimus. Seminare da-
lyvaus ir Jus konsultuos 
tiesiogiai su renovacija dir-
bantys energetikos, inžine-
rijos, ekonomikos ir teisės 
specialistai.

Seminaras skirtas vi-
siems renovacija besi-
domintiems renovuotinų 
daugiabučių namų gyven-
tojams; daugiabučių namų 
bendrijų atstovams; dau-
giabučių namų bendrojo 
naudojimo objektų valdy-
tojams, administratoriams; 
už daugiabučių namų re-
novaciją atsakingiems sa-

vivaldybės darbuotojams.
Seminaro pradžia: 

15.00 (su kavos pertrau-
kėle) 

Seminaro vieta: Drus-
kininkų savivaldybė, Po-
sėdžių salė (I a.), Vasario 
16-osios g. 7.

Renginys NEMOKAMAS.
Būtina išankstinė regis-

tracija tel. 8 641 52977
Kiekvienam dalyviui 

dalijamoji seminaro me-
džiaga ir asmeninės kon-
sultacijos.

Projektas Nr. 04.3.1-AP-
VA-V-003-01-0001 „Dau-
giabučių namų ir savi-
valdybių viešųjų pastatų 
modernizavimo skatini-
mas“, finansuojamas Eu-
ropos Sąjungos struktū-
rinių fondų lėšomis.

Folkloro festivalyje „Dzūkų godos“ – ir 
„Serbenta“

Aleksandra Petravičienė

Gegužės 27 d. Varėnos rajo-
ne, Marcinkonyse, prie Kasti-
nio ežero organizuotas folklo-
ro festivalis „Dzūkų godos“, į 
kurį buvo pakviestas ir Leipa-
lingio folkloro ansamblis „Ser-
benta“ (vad. A. Petravičienė). 
Šiame festivalyje dalyvavo ko-

lektyvai  iš Kaišiadorių, Lazdi-
jų, Varėnos, Vilniaus ir Alytaus 
rajonų.Turėjome galimybę pasi-
žiūrėti šių rajonų kolektyvų pro-
gramas ir parodyti savo krašto 
tradicijų savitumą.

Gera nuotaika, nuostabūs kolek-
tyvų vadovai ir dalyviai, renginio 
organizatoriai, suteikė galimybę 
atsipalaiduoti, kartu dainuoti, šok-

ti. Buvome nustebinti Marcinkonių 
bendruomenės įspūdingomis vai-
šėmis, surengtomis bendruome-
nės namuose. Vien šmaikštuolio 
Jono virta sriuba su gera humoro 
doze ko verta! 

Kiekvienas festivalis padeda to-
bulėti, stengtis dėl savo krašto, 
žmonių, kurie neabejingi tradici-
niam muzikavimui, dainavimui. 

Į folkloro festivalį „Dzūkų godos“ buvo pakviestas ir Leipalingio folkloro ansamblis „Serbenta“/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Geriausiems moksleiviams – „Mokyklos vilties“ statulėlės
Rima Pakalienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių 

kalbos mokytoja 

Viena iš gražiausių ir 
laukiamiausių „Atgimimo“ 
mokyklos švenčių – „Mokyk-
los viltis“: ir tėveliai, ir moky-
tojai, ir draugai džiaugiasi 
geriausiais mokiniais, kurių 
asmeniniai mokymosi pasieki-
mai, laimėjimai konkursuose, 
olimpiadose, sportinėse 
varžybose garsina jų pačių 
ir mokyklos vardą. Birželio 
pirmą dieną „Mokyklos vilties“ 
statulėlės vienuoliktą kartą 
įteiktos trisdešimt aštuoniems 
mokiniams.

Nuskambėjus M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos jaunųjų atlikėjų 
orkestro akordams ir mokyklos 
direktorei D. Časienei tarus svei-
kinimo žodį, renginio vedėjai 
Agnė Aleksonytė ir Povilas 
Žarnauskas į sceną pakvietė 
geriausius pradinukus: Arną 
Moisiejų, Liepą Karlonaitę, 
Viltę Slidziauskaitę, Martyną 
Plukį, Miglę Labanauskaitę. Ar-
nas ir Martynas savivaldybės 
matematikos olimpiadoje 
užėmė pirmąsias vietas, Miglė 
– savivaldybės pradinių klasių 
mokinių konkurso „Raštingiausias 
pradinukas“ 2-osios vietos 
laimėtoja, Viltė- 3-osios vietos, 
o Liepa – puiki slidininkė, daly-
vavusi tarptautinėse slidinėjimo 
varžybose Latvijoje ir Suomijo-
je. Pradinukams statulėles įteikė 
mokyklos tarybos narė Violeta 
Dumskienė.

Geografijos mokytoja Staselė 
Kirkliauskienė pristatė penktokų 
Austėjos Katčenkaitės, Dominyko 
Lukošiūno, Patricijos Mizeraitės, 
Gustės Vailionytės ir  Vincen-
to Akstino pasiekimus. Vin-
centas gražiai piešia ir lanko 
meno mokyklos dailės skyrių, 
Druskininkų savivaldybės 
mokyklų 5-8 klasių biologi-
jos olimpiadoje užėmė I-ą vietą. 
Austėja labai gerai mokosi, per I ir 
II trimestrus nepraleido nė vienos 
pamokos. Dominykas aktyvi-
ai dalyvauja japonų kalbos klubo 
„Sakuros žiedas Druskininkuose“ 
veikloje, biologijos olimpiado-
je užėmė II-ąją vietą. Patricija 
ir Gustė – aktyvios rankininkės, 
šiemet su komanda Lietuvoje 
savo amžiaus grupėje iškovojo 
III-ąją vietą. Mokyklos vilties“ 
statulėles įteikė Mokyklos tary-
bos narys Edgaras Suchanekas. 

Jūratė Šalengienė, lietuvių 
kalbos mokytoja, pasidžiaugė 
įkvepiančiais penktokų Tomo 
Mikučionio, Martyno Červinsko, 
Medo Dobelinsko, Aurėjos 
Galčiūtės ir Akvilės Orliukaitės 
pasiekimais. Tadas ir Martynas 
Lietuvos akordeonistų konkurse 
„Vilnius  2017“ tapo II-osios vie-
tos laureatais, o konkurse „As-
coltate 2017“ laimėjo I-ąją vietą. 
Tadas ir Martynas dažnai koncer-
tuoja mokykos ir miesto rengin-
iuose, neseniai jų klausėsi ir 
Lenkijos Pišo miesto gyvento-
jai. Medas puikiai derina mokslą 
ir sportą, „Snow Arenoje” lanko 
„Racing team“ slidinėjimo būrelį, 
šiemet Ignalinoje slidinėjimo 
varžybose laimėjo I-ąją, o 
Druskininkų LTeam slidinėjimo 
varžybose – II-ąją vietą, dalyvavo 
ir tarptautinėse varžybose Suomi-
joje. Aurėja ir Akvilė gerai mokosi 
ir gražiai piešia. Statulėles jiems 
įteikė Kultūros centro direktorė 
Rima Viniarskaitė.  

„Mokyklos vilties“ statulėlės 
įteiktos šeštokėms Godai 
Arčiškevičiūtei, Ugnei Jane-
liauskatei, Simonai Grigory-
an, Andrai Mikulskytei, Eglei 
Sadauskaitei, Agnei Streikutei, 

Gustei Šematovičiūtei, Agnei 
Matulevičiūtei, Martai Nikiti-
naitei, Idai Matulevičiūtei ir Evi-
tai Zuberniūtei. Anot mokytojų 
Irenos Urbonienės ir Dalios 
Rusinienės, jos ne tik gerai moko-
si, bet ir mėgsta skaityti, dainuoti, 
šokti. Eglė dalyvavo respublikin-
iame Tautinio kostiumo konkurse 
ir jos darbas puikuojasi kalendo-
riuje. „Mokyklos vilties“ statulėles 
šeštokėms įteikė Visuomenės 
sveikatos biuro direktorė Inga 
Kostina ir „Atgimimo“ mokyk-
los direktorės pavaduotoja Irena 
Lukošienė.

Renginio dalyviai ir svečiai 
plojo 6b klasės mokinei Gus-
tei Šematovičiūtei už kanklėmis 
pagrotą kūrinį. Gustė – renginių 
organizatorė, aktyviai dalyvau-
ja ne tik klasės, mokyklos, bet ir 
vaikų centro „Džiugučiai“ veikloje, 
M. K. Čiurlionio meno mokyk-
loje mokosi groti kanklėmis. 
Savivaldybės mokyklų 6-ų klasių 
matematikos olimpiadoje užėmė 
II-ąją vietą, o geografijos olimpi-
adoje buvo trečia. LR Seimo nar-
io Zenono Streikaus Gustei skir-
tas dovanas ir palinkėjimą, kad 
tobulėjimas būtų jos palydovas, 
mokinei perdavė jo padėjėjas 
Modestas Vitkauskas.

Puikių mokymosi rezultatų 
pasiekė septintokai Margha-
ryta Sytaya, Džiugas Juoza-
ponis, Inesa Gudinovičiūtė, 
Gabija Januškaitė, Arnas Bo-
zys, Motiejus Žūkas, Aušrinė 
Navickaitė – puikūs sportininkai, 
aktyvūs kultūrinio gyvenimo daly-
viai. Juos pristačiusi mokyto-
ja Aida Balčiūnienė džiaugėsi 
matematikos, geografijos, bi-
ologijos olimpiadų rezultatais. 
Statulėles įteikė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos direktorė Onutė 
Akstinaitė. 

Mokyklos tarybos premija skir-
ta 7a klasės mokinei Inesai 
Gudinovičiūtei, stebinančiai ir 
džiuginančiai labai didele individ-
ualia pažanga. 

