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Tiesiami draugystės ir bendradarbiavimo 
tiltai tarp Druskininkų ir Azerbaidžano

Laima Rekevičienė

Kuo gali nustebinti dauge-
lio europiečių širdis pavergęs 
Azerbaidžanas? Kokios pa-
tirties galima būtų pasisem-
ti, bendraujant su šios šalies 
Miestų savivaldybių ir Kaimiškų 
vietovių asociacijų vadovais? 
Kuo vizitas į Baku bus naudin-
gas Druskininkams? Tokių min-
čių vedina oficialaus vizito į 
Azerbaidžaną praėjusią savai-
tę susiruošė mero Ričardo Ma-
linausko vadovaujama Drus-
kininkų savivaldybės vadovų, 
Tarybos narių ir Savivaldybės 
įstaigų direktorių delegacija.

Kaip sakė Lietuvos savival-
dybių asociacijos prezidentas, 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas, su 
Azerbaidžano savivaldybių aso-
ciacija bendradarbiaujama jau 
keletą metų. Keletas abiejų ša-
lių savivaldybių jau yra pasirašę ir 
bendradarbiavimo sutartis, ketini-
mų protokolus. „Džiaugiuosi, kad 
oficialaus vizito metu buvome pri-
imti aukščiausiu lygiu. Organizuo-
ti susitikimai ne tik su šios šalies 
Savivaldybių asociacijos, įvairių 
rajonų savivaldybių vadovais, po-
tencialiais investuotojais, vykdo-
mosios valdžios atstovais, bet ir 
su Parlamento nariais, kitais gar-
siais žmonėmis“, – pasakojo R. 
Malinauskas, pridurdamas, kad 
susitikimų metu aptartos įvairios 
bendradarbiavimo sritys. 

Druskininkiečių delegacija  lan-
kėsi ir Lietuvos Respublikos am-
basadoje. Susitikimo su amba-
sadoriumi Valdu Lastausku metu 
buvo aptartos bendradarbiavimo 
su Azerbaidžano Respublika ga-
limybės investicijų, turizmo, vers-
lo, kultūros srityse. Kalbėta ir apie 
investavimo galimybes Druskinin-

kuose. Planuojama po dviejų mė-
nesių sulaukti Azerbaidžano de-
legacijos Druskininkuose. Ketina 
atvykti ir verslininkai, kurie domi-
si Druskininkų privatizuojamais 
objektais. Vienas iš tokių – buvu-
si „Nemuno“ sanatorija. O su vie-
na iš Baku rajonų savivaldybių jau 
artimiausiu metu ketinama pasi-
rašyti bendradarbiavimo sutartį.

Druskininkų atstovai turėjo gali-
mybę apsilankyti istoriniame Baku 
centre, kuris įtrauktas į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą,  aukš-
čiausiu pasaulyje vėliavos stiebu 
(162 m) garsėjančiame Vėliavos 
skvere. Druskininkiečius pakvietę 
Azerbaidžano savivaldybių asoci-
acijos vadovai jiems parodė daugy-
bę šalį garsinančių kultūros, istori-
nių, gamtos, socialinės paskirties 
objektų. Aplankytas „Ugnies kal-
nas“, kuriame dieną naktį dega 
ugnis – iš po žemių veržiasi gam-
tinės dujos. Druskininkų delegaci-
jai didelį įspūdį paliko Gobustano 
valstybinis istorinis-meninis rezer-
vatas – archeologinis draustinis ir 
muziejus, kuriame ant uolų galima 
išvysti akmens amžiaus piešinių, 
o visa ekspozicija pateikiama la-
bai interaktyviai, naudojant išma-
niąsias technologijas. Įspūdingos 
architektūros G. Alijevo centre ap-
žiūrėtos parodų erdvės, koncertų 
salė. Artimiausiu metu Druskinin-
kuose planuojama atidaryti naują 
Kultūros centrą, „Menų kalvę“, to-
dėl moderniame G. Alijevo centre 
pamatytus ekspozicijų erdvių įren-
gimo sprendimus, išmaniųjų tech-
nologijų panaudojimą, pristatant 
įvairius eksponatus, kai kurias idė-
jas būtų galima pritaikyti ir naujuo-
se kurorto objektuose. 

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų 
delegacijos nariai, kurie pirmą 
kartą lankėsi Azerbaidžane, buvo 
sužavėti šalies kultūra, svetingu-

mu, dėmesiu žmogui, nuoširdu-
mu. To, manau, mes, lietuviai, iš 
azerbaidžaniečių galėtumėme 
pasimokyti“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės meras. 

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmana-
vičius pasakojo, jog jam pati-
ko pats kraštas, darbinė išvy-

ka buvo labai naudinga, o įgyta 
patirtis pravers, Druskininkuose 
įgyvendinant įvairius projektus. 
„Sužavėjo žmonės, tai, kaip jie 
laikosi ir puoselėja tautos ir šei-
mos tradicijas, bendrauja tarpu-
savyje ir su į šalį 
a t v yks tanč ia is 
svečiais. 

Susitikime su ambasadoriumi V. Lastausku Druskininkų delegacijos nariai aptarė bendradarbiavimo su Azerbaidžano Respublika  galimybes investicijų, turizmo, verslo, kultūros sri-
tyse/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Mero R. Malinausko vadovaujama delegacija Lietuvos Respublikos ambasadoje susiti-
ko su ambasadoriumi V. Lastausku/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

5 psl.
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Aptarti vaikų apsaugos klausimai
Užtikrinti saugią aplinką vaikams 

bei numatyti reabilitacijos ir pa-
galbos planą vaikų motinai – toks 
sprendimas priimtas Druskininkų 
savivaldybės vadovų, Viečiūnų se-
niūnijos, Vaiko teisių apsaugos ir 
Socialinės paramos skyriaus spe-
cialistų pasitarime. Jo metu akcen-
tuota, kad po to, kai žiniasklaidoje 
buvo paviešinta vienos Druskininkų 
savivaldybėje gyvenančios šeimos 
situacija, svarbu užtikrinti konfi-
dencialumą vaikams ir visapusišką 
pagalbą šeimai.  „Specialistai dir-
ba su minėta šeima – tikimės, kad 
su mūsų visų pagalba vaikai galės 
grįžti ir augti šeimoje. Dirbame dėl 
rezultato, o ne dėl viešo šou“,  – 
pabrėžė Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoja Violeta Grigorienė.Druskininkų savivaldybės vadovų, Viečiūnų seniūnijos, Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriaus specialistų pasitarime priimtas sprendimas užtikrinti sau-

gią aplinką vaikams bei numatyti reabilitacijos ir pagalbos planą vaikų motinai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vasara prie  Avirio

Pagaliau atostogos – vasara! 
Saulė, šiltas oras, ilgi vakarai 
ir visus metus išvajotos, svaigi-
nančios, kupinos nuotykių ir pra-
mogų – vasaros atostogos! Šie 
žodžiai vaikų širdelėse gyvena 
ištisus metus.

Nelengva patenkinti skirtingo 
amžiaus vaikų poreikius. Tačiau 
tai įgyvendinti pavyksta kasmet 
organizuojamoje VšĮ „Gelbėkit 
vaikus“ Druskininkų  vaikų dienos 
centro  Vasaros  stovykloje „Šyp-
senėlė“ prie Avirio ežero, vykdant 

Druskininkų savivaldybės socia-
linės veikos projektą „Mokomės 
gyventi kitaip“ ir SADM finan-
suojamą projektą „Gerumo sala“. 
Stovykloje vaikams siūloma kuo 
aktyvesnė ir įdomesnė veikla, kad 
įspūdžiai dar ilgai neblėstų ir džiu-