Vilija Šimkonytė pristatė 
aštuntokus. Vilmantės Kudelytės, 
Ugnės Svioklaitės, Arvydo 
Kalėdos, Dorotėjos Dyburytės, 
Ugnės Bunevičiūtės, Donatos 
Vyšniauskaitės vardai šventėje 
minimi jau ne pirmus metus. Visi 
aštuntokai – aktyvūs olimpiadų 
dalyviai ir jų laimėtojai, turi 
savų pomėgių. Statulėles jiems 
įteikė Jaunimo užimtumo centro 
direktorės pavaduotoja Daiva 
Norkūnienė. 

Vyresniojo politikos specialis-
to Europos Komisijoje Briuselyje 
Dariaus Šavolskio premija šiais 
metais atiteko 8a klasės mokin-
ei Vilmantei Kudelytei, kuri visada 
mokėsi puikiai arba labai gerai, 
yra kruopšti, stropi, mandagi, ak-
tyvi tarptautinių projektų dalyvė, 
lanko M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą, groja pianinu, dainu-
oja chore. Ji sėkmingai dalyva-
vo respublikiniame tarpdalykinia-
me muzikos ir dailės festivalyje, 
jaunųjų pianistų festivalio mara-
tone, respublikiniame solfedžio 
konkurse. Premiją įteikė dai-
lininkas Alfonsas Šuliauskas. 

Sporto ir sveikatinimo mokyk-
los statusą turinti mokykla an-
trus metus rinko sportiškiausias 
klases kartu su Druskininkų 
sporto centru. Šeštų klasių 
mergaičių kvadrato komanda, 
kurios pagrindą sudaro 6b 
klasės mokinės, šiais mokslo 
metais laimėjo pirmąsias vietas 
zoninėse ir tarpzoninėse kvadrato 
varžybose, o finalinėse šalies 
varžybose iškovojo II-ąją vietą. 
Berniukai 6-ųjų klasių finalinėse 
šalies kvadrato varžybose buvo 
ketvirti, estafečių varžybose 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ laimėję 
zonines ir tarpzonines varžybas, 
šalyje finalinėse varžybose buvo  
devinti. 7-ų klasių berniukų ko-
manda lengvosios atletikos 
keturkovės varžybose po pirmų 
vietų zoninėse ir tarpzoninėse 
varžybose finale užėmė  8-ą, 
o kroso estafečių varžybose – 
11-ą vietą. „Tai geriausi sportin-
iai rezultatai per visą mokyklos 
istoriją“, – teigė renginio vedėjas 
P. Žarnauskas. Sportiškiausiomis 
klasėmis išrinktos 4b, 6b ir 7a 
klasės. Geriausius mokyklos 
sportininkus pasveikino ir taures 
įteikė Sporto centro direktorius 
Vilmantas Matkevičius.  

Mokyklos įkūrėjo ir pirmojo direk-
toriaus D. Viščinio vardo premi-
ja, kurią geriausiam metų mokin-
iui ir mokytojui skiria Amerikos 
lietuvių fondas, šiemet įteikta 8b 
klasės mokiniui Pijui Domantui 
Valentukevičiui ir istorijos moky-
tojai Lijanai Lukošiūnienei. Pi-
jus yra olimpiadų rekordininkas: 
Savivaldybės bendrojo lavini-
mo mokyklų fizikos olimpiadoje 
iškovota I-oji vieta, matematikos 
olimpiadoje – II-oji; anglų kalbos 
olimpiadoje – II-oji, chemijos olim-
piadoje – II-oji , dailės olimpiado-
je –I-oji, geografijos 6-8 kl. olim-
piadoje „Mano gaublys” – I-oji, 

Nacionaliniame mokinių Č. Kuda-
bos  geografijos konkurse – IX-oji, 
kroso estafečių  varžybose – I-oji 
vieta. Ji spelnė ir laureato vardą 
šalies  „Istorijos žinovo“ konkurse. 
Pijus nuo penktos klasės yra 
klasės seniūnas. Bendraklasiai jį 
gerbia ir pasitiki, nes jis savo pa-
reigas atlieka sąžiningai ir atsak-
ingai. Vaikinas aktyviai dalyvauja 
Tolerancijos centro renginiuose, 
projektuose, „Maisto banko” ak-
cijose. Garbingą premiją savo 
anūkui įteikė miesto istorikas 
Vytautas Valentukevičius. Pijaus 
istorijos ir pilietinio ugdymo moky-
tojai L. Lukošiūnienei direktorė D. 
Časienė dėkojo už aktyvų darbą 
Tolerancijos centre, įdomias 
integruotas bei atviras pamokas, 
valstybinių švenčių organizavimą 
kitaip, atsakingą ir kruopštų 
klasės auklėtojos darbą.  Premiją 
jai įteikė Druskininkų adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Lina Černiauskienė.

„Mokyklos vilties“ šventišką 
nuotaiką dovanojo M. K. 
Čiurlionio meno mokyk-
loje besimokantys mokiniai, 
šoko jaunių šokių kolektyvas 
(vadovė V. Šmitienė), daina-
vo R. Mikalčienės mokiniai, 
D. Urniežienės pradinių klasių 
mokinių choras „Do re mi“, 
A. Amšiejus, A. Katčenkaitė, 
R. Balkaitienė, akordeonistai 
M. Červinskas, T. Mikučionis, 
kanklininkė G. Šematovičiūtė, 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
orkestras, vadovaujamas J. 
Mikolainio. Šventės akimirkas 

fotografavo buvęs mokyklos 
mokinys Andrius Švitra. „Ilga-
metis gražus  bendravimas su 
mokiniais, jų tėvais, mokytojais, 
švietimo įstaigomis kuria mokyk-
los aurą, o ši skatina tobulėti ir 
keistis“, – sveikindama nomi-
nantus ir svečius sakė mokyklos 
direktorė, dėkodama renginio 
organizatorei Virginijai Žėkaitei, 
visiems mokytojams, mokinių 
tėveliams, M. K. Čiurlionio meno 
mokyklai ir svečiams.

Birželio pirmą dieną „Mokyklos vilties“ statulėlės vienuoliktą kartą įteiktos trisdešimt aštuoniems mokiniams/Andriaus Švitros nuotrauka

D. Viščinio vardo premija skirta 8b klasės mokiniui P. Domantui Valentukevičiui ir 
istorijos mokytojai L. Lukošiūnienei/Andriaus Švitros nuotrauka
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Renginiai
Birželio 8 d. 15 val. susitikimas su 

Artūru Šiukšta „Kuo renkuosi būti?” 
(Druskininkų JUC jaunimo erdvė III a.) 

Birželio 8 d. 18 val. „52-osios Drus-
kininkų fortepijoninės muzikos vasaros“ 
atidarymas. Koncertuos fortepijono vir-
tuozas Emanuele Torquati (Italija), 
dalyvaus Rokas Zubovas (renginys 
nemokamas). (M. K. Čiurlionio memo-
rialiniame muziejus) 

Birželio 9 d. 15 val. Knygos „Taip, lai-
mingas. Kardinolą Juozą Bačkį kalbi-
na Antanas Gailius“ pristatymas. Da-
lyvauja:  J. Em.  Kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, Antanas Gailius (Drus-
kininkų savivaldybės Viešoji biblioteka) 

Birželio 10 d. nuo 12 val. – ekstrema-
laus sporto festivalis „Holy Pine” – BMX 
dviračių, riedučių, riedlenčių ir parkūro 
varžybos. Dalyvių registracija – 9-11.30 
val. (Druskininkų JUC lauko erdvė) 
 
  Birželio 10 d. 13 val. praktinis se-
minaras „Visi įrankiai manyje – kokie 
yra natūralūs būdai atsipalaiduoti?” 
(Druskininkų JUC konferencijų salė III a.) 
 
 Birželio 10 d. 15 val. susitiki-
mas su Olegu Koršunovu „Svei-
kos gyvensenos principai ir psi-
chologinė sveikata kiekvienam“ 
(Druskininkų JUC konferencijų salė III a.) 
 
  Birželio 10 d. 16 val. lietuviško filmo 
„Distancija” peržiūra – geriausių Lietuvos 
BMX dviratininkų nuotykiai šalies mies-
tuose (Druskininkų JUC  didžioji salė I a.)

Birželio 11 d. 15 val. EBRU me-
nas, mandalų spalvinimas.(K. Di-
neikos sveikatinimo parkas) 
 
 Birželio 13 d.17.30 val. humoris-
tinis bei magiškas vakaras su Lie-
tuvos anekdotų karaliumi Raimon-
du Šilansku, humoriste, aktore Hana, 
iliuzionistu, cirko artistu Vytautu Dir-
žiniku. (Leipalingio laisvalaikio salė) 
 
   Birželio 14 d. 10 val. Gedulo ir Vilties 
dienos minėjimas . Renginys prasidės 
šv. Mišiomis Ratnyčios šv. Apaštalo 
Baltramiejaus bažnyčioje. Po šv. Mišių 
prie Tremtinių koplyčios bus uždega-
mos žvakutės, dedamos gėlės. Dainuos 
Tremtinių choras, meninę programą pa-
rodys „Atgimimo“ mokyklos kolektyvas.  

Birželio 14 d. 16 val. Literatūri-
nė valandėlė „Išvežti gyvenimai“, skir-
ta Gedulo ir vilties dienai (Viešo-
sios bibliotekos Viečiūnų padalinyje) 
 
  Birželio 14 d. 15 val. Literatūrinė po-
pietė „Palikti namai“,  skirta Gedulo ir 
vilties dienai (Viešosios bibliotekos Lei-
palingio padalinyje)

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties die-
ną, lygiai 11 val. 59 min. Lietuva vie-
nai minutei sustos. Sustos tam, kad atsi-
gręžtų į praeitį ir istoriją, kurią nešamės 
su savimi, ir pagerbtų buvusių tremtinių 
bei politinių kalinių likimus. Lietuva su-
stos tam, kad pažvelgus į istoriją būtų 
lengviau kurti šalies ateitį, nes mūsų 
praeitis yra tai, kas esame šiandien! 
11 val. 59 min. trumpam nutils muzika 
prekybos centruose ar automobiliuose, 
sustosime ir minutei pamiršime darbus 
ir buitines problemas, minutei nustosime 
naršyti internete ar ruoštis egzaminams. 
Mums visiems tai bus tik minutė tylos, 
bet žmonėms, patyrusiems tremtį ar 
kalinimus, tai bus geriausias įrodymas, 
jog Lietuva gali susivienyti tam, kad įro-
dytume, jog nepamirštame istorijos ir 
didžiuojamės savo laisve. Laisve, su ku-
ria gyvename kiekvieną dieną! Prie vi-
suotinės tylos minutės prisijungti gali 
kiekvienas kartu su savo kolegomis, 
draugais, artimaisiais ar kaimynais! 
Daugiau apie renginį: goo.gl/MTxETW 
O tam, kad istorijos tiltai birželio 14-ąją 
mus sujungtų dar tvirčiau, Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Druskininkuose sieksi-
me perskaityti per 60 000 tremtų ir kalin-
tų žmonių pavardžių!

Birželio 15 d. Druskininkų vandens 
parko konferencijų salėje animacinis 
filmas visai šeimai „Moliūgėlio gyveni-
mas (N-7)

Birželio 16 d. 11 val. Literatūrinis 
rytmetis vaikams „Palikę mūs tėviš-
kę brangią dundėjo tolyn traukiniai“, 
skirta Gedulo ir vilties dienai (Druski-
ninkų savivaldybės Viešoji biblioteka) 
 
   Parodos

Birželio 8 d. 15 val. Menininkų Alek-
sejaus, Tatjanos ir Igorio Pervuhinų kū-
rybos darbų parodos pristatymas (Drus-
kininkų savivaldybės Viešoji biblioteka) 
 
 Birželio 8 d. 17 val. Kazimie-
ro Sigito Straigio skulptūrų par-
odos „Kūrybos procesas“ atida-
rymas (V. K. Jonyno galerija)   

Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš-
Trakų istorijos muziejaus kolekcijos 
(Druskininkų miesto muziejus) 

Švendubrėje atidaryta Bendruomenės namų biblioteka
Nuo šiol Švendubrės ben-

druomenė turi savo biblioteką, 
kurioje ne tik gali išsirinkti do-
minančių knygų, bet ir susibur-
ti įvairiai laisvalaikio veiklai. 

Bendruomenės namų biblio-
tekos renginį vedęs kraštietis, 
Klaipėdos I. Simonaitytės viešo-
sios bibliotekos direktorius Juo-
zas Šikšnelis linkėjo, kad bibliote-
koje netrūktų lankytojų, o ji būtų 
ne tik biblioteka, bet ir susitikimo 
vieta, kurioje žmonės galėtų pa-
bendrauti, padiskutuoti. Iš Šven-
dubrės kilęs J. Šikšnelis sakė 
gyvenime turėjęs dvi svajones: 
„Pirma – kad Švendubrėje būtų 
atidaryta biblioteka, o antra – kad 
į atidarymo šventę susirinktų kuo 
daugiau žmonių, ir ypač bibliote-
kininkų.“

Kaip sakė Švendubrės Raigardo 
seniūnaitijos seniūnaitė Edita Re-
meikienė, J. Šikšneliui ir kilo idė-
ja dėl Bendruomenės namų bi-
bliotekos: „O aš tik padėjau šią 
idėją įgyvendinti, rinkdama kny-
gas, parveždama iš Marijam-
polės UAB „Rotas“ padovano-
tas lentynas. Knygas dovanojo ir 
UAB „Rotas“, ir  Vilniaus apskri-
ties Adomo Mickevičiaus viešo-
sios bibliotekos direktorius A. P. 
Zurlys, ir Klaipėdos I. Simonaity-
tės viešosios bibliotekos direkto-
rius J. Šikšnelis, ir kitos viešosios 
bibliotekos. Aš tikiuosi, kad lanky-
tojų bibliotekoje netruks. Didžiau-
sia mano svajonė – pritraukti į bi-
blioteką, į Bendruomenės namų 
veiklą kuo daugiau jaunų žmo-
nių ir vaikų, kurie galėtų turiningai 
praleisti laisvalaikį ne prie telefo-
nų ar kompiuterių, o biblioteko-
je. Juk knygos – tai žinių lobynas. 
Jos mus lavina, padeda geriau 
suprasti supančią aplinką, nere-

tai, regis, iš tokios pilkos kasdie-
nybės išlaisvina mūsų vaizduo-
tę, nuskraidina mintis į spalvingą 
svajonių pasaulį. Bibliotekoje sa-
vaitgaliais bus organizuojami įvai-
rūs protų mūšiai, filmų ir knygų 
skaitymo vakarai bei daug kitų 
renginukų, skirtų vaikams. La-
biausiai norisi vieningos ben-
druomenės, kurioje kiekvienas 
dalintųsi savo idėjomis, jas galė-
tumėme visi drauge įgyvendinti, 
būtų smagu, kad bendruomenė-
je būtų kuo daugiau įgyvendintų 
darbų, o ne tik kalbų.“

Praėjusį trečiadienį Bendruome-

nės namų bibliotekos atidarymo 
šventėje Švendubrėnus pasvei-
kinęs Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas 
sakė, kad ši bendruomenė nėra iš 
tų, kuri vis ko nors prašytų: „Vei-
klūs, darbštūs Švendubrės žmo-
nės patyliukais daro tai, ką suma-
nę, patys.“

Viečiūnų seniūnas Alvydas Va-
ranis palinkėjo, kad biblioteka 
būtų traukos objektas, kad čia 
nestigtų įvairios veiklos. Ben-
druomenę pasveikino ir bibliote-
kos globėjai – Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešosios bi-

bliotekos direktorius Algis Petras 
Zurlys, UAB „Rotas“ generalinis 
direktorius Jonas Ašmonas, Ap-
skričių viešųjų bibliotekų asocia-
cijos nariai.

Bibliotekos atidarymo šventėje 
dalyvavęs istorikas Linas Janu-
levičius skaitė paskaitą „Švendu-
brė amžių kryžkelėje“. Renginyje 
skambėjo gyvo garso koncertas 
„Daina – Dzūkijai“, susirinkusieji 
klausėsi bardo Alberto Antanavi-
čiaus dainų.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Švendubrės bendruomenė jau džiaugiasi naująja biblioteka, kurios atidaryme sulaukta nemažai svečių/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Priekabų ir  t ralų nuoma Druskininkuose. 
Tel.  8 618 53770

Perku automobilius. Gali būti daužti, su defektais. 
Tel. 8 618 53770

Centrui  „Dainava“  reikalingas  sandėlininkas (-ė) 
maitinimo dalyje  nuolatiniam darbui. Informacija 

tel. 8 313 59091

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

Mobiliu gateriu pjauname medieną. Atvykstame į namus.
 Tel.: 8 615 93621, 8 615 93622

Statome, taisome pečius, krosnis,  ž idinius, ši ldymo 
sieneles ir  kaminus. Tel .  8 606 33266
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Pučiamųjų orkestras – bendrų 
pastangų rezultatas

Juozas Mikolainis,
Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos pučiamųjų orkes-
tro vadovas 

Sunku ir patikėti, kad prieš 
65 metus Druskininkuose vei-
kė profesionalus koncertinis 
pučiamųjų orkestras, suren-
gęs koncertą netgi valstybi-
nėje filharmonijoje, daręs įra-
šus televizijos ir radijo garso 
įrašų studijoje. Orkestrui va-
dovavo Romas Balčiūnas, bū-
simasis būsimojo valstybinio 
pučiamųjų orkestro „Trimitas“  
vadovas. Deja, orkestras gy-
vavo neilgai. Pradėtą orkes-
trinio muzikavimo tradiciją su 
moksleivių saviveikliniais ko-
lektyvais dar kurį laiką bandė 
palaikyti buvęs orkestro muzi-
kantas Antanas Žlobickas, vė-
liau – buvęs R.Balčiūno mo-
kinys Sigitas Rinkevičius, 
subūręs suaugusiųjų pučia-
mųjų orkestrą. Tačiau ir ši ini-
ciatyva bėgant laikui užgeso. 
Tuometinė Druskininkų mu-
zikos mokykla irgi turėjo am-
bicijų kurti orkestrą. Regis, ir 
pajėgos vienu metu buvo pa-
kankamos. Mokykloje dirbo net 
trys pagrindinių orkestro bal-
sų – trimito, trombono, tūbos – 
mokytojai, važinėję iš Vilniaus. 
Tačiau, tik praėjus beveik 30-
čiai metų po paskutinio vietinių 
dūdorių trenkto maršo kurorto 
gatvėse, pasikeitus Druskinin-
kų M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos vadovams, atsirado ga-

limybė sujungti Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos ir 
muzikos studijos „Mikutis“ pu-
čiamųjų pajėgas į orkestrą.