Stovyklos metu vaikai dalyvavo linksmosiose estafetėse, žaidė aktyvius žaidimus, rungėsi sportinėse estafetėse, demonstra-
vo savo ištvermę bei valią/Asmeninio archyvo nuotrauka

gintų prisiminimais. 
Stovykla prasidėjo „Šypsenė-

lės“ piešiniais, vaikų prisistaty-
mais, dainomis. Stovyklos metu 
vaikai dalyvavo linksmosiose es-
tafetėse, žaidė aktyvius žaidi-
mus, rungėsi sportinėse estafe-
tėse, demonstravo savo ištvermę 
bei valią. Kiekviena stovyklos 
diena prasidėdavo linksmąja 
mankšta, maudynėmis, kurias 
vedė savanoris Mantas Micevi-
čius. Daug šaunių prisiminimų 
vaikams paliko laikraščių pyni-

mo ir aromaterapijos edukacinės 
programos. Na, o ilgais vakarais 
– dešrelių kepimas, diskotekos, 
madų šou, žaidimai ir nesibai-
giantis vaikų juokas.  

Pasibaigus stovyklai,  dienos 
centro vaikai ir darbuotojai nuo-
širdžiai dėkoja Druskininkų savi-
valdybei, VO „Gelbėkit vaikus“, 
ilgamečiam savanoriui M. Mice-
vičiui, A.Stašinskienei , A. Sma-
liukienei, „Grand SPA Lietuva“ 
už nuoširdų bendradarbiavimą 
bei paramą.
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Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė 

„Mane stebina Lietuvos teisinės 
sistemos viražai. Rengdami teri-

torijų planavimo dokumentus, tu-
rėjome ministerijų išaiškinimus, 
statybos leidimus, išduotus, ga-
vus visų Valstybės institucijų su-
derinimus. O, atsidūrus teisme, 
staiga viskas apsivertė aukštyn 
kojomis. Susidūrėme ir su doku-
mentų interpretavimu dėl kurorto 
apsaugos zonų, ir su negaliojan-
čių teisės aktų pritaikymu!

Samdėme patyrusius advoka-
tus, kurie šią situaciją vertina, 
kaip visišką teisinį nesusipra-
timą. Kalbant apie grėsmę Sa-
vivaldybės biudžetui, darysime 
viską, kad neatsitiktų taip, kaip 
Neringoje – nugriovus pastatą, 
kuriam išduoti visi leidimai, gali 
tekti savininko patirtus nuosto-
lius atlyginti Valstybės ar Savi-
valdybės lėšomis. Ir tai – mokes-
čių mokėtojų sąskaita!“

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas L. Urma-
navičius:  

„2006-2012 metais dirbau 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi ir kon-
troliavau visus procesus, 
rengiant minėtos teritorijos do-
kumentus bei išduodant staty-
boms leidimus, todėl žinau, kad 

viskas padaryta teisėtai, laikan-
tis tuo metu galiojusių įstatymų. 

Noriu priminti, kad, išduodant 
statybos leidimą, dokumentai 
derinami su Nacionaline žemės 
tarnyba, Alytaus regiono aplin-
kos apsaugos departamentu, 
Kultūros paveldo departamen-
tu, Alytaus visuomenės svei-
katos centro Druskininkų sky-
riumi ir kitomis institucijomis. Ir 
tik esant visų minėtų valstybinių 
institucijų teigiamam suderini-
mui, administracijos direktorius 
išduoda statybos leidimą.

Taigi pabrėžiu, kad statybos 
leidimai ir jūsų minimam, ir vi-
siems kitiems objektams yra iš-
duoti teisėtai. Tačiau šiandien 
kyla klausimas, ko verta kitų 
institucijų atsakomybė? 

Tikriausiai visi pamenate ap-
leistą, kurorto vaizdą gadinan-
tį trijų aukštų valčių prieplaukos 
pastatą, virtusį asocialių asmenų 
buveine. Jį iš tolo aplenkdavo ir 
bendruomenė, ir kurorto svečiai. 