O prasidėjo viskas nuo to, jog 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla nupirko barito-
ninį saksofoną – instrumentą, 
kuris nemažai kainuoja, asme-
niškai niekam nereikalingas, 
tačiau be jo neapsieinama an-
sambliuose ir orkestruose. Per-
nai, jau turėdami šį instrumen-
tą, muzikos studijos „Mikutis“ 
ir Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokinių sakso-
fonų kvartetas startavo su pro-
jektu „Pučiamųjų muzika par-
ke“, kurį finansavo Druskininkų 
savivaldybė. Šiemet su gausio-
mis Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos pučiamųjų 
instrumentalistų pajėgomis bei 
muzikos studijos „Mikutis“ pa-
grindiniais orkestro balsais gro-
jančiais mokiniais, apsijungsi-
me pučiamųjų muzikos projekte 
„Vai tai dūda ir vėl dūda“ ir su-
rengsime orkestro bei saksofo-
nų kvarteto koncertus po atviru 
dangumi. Projektas finansuoja-
mas Druskininkų savivaldybės 
ir neformalaus vaikų švietimo 
programos lėšomis. Orkestras 
jau buvo entuziastingai sutiktas 
Kurorto šventėje improvizuo-
tų pasirodymų gatvėse metu, o 
saksofonų kvartetas tituluotas, 
kaip vienas iš geriausių moks-
leiviškų saksofonų kvartetų Lie-
tuvoje. Tad druskininkiečių ir 
kurorto svečių laukia jaunatviš-

kas kolektyvas, prie kurio žada 
prisijungti ir Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos pu-
čiamųjų skyriaus mokytojai 
bei savo muzikinį kelią studijo-
je pradėjusios mūsų muzikos 
žvaigždės. Tiesa, orkestro su-
dėtis šiuo metu yra netradicinė 
– dominuoja saksofonai. Nieko 
nepadarysi. Dabar tai pats po-
puliariausias pučiamasis instru-
mentas Druskininkų M. K. Čiur-
lionio meno mokykloje. Beje,  
Didžioji Britanija turi netgi naci-
onalinį saksofonininkų orkestrą.

Sakoma, kad gera pradžia – 
pusė darbo. Ateityje būtų galima 
išplėsti orkestro sudėtį naujais 
instrumentais, todėl kviečiame 
tėvelius ir jų atžalas Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklo-
je drąsiau rinktis pučiamuosius 
instrumentus. O tuo tarpu džiau-
giamės, kad orkestrą noriai lan-
ko mūsų vaikai, tėveliai – paten-
kinti, Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos  vadovai visoke-
riopai padeda. O svarbiausia – or-
kestras jau sulaukė žiūrovų susi-
domėjimo ir simpatijų. Ta proga 
norėčiau padėkoti ir buvusiam 
savo mokiniui Justinui Cikanavi-
čiui, kuris finansiškai parėmė pir-
mąjį viešą orkestro pasirodymą 
Viečiūnų bendruomenės centre. 

Kiekvieną šio mėnesio se-
kmadienį (birželio 11, 18 ir 25 
dienomis), esant geram orui, 
kviečiame į pučiamųjų muzi-
kos koncertus po atviru dan-
gumi K. Dineikos sveikatin-
gumo parke.

Naujasis orkestras jau sulaukė žiūrovų susidomėjimo ir simpatijų/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Reikalinga gamybos užsakymų vadybininkė (-as)
Veiklos pobūdis.
gamybinių susitarimų su klientu derinimas;
gamybos proceso stebėjimas ir einamųjų klausimų sprendimas;
informacijos pateikimas klientams apie vykdomų užsakymų eigą;
efektyvių santykių su klientais palaikymas;
atkrovimų organizavimas, transporto paieška ir užsakymas. 

Reikalavimai.
anglų, rusų kalbų mokėjimas;
kompiuterinis raštingumas (MS Office);
atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p.: druskininkai@tplt.lt

Metas rinktis profesiją, todėl nesnausk! 
Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu: http://lamabpo.lt/ arba 

pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00 atvyk į Druskininkų amatų mokyklą adresu Gardino g. 
45, Druskininkai.

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis Druskininkų amatų mokykloje teikiami nuo 2017 m. 
birželio 1 d. 

Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d. 
Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d.

2017  M. KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:
-Turintiems vidurinį išsilavinimą: Padavėjo-barmeno (1,5 m.); Automobilių mechaniko (2 m.).
-Turintiems pagrindinį išsilavinimą: Virėjo (2 m.); Viešbučio darbuotojo (2 m.)
-Neturintiems pagrindinio išsilavinimo: Staliaus (2 m.); Siuvinių gamintojo (2 m.).

Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų. Asmenys,  kuriems nėra sukakę 16 metų, 
gali mokytis pagal profesinio mokymo programas tik kartu su  privaloma pagrindinio ugdymo programa, 
kurios mokoma Druskininkų švietimo centre. Teikiama profesinė kvalifikacija.

Apie 70 proc. viso mokymosi laiko skiriama praktikai. Mokslas nemokamas. Mokiniai gauna stipendiją. 
Mokiniams suteikiamas bendrabutis. Vykdoma  projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis užsie-
nyje. Rengiamos specialybės paklausios darbo rinkoje.

 
Informacija teikiama:
Tel.: 8 (313) 52690
El. paštu: asta.dyburiene@dam.lt, asta.luksiene@dam.lt
Internetinės svetainės: www.lamabpo.lt, www.dam.lt 

Restoranas-muzikinis klubas 
DRUSKININKŲ KOLONADA

Sezoniniam ir  nuolatiniam darbui ieškome padavėjų, 
pagalbinių virtuvės darbuotojų, virėjų.
Be patirties apmokysime.

Tel.  +370 620 66228

Reikalingas vadybininkas (ė)-kasininkas (ė).
Privalumas – darbo patirtis statybinių prekių 

parduotuvėje. Tel. 8 617 62483

Informacija gyventojams, gaunan-
tiems ES paramą maisto produktais 

Nuo birželio 12 d. iki birželio 23 d. labdaros ir paramos fondas 
„Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturin-
tiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus 
kviečiami pateikusieji prašymus iki gegužės 15 d. Parama dalinama:

• Druskininkuose, Baravykų g. 1, birželio 12, 14, 15, 19, 21, 22 d. 
nuo 17.00 iki 19.00 val.

• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17, birželio 13, 20 d. nuo 17.00 iki 
18.30 val.

•  Leipalingio mstl., Alėjos g. 3, birželio 16, 23 d. nuo 16.30 iki 18.30 
val.

Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461; 
Socialinės paramos skyriaus tel.  8 313 52543
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Baldų gamyba. Projek-
tuojame ir gaminame 
mažas ir dideles spintas 
su slankiojamomis sis-
temomis, slankiojamų 
durų komplektus (atski-
rai), drabužines. 2 metų 
garantijos! Nuolaidos! 
Tel. 8 626 90550

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).

Druskininkuose – „Oskarui“ nominuoto filmo šeimai „Moliūgėlio 
gyvenimas“ nemokamas seansas

Edukacinis projektas „Kino 
karavanas“ pradeda šiltąjį kino 
sezoną, taigi „Kino pavasario“ 
žiūrovų geriausiai įvertintus fil-
mus nemokamai rodantis pro-
jektas atvyksta į Druskininkus.

Birželio 15 d. 18.30 val. Drus-
kininkų Vandens parke bus rodo-
mas „Oskarui“ nominuotas, itin 
jautrus prancūzų filmas visai šei-
mai „Moliūgėlio gyvenimas“.

Praėjusių metų „Kino karava-
no“ kelionė buvo itin sėkminga 
– įvyko 50 nemokamų seansų, 
kuriuose apsilankė per 10 tūkst. 

žmonių. Šiemet projekto maršru-
te – 31 miestas, kuriame planuo-
jama surengti 58 seansus. 

Pasak projekto organizatoriaus 
Algirdo Ramaškos, vienas iš pa-
grindinių projekto „Kino karavanas“ 
tikslų – kuo daugiau Lietuvos žiū-
rovų supažindinti su geru europie-
tišku kinu. „Didžiulio entuziazmo ir 
pagrindinio partnerio „ŽEMAITI-
JOS“ – ilgaamžės tradicijos“ dėka 
geras kinas sklinda po šalį. Važiuo-
jame rodyti filmų ten, kur žinome, 
kad mūsų laukia labiausiai“, – turo 
startu džiaugėsi A. Ramaška. 

„Oskarui“ nominuota lėlinė 
animacija

Kanų ir kitų didžiųjų festivalių 
publiką sujaudinusio filmo „Mo-
liūgėlio gyvenimas“ pagrindi-
nį herojų Moliūgėlį po netikėtos 
mamos mirties malonus polici-
ninkas Reimondas palydi į naujus 
namus. Juose gyvena ir daugiau 
našlaičių. Berniukui iš pradžių 
sunku rasti vietą naujoje aplinko-
je. Nors čia gyvenančių vaikų pra-
eitis buvo ne ką lengvesnė už Mo-
liūgėlio, drauge įveikti sunkumus 
bus kur kas lengviau nei vienam. 

Padedamas Reimondo ir naujų 
draugų, Moliūgėlis palengva iš-
moks pasitikėti ir mylėti. Ši juoko, 
skausmo ir džiaugsmo kupina is-
torija tampa žmogaus širdies at-
sparumo ir gelmių simboliu.

„Nepaprastai gražios animaci-
jos filmas skirtas vaikams, kurių 
tėvai neaugina nuo pasaulio ap-
saugotame burbule, ir tėvams, 
kurie pasiruošę kalbėti su vaikais 
apie gyvenimą, kuriame, nors ir 
netrūksta neteisybės, triumfuoja 
meilė ir draugystė“, – sako festi-
valio programos sudarytoja Ais-

tė Račaitytė.
Apie „Kino karavaną“: ketvir-

tą kartą organizuojamą „Kino 
karavaną“ judėti į priekį skatina 
noras kokybišką, autorinį kiną 
padaryti lengvai prieinamą kuo 
platesnei, įvairaus amžiaus au-
ditorijai, skirtingiems sociali-
niams sluoksniams. Supažindi-
nant Lietuvos miestų ir miestelių 
gyventojus su naujausiais pri-
pažintų kino menininkų darbais, 
turtinamas kultūrinis Lietuvos 
regionų gyvenimas ir mažinama 
jų socialinė atskirtis.

Tėvo dieną – įspūdingas senjorų koncertas

Vita Gimaitė

Visa Lietuva, visi jos regio-
nai: miestai, kaimų bendruo-
menės šeimų sambūriuo-
se birželio 4-ąją minėjo Tėvo 
dieną. Tėvas, tėvulis, tėtukas, 
tėtė, tėvelis, tėvužėlis, tėtutis 
ir daugybė malonybinių sino-
nimų gyvi mūsų krašte. Juos 

tardami, ne tik įvardijame gi-
minystės ryšį, bet ir išsako-
me savo jausmus, emocijas. 
Ir labai prasminga, kad žodį 
„tėvas“ lietuviai dar stipriau 
įprasmino – Tėvynė, Tėviškė.

Druskininkų „Bočiai“ (pirmi-
ninkė Zita Jančiauskienė, meno 
vadovas Valdas Dancevičius) 
į Pramogų aikštę sekmadie-

nį, kai buvo švenčiama ne tik 
Tėvo diena, bet ir Sekminės, su-
kvietė bendraminčius:  kolekty-
vą „Dzūkų versmė“ iš Alytaus 
(vadovė Konstancija Čyvienė), 
Kauno „Kaštono“ artistus (vado-
vas Vincentas Kursa), Kaišiado-
rių meno kolektyvą „Rūta žalia“ 
(vadovė Olytė Stakienė), Veisie-
jų senjorų klubą „Ančios ban-

gos“ (vadovė Trena Vaivadienė).
Šventės dalyvius pasveikino 

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius ir LPS bendrijos pirmininkas 
Petras Ruzgus.

Smagaus ir gausaus dalyvių bū-
rio koncerto vedėjai Audronė Pa-
degimaitė ir Jonas Subačius eilė-
mis ir legendomis, lyg sekminių 

vasaros vainikais apipynė artistų 
atliekamus kūrinius.

Įspūdingas dalyvių šimtukas,  
pasipuošęs gražiais tautiniais rū-
bais, atspindėjo Tautinio kostiu-
mo metus, o dainos bei šokiai 
įprasmino ir sudėtingą Lietuvos 
istoriją menančius šalies Piliakal-
nius. Nuoširdžias ir įsimenančias 
dainas atliko solistas J. Subačius.

Druskininkų „Bočiai“ į  Pramogų aikštę sukvietė bendraminčius ir iš kitų šalies miestų/Andriaus Švitros nuotrauka  

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna 
medieną profesionaliu gateriu. Ga-
lime pjauti ir Jums reikiamoje vieto-
je. Obliuojame, frezuojame rąstus 
iš savo ir užsakovo medienos. Pre-
kiaujame statybine mediena. 

Tel. 8 659 32055

Maloniai kviečiame
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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

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą 
Mamą.

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Vidutei Dimšienei.

VŠĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…

Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Mirus Artūrui Dailydei, 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Kaimynai Bartašiūnai

Mirus Janinai Česnavičienei, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Gėlininkų draugija

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome,

tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Audronę Smaliukienę, Tėvui mirus.

Druskininkų ligoninės 
chirurgijos skyriaus kolektyvas

Čia būta mano lūpų ir akių, 
čia mano rankų klaidžiota. 

Po žodžiais ir po tyla gyventa. 
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 

Tą vakarą, kada manęs nebus, 
Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu. 

(J. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Laimą Uzdilienę, mirus Mamai.

UAB „Transanta“ darbuotojai

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą.
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektim iš tolo,
nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Nuoširdžiai užjaučiame Audronę Smaliukienę, 
mirus mylimam Tėveliui.

Gidų asociacija

Dėl Algirdo Melvydo mirties nuoširdžiai užjaučiame dukrą, 
sūnų, anūkus ir brolius.

M. K. Čiurlionio g. 86 namo, 
3 laiptinės gyventojai 

Nuoširdžiai dėkojame „Druskininkų  komunalinio ūkio“ darbuotojams, VMI kolektyvui, buvusio 
„Autoūkio“ darbuotojams, Neravų km. choristėms, Ratnyčios klebonams, „Nutrūkusi styga“ ko-
lektyvui,  visiems giminėms, draugams, bendradarbiams užjautusiems ir parėmusiems, atsisvei-
kinant su mylimu sūnumi ir broliu Artūru Dailyde. 

Gedinti šeima

„Pasakyk, sesule, 
pasakyk, mieloji,

kokia žolele sužaliuosi, 
kokia gėlele pražydėsi...“

Birželio 1 dieną „Atgimimo“ 
mokyklos bendruomenė rinko-
si atsisveikinti su Amžinybėn 
išėjusia mokytoja Jani-
na Česnavičiene. Mokyto-
ja, kuri mylėjo savo dalyką, 
gamtą, dainą, mokinius, kuri-
os pedagoginiame darbe, pa-
sak jos mokinių, buvo kažkas 
magiškai patrauklaus...  

J. Česnavičienės vaikystė 
prabėgo šalia Alytaus, 
Likiškių kaime, mamos gausi-
ai sodintų gėlių vešliuose 
darželiuose, aplinkinėse pie-
vose, kuriose mokėsi pažinti 
vaistažoles. Mokėsi Alytaus 
gimnazijoje, Mokytojų semi-
narijoje. Vėliau, jau dirbdama 
Panaros pradinėje mokykloje, 
Janina žinojo, kad studijuos 
biologiją. 1946 m. mokytoja 
pradėjo dirbti Druskininkuose,  
D. Viščinio įkurtoje progim-
nazijoje (dabar „Atgimimo“ 
mokykla), o 1959 m. baigė Vil-
niaus pedagoginį institutą. J. 
Česnavičienė I-joje vidurinėje 

(dabar „Atgimimo“) mokyk-
loje 40 metų dėstė biologiją. 
Janina labai mylėjo vai-
kus, stengėsi juos sudomin-
ti nepakartojama  Lietuvos 
augmenija, ypač domėjosi 
gėlininkyste. Mokytoja vado-
vavo moksleivių mičiurininkų 
būreliui, kuris bandomajame 
sklype augino vaiskrūmius, 
gėles.

Išėjusi į pensiją, mokytoja 

buvo aktyvi miesto Gėlininkų 
draugijos narė,  sodo sklype-
lyje puoselėdavo gausybę 
tulpių, kardelių, vaistažolių, 
priekoninių augalų, džiaugėsi 
gamtos grožiu.

Janinai kasdienybės at-
gaiva buvo ir dainos: moky-
damasi, studijuodama, dirb-
dama, mokytoja dainavo, 
vėliau giedojo bažnyčios 
chore, šermenyse. Stiprybės 
Janina sėmėsi iš tikėjimo, 
dalyvavo Carito veikloje, 
priklausė Katalikių moterų 
draugijai, kurios bendrystėje 
meldėsi, aplankė Lurdą, 
Vatikaną, lankė pagal-
bos stokojančiuosius. J. 
Česnavičienė buvo akty-
vi mokytojų senjorų klubo 
„Bičiuliai“ narė. „Beje, pati 
visada mėgau likti šešėlyje... 
Niekada nesiveržiau per daug 
aukštai“, – apie save yra saki-
usi mokytoja.

Išėjo kukli kolegė, nuoširdi 
draugė, mylinti mama. Jos 
atminimą   mokytojai senjorai  
saugos savo širdyse.

„Atgimimo“ mokyklos 
bendruomenė

Janina Česnavičienė
1923-2017

Patikslinimas dėl lengvatų už atliekų tvarkymą Druskininkų savivaldybėje

Atsiprašome Druskininkų savivaldybės gyventojų už klaidingai paskelbtą informaciją. Ir infor-
muojame, kad Druskininkų savivaldybėje apmokėjimo tvarka  už atliekų tvarkymą pasikeitė nuo 
š.m. balandžio 1 dienos, o gyventojai dėl lengvatų turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės socia-
linės paramos skyrių.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija

„Dragfest.Lt 2017” renginio metu keisis 
eismas Veisiejų gatve

Eismas nuo penktadienio, 
birželio 16 d. 18.45 val. iki 
pirmadienio, birželio 19 d. 
05.00 val. Veisiejų gatve bus 
draudžiamas. Dėl to nepato-
gumų gali patirti Veisiejų g. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30 esančių namų gy-
ventojai. Pravažiavimas bus 
padarytas, panaudojant ta-
kelį tarp Veisiejų g. 12 ir M. 
K. Čiurlionio g. 90 namų. 

Jūsų patogumui, eismą kon-
troliuos renginio savanoriai 
ir policijos pareigūnai.

Prašome Veisijų g. 12 namo 
gyventojus birželio 16-18d. au-
tomobilius parkuoti „Atgimimo“ 
pradinės mokyklos Vytauto g. 
22 a esančioje aikštelėje arba 
kitoje, Jums patogesnėje aikš-
telėje, kuri atitinka kelių eismo 
taisyklių reikalavimus. Vieša-
sis transportas Veisiejų gatvė-

je, taip pat bus sustabdytas. 
Viso renginio metu greito-

ji pagalba, priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos ir policijos 
automobiliai iškvietimo atve-
ju turės privažiavimą pagrin-
dine gatve.

Dėkojame už Jūsų supratin-
gumą. Kilus klausimams, pra-
šome kreiptis el. paštu: hel-
lo@dragfest.lt arba telefonu 
+370 6 72 39155.
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2017.06.10 d.
Šeštadienis

2017.06.09 d.
Penktadienis

2017.06.11 d.
 Sekmadienis

2017.06.12 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 15.

10:00 Seserys (k.).
11:00 Specialus tyrimas (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
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! 
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Karkasono žudikas.
00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 15 (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. 

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

čiakelnis“ (k.).
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Monstrų biuras“.
21:20  „Iksmenai 2“.
00:10  „30 naktų paranormalių reiš-

kinių su Šėtono apsėsta mergina su 
drakono tatuiruote“.

01:40  „Piramidė“. 

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 penktadienis. 
21:00 Ištrūkęs Džango.
00:20 Zombių karalius.
02:10 Nakties įkaitas (k). 

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Deivis“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Pasaulio chameleonai“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Gamtos magija“..
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 

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 Amerikos kiborgas. Plieninis 

karys.
23:30 Mirtina žmogžudystė (k).
01:25 „Okupuoti“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:55 Amerikos kiborgas. Plieninis 

karys (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Premjera. Tobotai 2.
07:20 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
07:50 Džiunglių knyga  2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai. 

Paparčiai. 1 d. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Tian Šanis. Lokių ir arklių kraštas.
13:05 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas sodas. Pavasario pabu-
dimas.

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 Pasaulio futbolo čempio-

nato atrankos rungtynės. Lietuva 
– Slovakija. Tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus. Pertraukoje – Trumpo-
sios žinios. 

23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Iš meilės ar dėl pinigų.
01:20 Greiti ir įsiutę 4 (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Tian 

Šanis. Lokių ir arklių kraštas (k.).
03:55 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas sodas. Pavasario pabu-
dimas (k.).

04:50 Džesika Flečer 2 (k.).
05:35 Gamtos inspektoriai (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. Šeše-

tas traukia per pasaulį.
11:00 Šunų ABC 2.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai. Didžiausias iššūkis.
12:40 Pasaulio dokumentika. Nuos-

tabieji Japonijos gamtos kampeliai.
13:40 Puaro 13. Uždanga. Paskuti-

nė Puaro byla.
15:10 Folčio viešbutis 1.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. Laisvės vė-
liavnešiai.

18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Princesė de Monpansjė.
23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Kino žvaigždžių alėja. Kelias (k.).
01:05 Trumposios žinios. 
01:10 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai. Didžiausias iššūkis (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Nuos-

tabieji Japonijos gamtos kampeliai (k.).
02:50 Puaro 13. Uždanga. Paskuti-

nė Puaro byla (k.).
04:20 Stilius (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Paparčiai. 

1 d. (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 15.

10:00 Seserys (k.).
11:05 Bėdų turgus (k.).
11:50 Savaitė (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 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dėmesio centre.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kaip gyvena kroko-

dilai“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“ . 
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Pasakų sekimas“. 
12.45 „Ilga kelionė namo“.
14.55 „Kalnų ežerai“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Priešprieša“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Mindaugu 

Biliumi. 
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10 „Vera. Pasakų sekimas“.
02.55 „Kalnų ežerai“.
03.45 „Ilga kelionė namo“.
05.25 „Kalnų ežerai“. 
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  „Vasaros gidas“. 
10:25  „Svajonių ūkis“.
11:00  „Užburta meilė“. 
12:05  „Heida“. 
14:15  „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
16:50  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
21:55  „Paskutinis raganų medžio-

tojas“.
00:05  „Vizijos“.
01:35  „Iksmenai 2“ (k.). 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.). 
07:00  „Nindžago: Spinjitzu 

meistrai“.
07:30  „Bailus voveriukas“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kung Fu Panda“.
09:00  „Kobra 11“.
10:00  „Svajonių sodai“. 
11:00  „Raudonkepuraitė prieš blogį“.

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“.

07:55  „Hubertas ir Staleris“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
11:55  „Kobra 11“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Išlikęs gyvas“.
01:00  „Kaulai“.
01:50  „Imperija“.
02:45  „Amerikiečiai“. 

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

čiakelnis“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai 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 Skraidan-

čių beždžionėlių antplūdis.
11:45 Persirengimo meistras.
13:30 Praktikantai.
15:55 Pričiupom!
16:25 Nepataisomas.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Medžioklės 

sezonas atidarytas 2! 
21:05 Vyrai juodais drabužiais 2.
22:50 Alaus šventė.
01:10 Ištrūkęs Džango (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“.
15:30 „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 Apsup-

tyje 2. Tamsos teritorija.
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 „Žemynų raida. Eurazija“. 
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Kalnų ežerai“. 
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę. 
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Žydėjimas“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario gatvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Kalnų ežerai“. 
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.45 „Jaunikliai“.
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 

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

08.20 „24/7“. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
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 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina.  Viktoras Ma-

linauskas“.
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 laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Laukinė Australija“.

06:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
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 Jūrų pės-

tininkai.
23:45 AŠTRUS KINAS Laukinės 

aistros 2.
01:40 „Okupuoti“ (k).
03:20 Moterys prieš vyrus (k). 

06:35 Baltijos galiūnų čem-
pionato finalas. Sidabravas 
(k). 2016 m. 

07:35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų varžybos. Lietuvos 

rinktinė-Pasaulio rinktinė. Alytus. 
2016 m. 

10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
10:35 Amazonės brazilinės ūdros. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai. 
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:25 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:15 Legenda apie Zoro.
00:00 „Akloji zona“.
01:50 Jūrų pėstininkai (k).
03:40 Laukinės aistros 2 (k).

06:15 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Savas žmogus“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (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“.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Zigis ir Ryklys“ (k). 
06:55 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“. 
07:45 „Harvis Biksas“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ . 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Saugokis meškinų“. 
09:50 „Zigis ir Ryklys“ (k). 
10:00 KINO PUSRYČIAI Atgal į jūrą.
12:05 Badis.
13:50 Teisė tuoktis.
15:40 Pričiupom!
16:40 PREMJERA Ledynmetis.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
22:55 Pagauk, jei gali.
01:35 Alaus šventė (k).

22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Premjera. Pabaltijo universi-

teto istorija.
23:05 Trumposios žinios.
23:10 Nevaldomas.
00:35 Folčio viešbutis 1 (k.).
01:10 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (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.).

12:40  „Geležinis Vilis“. 
14:50  „Auklė 3“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Fantastiškas ketvertas“.
21:40  „Transporteris 2“.
23:20  „Išgelbėti poną Benksą“.
01:50  „Paskutinis raganų medžioto-

jas“ (k.). 
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2017.06.14 d.
 Trečiadienis

2017.06.15 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo 

ir vilties bei Okupacijos ir genocido 
dienoms atminti, Lietuvos Respubli-
kos Seimo Kovo 11-osios Akto salė-
je. Tiesioginė transliacija.

11:30 Dainos Lietuvai.
12:00 Gedulo ir vilties diena. Vals-

tybės vėliavos pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje Vilniu-

je. Tiesioginė transliacija.
12:30 Okupacijos, genocido ir so-

vietmečio represijų aukų pagerbimo 
ceremonija  prie

paminklų politiniams kaliniams ir 
tremtiniams Aukų gatvėje Vilniuje. 
Tiesioginė transliacija.

13:15 Dainos Lietuvai.
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 Labdaros koncertas-akci-

ja „Misija Sibiras 2017“. Tiesioginė 
transliacija iš LRT Didžiosios studijos.

23:05 Trumposios žinios. 
23:10 Misija Sibiras‘16: dvi savai-

tės, trukusios vieną poliarinę dieną. 
00:05 Trumposios žinios. 
00:10 Žalioji mylia.
03:10 Komisaras Reksas 15 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Klauskite daktaro (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gyvenimas (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 

09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:55 Gyvenimas (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.

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

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.).
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 

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

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Teisingumo ieškotojas“.
00:45  „Kaulai“.
01:35  „Imperija“.
02:25  „Amerikiečiai“. 

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). 
12:35 Bus visko (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Snai-

peris 3.
00:05 „Įkaitai“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „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. 
11:40 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Įkaitas.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:20 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
02:50 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
12.35 „Deimantų medžiotojai 3“.
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 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Birutė Dam-

brauskaitė“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Laukinė Australija“.

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
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 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Larisa Kal-

pokaitė“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Laukinė Australija“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (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. Mirtis už mirtį. II 

dalis  .
20:30 Pasienio sargyba. 
21:00 Aeroplanas.
22:50 Riaušės (k).
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Penktoji pavara“ (k). 
03:05 Pasienio sargyba (k). 
03:30 „Penktoji pavara“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Paskutinis faras“ (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. Mirtis už mirtį. III 

dalis.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Kvietimas draugauti.
22:50 Aeroplanas (k).
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Penktoji pavara“ (k). 
03:05 Pagalbos skambutis (k). 
03:30 „Penktoji pavara“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „44-as skyrius“ (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. Mirtis už mirtį. IV 

dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Džona Heksas.
22:40 Kvietimas draugauti (k).
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Savas žmogus“ (k).
04:30 Savaitės kriminalai (k). 

2017.06.13 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 15.

10:00 Seserys (ka.).
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 Žinios.
18:30 Sidabrinė gervė 2017. Tie-

sioginė transliacija.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Sidabrinė gervė 2017. Tie-

sioginė transliacija (tęs.).
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Pokalbių laida „Svarbios 

detalės“.
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Rezistentai.
00:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Savaitė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Bėdų turgus (k.).

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

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  PREMJERA „Hutenas ir ledi“.
23:30  „24 valandos. Palikimas“.
00:30  „Kaulai“.
01:30  „Imperija“.
02:20  „Amerikiečiai“. 

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). 
12:35 Bus visko (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Sumo-

kėti viską.
00:20 „Įkaitai“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:10 „Begėdis“. 

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško statybos 
darbų vadovo (-ės) (būtinas galiojantis kvalifikacijos 
atestatas), elektriko.

Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui kreiptis 
telefonu 8-313-51405.

19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „Armagedonas“.
01:30  „Imperija“.
02:25  „Amerikiečiai“. 

19:30 Voratinklis. Mirtis už mirtį. I 
dalis.

20:30 Farai. 
21:00 Riaušės.
22:50 Legenda apie Zoro (k).
01:30 „Akloji zona“ (k).
03:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:55 „Liūčių sezono belaukiant“ (k). 

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Grupė „Išjunk 

šviesą“.
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 laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Laukinė Australija“.

21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę 5.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Premjera. Einam! 
01:20 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klausimėlis.lt. 
04:25 Einam! (k.).

Inovatyvi ir unikalų produktą gaminanti įmonė STIKLOPORAS, prie savo 
komandos Druskininkuose kviečia prisijungti KLIENTŲ APTARNAVIMO 

VADYBININKĄ (-Ę)

Jeigu TU:
Ieškai vietos, kur galėtum realizuoti savo potencialą;
Savarankiškumas ir atsakomybė yra savybės apibūdinančios Tave;
Nebijai bendrauti, o atvirkščiai- greitai užmezgi kontaktą ir palaikai santy-

kius su žmonėmis, kad ir kas jie bebūtų- kolegos, klientai, draugai...
Kalbi ir rašai anglų kalba (rusų- privalumas);
Esi nuovokus ir gali greitai priimti sprendimus netipinėse situacijose;
Turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius.

Mes tikrai nereikalaujame darbinės patirties. Svarbu Tavo entuziazmas ir 
degančios akys. Visko ko reikia išmokysime!

Jei viskas tinka, siūlome Tau:
Bendrauti su mūsų klientais elektroniniu paštu, telefonu ir tiesiogiai;
Administruoti klientų duomenų bazę, sisteminti turimą informaciją, teikti 

ataskaitas vadovui;
Padėti ieškoti mūsų konkurencinio pranašumo analizuojant klientų po-

reikius;

Mes garantuojame, kad turėsi:
Įdomų ir kasdien tobulėti skatinantį darbą;
Draugiškus ir nuolatos padėti pasiruošusius kolegas;
Visas socialines garantijas.
Laukiame Tavo gyvenimo aprašymo: atranka@tobis.lt

Gal galėtų paskambinti jaunas vyras su akiniais, gegužės 
3 d. pavežęs moterį iš Lazdijų į Leipalingį. Anksčiau gyveno 
Lazdijuose, dabar Druskininkuose, augina žvėrelius, žmo-
nos vardas Aurelija. Važiuojant pokalbis buvo apie sveikatą. 
Tai labai svarbu. Tel. 8 645 83600

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



2017 m. birželio 8 d.                                                          Savaitraščio Nr. 107 14

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.

 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

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs jūsų 
stogą. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

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

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

AKCIJA 
Kurortinio sezono atidarymo proga 

kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.
Kursų pradžia birželio 13 d. 17 val. 
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

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

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

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 

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

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines 
malkas. Tel. 8 612 49137
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Asmeniniai skelbimai
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų b-
joje „Migla“. Tel. 8 601 48912

70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuota-
me name. Galima įrengti parduotuvę 
ar administracines patalpas. Kaina – 
49000 Eur. Tel. 8 686 53602

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

9 a namų valdos sklypas Pylimo g. 68 
(prie buvusio geležinkelio, vidury pušy-
no). Sklypas kraštinis, lygus, netoliese 
yra elektros pastotė. Vieta graži, geras 
privažiavimas. Kaina – 16800 Eur.  
Tel. 8 686 07798

Parduodami automobiliai ir jų dalys

„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

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

„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

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

„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

4 padangos R16 205/55, 2 labai geros 
būklės, 2 prastesnės. Tel. 8 618 32837

Parduoda mišką ir medieną

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos 
produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai

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

BMX dviratis. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 682 65299

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

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

Parduodamas nekilnojamas turtas

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

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

1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 5 
aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.  
Tel. 8 640 60381

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

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

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

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

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

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

Suremontuoti du atskiri 1 kambario 
butai 2 aukšte bendrabutyje Gardino g. 
Bendras plotas 34,24 kv. m.  Kaina – 
21000 Eur. Tel. 8 687 37575

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dviejų durų spinta, 2 kėdės, didelis 
kelioninis lagaminas, vilnonis kilimas 
1,5 m x 2,4 m, užuolaidos, senovinės 
austos lovatiesės, vilnoniai pledai, mie-
gamojo spintelė. Tel. 8 600 38695

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

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

Automatinė skalbimo mašina „Bosch“ 
už 100 Eur; indaplovė „AEG-Electrolux“ 
už 110 Eur; džiovyklė „Electrolux“ (6 kg) 
už 130 Eur; telefonas „Sony Z1 MOD.
C6903“ su dėklu už 100 Eur; virtuvinis 
medinis stalas su 4 taburetėm už 40 
Eur. Tel. 8 650 87433

Televizoriaus staliukas už 10 Eur;  vai-
kiškas dviratis (nuo 4 m.) už 16 Eur.  
Tel. 8 608 21722

Mikrobangų krosnelė, supama kėdė, 
fotelis, sofa, indauja-sekcija, televizo-
riaus staliukas, pakabinamas veidrodis 
su lentynėle, skrynia, pietų stalas su 
kėdėm, spinta su slankiojančiomis vei-
drodinėmis durimis. Tel. 8 606 28422

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

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

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

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

Pigiai vokiška dvigulė lova.  
Tel. 8 686 14035

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

Televizorius su priedėliu.  
Tel. 8 626 38360

Sofa-lova. Tel. 8 656 90021

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns būda, 
lauko baldai, lauko tualetas, malkinė-
sandėliukas, pačius „Žvakė“, pavėsinė iš 
kreivuolių, akmenys, „ViaSat“ antena su 1 
galvute. Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Viryklė „Beko“. Tel. 8 694 89186

Naudota dujinė viryklė.  
Tel. 8 626 90550

2 dujų balionai už 45 Eur; 2 siuvimo 
mašinos (rankinė ir elektrinė) už 40 Eur; 
nauja mezgimo mašina, įvairūs stiklai-
niai. Tel. 8 616 22124

Medinė dviaukštė vaikiška lovytė 
(170x80 cm, mėtinės spalvos). Kaina – 
50 Eur. Tel. 8 650 25172

Dujinė viryklė „Beko“. Tel. 8 694 89186

Hidroforas. Tel. 8 616 48116

Vyriškas dviratis be pavarų. Kaina – 30 
Eur. Tel. 8 612 60844

Moteriškas dviratis su 7 pavaromis.  
Tel. 8 618 67690

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

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

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). 

Vaikiškas dviratis (3-9 m. vaikui) už 55 
Eur; dyzelinių variklių kompresijos mata-
vimo rinkinys už 35 Eur. Tel. 8 650 66517

3 aukštų batų dėžė (125x72x24 cm), an-
tikvarinė (1961 m.) vokiška kojinė siuvi-
mo mašina „Paf“ su spintele, lėlių veži-
mėlis (1965 m.), televizorius „Samsung“ 
(51 cm įstrižainė). Tel. 8 610 27961

Natūralus U formos kampas. Kaina – 
250 Eur. Tel. 8 686 66042

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

Naudotas 8 kW židinys, krosnelė „Vie-
nybė“ už 200 Eur; geros būklės krosne-
lė „Kalvis“ su 2 skylių kaitviete ir orkaite 
už 300 Eur. Tel. 8 606 33266

Nauja medinė impregnuota valtis (5 m. 
ilgio). Kaina – 250 Eur. Tel. 8 676 36060

Naudota dujinė viryklė „Beko“.  
Tel. 8 694 89186

Pigiai sofa-lova, 2 foteliai, kilimas, šal-
dytuvas, 2 šviestuvai, indai.  
Tel. 8 699 86413

Krosninio kuro cisterna (2,7 kub. m). 
Kaina – 150 Eur. Tel. 8 610 84065

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

Pigiai televizorius, sofa-lova ir staliukas. 
Tel. 8 658 18618

Perka

Beržinių malkų (8 m., supjautų ir su-
skaldytų). Tel. 8 620 15817

Nebrangiai šaldiklį. Tel. 8 621 26577

Vaikišką dviaukštę lovą.  
Tel. 8 620 78658

Pianiną. Tel. 8 610 48759

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

Automobilį „Lada“. Tel. 8 623 08761

Nuoma

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

išsinuomočiau 1-2 kambarių butą, pa-
geidautina Kalviškių rajone.  
Tel. 8 609 41364

Išnuomojamas 2 kambarių Veisiejų g., 
ilgam laikui. Tel. 8 615 52979

Išnuomoju garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 614 96237

Išnuomoju 2 kambarių butą miesto 
centre iki rudens. Tel. 8 616 48116

70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuota-
me name. Galima įrengti parduotuvę 
ar administracines patalpas. Kaina – 1 
mėn./330 Eur + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 686 53602

Išnuomoju namelį statybininkams Bal-
tašiškėje. Tel. 8 680 33854

Išnuomoju 1 kambario butą miesto cen-

tre trumpam (birželio, liepos, rugpjūčio 
mėn.). Tel. 8 671 50790

Išnuomojamas namas Gardino g. 40 
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur. 
Tel. 8 620 70300

Nuo liepos 1 d. išnuomojamas 16 kv. m 
butas Šiltnamių g. su buitine technika 
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./110 Eur + 
komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 618 67244

2 asmenų šeima išsinuomotų butą Lei-
palingyje ilgam laikui. Tel. 8 615 37441

Išsinuomosiu ilgam laikui tvarkingą 
garažą Neravų g. Tel. 8 612 09648

Keičia

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

Gyvenamą namą su garažu „Paparčio“ 
sodų b-joje į 1 kambario butą Druski-
ninkuose. Bendrabučio nesiūlyti.  
Tel. 8 682 99968

Ieško darbo

46 m. moteris ieško papildomo darbo 
savaitgaliais. Moku lietuvių, rusų ir len-
kų kalbas, išmanau raštvedybą, moku 
dirbti kompiuteriu, turiu 7 m. viešbučio 
administratorės darbo patirties.  
Tel. 8 600 98661

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

Stalius ieško darbo. Tel. 8 618 20125

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

50 m. vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 673 86602

37 m. vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 606 91221

Kiti

Reikalingas žmogus, galintis atnaujinti 
laiptelį prie namo ir suremontuoti praus-
tuvo čiaupą. Tel. 8 634 54310

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti 
senyvo amžiaus porą (su galimybe 
gyventi kartu) kas dieną.  
Tel.: 8 610 93088, 8 610 65712

Dovanoju pufą. Tel. 8 656 90021

Druskininkuose ar Druskininkų apy-
linkėse pamesta įrankių dėžė (juoda, 
apkaustyta, su rankena). Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 699 52040

Dovanoju miegamojo spintelę prie lo-
vos. Tel. 8 (313) 54555

Gegužės mėnesį Vytauto/L. Giros 
gatvių sankryžoje rastas automobilio 
pultelis. Tel. 8 654 35497

Prie Vijūnėlės tvenkinio prarastas tele-
fonas „Sony Xperia“ pilkame dėkle su 
ornamentu. Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 618 06133

Prie Druskonio ežero pamestas nedi-
delis fotoaparatas „Canon“ su minkštu 
dėklu. Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 699 94634

Atiduodu sofą-lovą ir žurnalinį staliuką. 
Tel. 8 658 18618

Superkame automobil ius. Gali  būt i  su defektais. 
Tel .  8 627 59735

„Medea“ SPA viešbučio nedidelei kavinei visam 
etatui reikalinga (-as) padavėja (- jas). Teirautis

nuo birželio  8 d. telefonu: +370 620 15935
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Iš tarptautinės olimpiados 
„Sportas be sienų“ sugrįžus

Justina Taraskevičienė,
lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtoja

Druskininkų lopšelis-darže-
lis „Bitutė“, kartu su Lenkijos 
Respublikos Seinų Josifo Pil-
sudskio vardo darželiu Nr. 1 ir 
Lazdijų mokykla-darželiu „Vy-
turėlis“ vykdydami tarptauti-
nį projektą „Atverkime langus 
į pasaulį“, tęsia sėkmingą ben-
dradarbiavimą bei siekia ben-
dro tikslo – ugdyti sveikus ir 
aktyvius vaikus.

Birželio 1-ąją, minint Tarptauti-
nę vaikų gynimo dieną, 20 mūsų 
įstaigos vaikučių kartu su juos 
lydėjusiais pedagogais dalyvavo 
tarptautinėje olimpiadoje „Spor-
tas be sienų“. Mažieji labai laukė 
šios kelionės. Nuvykę, buvome 
svetingai sutikti Seinų darže-
lio Nr. 1 direktorės Beatos Dž-
vilevskos. Kartu su visais olim-
piados dalyviais, lydimi policijos 
ekipažo, nužygiavome į mies-
telio sporto stadioną. Po meni-
nės dalies sportavome penkiose 

rungtyse. Mažieji projekto olim-
piečiai buvo azartiškai nusitei-
kę, skambėjo palaikymo šūks-
niai, visus lydėjo gera nuotaika. 
Dalyviams buvo įteikti tarptauti-
nės olimpiados medaliai, visi pa-
kviesti papietauti prie „gamtos 
stalo“ stadione.

Smagiai pasportavę, patyrę 
daug smagių emocijų, pagilinę 
bendradarbiavimo kompetenciją 
ir praturtinę įstaigos sportinio in-
ventoriaus bazę, pradėsime vasa-
ros atostogas.

Lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniai kartu su juos lydėjusiais pedagogais dalyvavo tarptautinėje olimpiadoje „Sportas be sienų“/
Joanos Grigienės nuotrauka

Ralis „Aplink Lietuvą 2017“ – 
be elektromobilių 

Lietuvos automobilių klubo 
(LAK) strategai, kasmet orga-
nizuodami solidžiausią isto-
riją turintį ralį „Aplink Lietu-
vą 2017“, tradiciškai išlaisto 
upelius prakaito tam, kad var-
žybos būtų maksimaliai pa-
trauklios sportininkams ir 
taptų švente žiūrovams. Šie 
metai ne išimtis, tačiau jau 
dabar aišku, kad nepaisant ti-
taniškų pastangų mažiausiai 
du – EKO1 ir EKO2 – apdova-
nojimų komplektai liks neiš-
dalinti. Priimti iššūkio kol kas 
nesiryžo nė vienas elektro-
mobilio šeimininkas.

Grandiozinio renginio archi-
tektas – LAK prezidentas Ro-
landas Dovidaitis, komentuo-
damas šią situaciją pirmiausia 
suabejojo, ar iš tiesų padarė 
viską, kad kvietimą į ralį „Aplink 
Lietuvą 2017“ išgirstų elektro-
mobilių fanai? 

Atsakymas į šį klausimą visiš-
kai aiškus: po pernykščio de-
biuto (tąkart dalyvavo 6 ateities 
mašinos) elektromobiliai sulau-
kė pakankamai daug dėmesio. 
Be to, nepaisant to, kad per pra-
ėjusius metus lietuviškus regis-

tracijos numerius vežiojančių 
elektromobilių skaičius šoktelė-
jo daugiau nei dvigubai, jų sa-
vininkai greičiausiai vienas kitą 
atpažįsta iš veido (tarkim „Tesla 
Model S“ mūsų šalyje yra 33, o 
„BMW i3“ – 24) ar bent jau žinu-
čių socialiniuose tinkluose. 

Kitaip tariant, galima lažintis iš 
naujo 30 kWh baterijų komplek-
to, kad sprendimą nedalyvau-
ti ralyje lėmė kiti motyvai. La-
biausiai tikėtinas – buksuojantis 
įkrovimo stotelių įrengimo pla-
nas. Šiuo metu mūsų šalyje yra 
viso labo 52 vietos, kuriose ga-
lima papildyti energijos atsar-
gas, tačiau ir jos išdėliotos taip, 
kad kai kuriuos maršrutus Šiau-
rės Rytų Lietuvoje ar Suvalkijo-
je, kur kas greičiau įveiktumė-
te dviračiu: pakrauti baterijas iš 
buitinio tinklo ištrunka iki 8-10 
valandų, o jas ištuštinti važiuo-
jant koviniu režimu galima ir per 
pusvalandį – lenktynes tokiomis 
sąlygomis, net ir labai įsikarš-
čiavus, sunkoka vadinti „azar-
tiškomis“.

Nei Druskininkuose – vieno-
je svarbiausių tarpinių ralio 
„Aplink Lietuvą 2017“ stotelių, 
nei Alytuje, nei Marijampolėje 
kol kas nėra greito įkrovimo sto-
telių, todėl potencialių dalyvių 
skepticizmas pakankamai gerai 
suprantamas. 

„Mes puikiai suprantame, kad 
įgyvendinant tokius grandiozi-
nius projektus kaip infrastruk-
tūros elektromobiliams kūri-
mas, tenka spręsti daugybę 
sudėtingų inžinerinių ir biuro-
kratinių uždavinių, todėl dėl tam 
tikro vėlavimo stebėtis ar juo la-
biau ieškoti kaltų nėra prasmės. 

Priešingai – derindami organi-
zacinius klausimus su Druski-
ninkų valdžia, radome spren-
dimus, kaip užtikrinti energijos 
tiekimą ralyje dalyvausiantiems 
elektromobiliams. Deja, norin-
čių išbandyti jėgas bent traukos 
lenktynėse kurorto gatvėmis, 
neatsirado. Galbūt šios mūsų 
iniciatyvos dar kiek ankstyvos“, 
– samprotavo R. Dovidaitis.

Vis dėlto, žvelgiant plačiau, LAK 
mėginimai organizuoti elektromo-
bilių lenktynes logiški. FIA nuo 
2014-ųjų rengia „Formulės E“ 
čempionatą, kuriame dalyvauja 
tik elektra varomi lenktyniniai bo-
lidai. Oficialus šio serialo partne-
ris – BMW kompanija. 

„Audi“ automobilių sporto pa-
dalinio vadovai taip pat paskel-
bė, kad nuo šiol visas jų dėme-
sys bus skiriamas „Formulės E“ 
lygai – jie sustabdė savo projek-
tus visose FIA WEC (World Endu-
rance Championship) lenktynėse, 
įskaitant ir legendinį Le Mano 24 
valandų maratoną. „Audi“ strate-
gų teigimu, jau netolimoje ateity-
je gatvėse elektromobiliai domi-
nuos, todėl natūralu, kad ateityje 
jais bus ir lenktyniaujama. Ruoš-
tis tam būtina jau dabar. 

Panašiomis įžvalgomis pasi-
dalino ir garsusis „Virgin Group“ 
įkūrėjas Richardas Bransonas 
pareiškęs, kad per ateinančius 
penkerius metus „Formulės E“ 
čempionatas populiarumu pra-
noks autosporto karaliene tituluo-
jamą „Formulę 1“.

      Ralio „Aplink Lietuvą 
2017“ spaudos centras – 

Viešųjų ryšių agentūra 
„Visus Bonus“  