Savivaldybė visada siekė pa-
dėti verslininkams ir privatiems 
žmonėms, norintiems tvarkytis 
ir kurti gražesnę aplinką. Ap-
sidžiaugėme, kai 2006 metais 
gavome uždarosios akcinės 
bendrovės „Pamario namas“ 
siūlymą sutvarkyti apleistą te-
ritoriją ir rekonstruoti pastatą. 
Savivaldybė, tikėdamasi, kad 
teritorija bus sutvarkyta, skly-
pą išplėtė iki 39 arų, bet pla-
nams nebuvo lemta išsipildyti, 
ir pastatas toliau stovėjo ap-
leistas. 

2011 m. atsiradus naujiesiems 
savininkams, rengiant teritori-
jų planavimo dokumentus, Sa-
vivaldybės iniciatyva sklypas 
buvo sumažintas iki 28 arų. La-
bai džiaugėmės, kad šis apleis-
tas kampas pagaliau bus su-
tvarkytas. 

Dar kartą pabrėžiu, kad visi 
dokumentai išduoti teisėtai, 
konsultuojantis su aukščiausio 
lygio institucijomis“.  

Druskininkų savivaldybės 
meras R. Malinauskas: 

„Noriu priminti, kad buvusios 
valčių prieplaukos pastatas Drus-
kininkuose buvo privatizuotas dar 
1992 m., Druskininkus valdant 
konservatoriams.

Keitėsi pastato savininkai, kei-
tėsi jų planai, o Savivaldybė visą 
tą laiką laukė, kol privatininkai pa-
galiau sutvarkys miesto centre 
esantį apleistą pastatą „vaiduo-
klį“. 

Ir kai pagaliau kažkas ėmėsi 
tvarkytis, kai su visomis atsakin-
gomis institucijomis buvo sude-
rinti reikalingi leidimai, konser-
vatoriai ir liberalai pradėjo kurti 
nebūtas paskalas ir klaidinti vi-

suomenę. 
Dar tada, kai Vyriausybei va-

dovavo A. Kubilius, Druskininkų 
savivaldybė, siekdama aišku-
mo ir skaidrumo, kreipėsi į  mi-
nistro G. Kazlausko vadovauja-
mą Aplinkos ministeriją ir gavo 
išaiškinimą, kaip reikia tvarkyti 
minėtos teritorijos dokumentus. 

Esame tikri, kad visi doku-
mentai, susiję su buvusiu val-
čių prieplaukos pastatu ir 
sklypu, parengti sąžiningai, va-
dovaujantis visais tuo metu ga-
liojusiais teisės aktais.

Net neabejoju, kad tai turėjo 
matyti ir Aukščiausiojo teismo 
teisėjų kolegija.

Manau, kad susidariusi situa-
cija yra akivaizdus nesugebėji-
mas laimėti sąžiningoje politi-
nėje kovoje. Tačiau toks įžūlus 
manipuliavimas teisėsauga, 
teismais ir visais žmonėmis yra 
nepateisinamas. 

Jau dabar aišku, kad minėtas 
teismo sprendimas visiems ša-
lies kurortams turės labai rimtų 
pasekmių. Kyla didelė grėsmė 
netekti investuotojų, nes kuror-
tai jiems negalės pasiūlyti jokio 
stabilumo. Pasirodo, gali būti, 
kad bet koks prokuroras, kada 
tik užsigeidęs, galės nutraukti 
žemės nuomos sutartį. Ar kas 
nors norės rizikuoti? 

Aš visada sakau, kad geriau-
sias teisėjas gyvenime yra lai-
kas. Tik nežinau, kiek jo reikės, 
kad tiesa būtų išgirsta“.  

Druskininkiečiams svarbus klausimas
Po to, kai birželio 22 dieną Lietuvos  Aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą, pagal kurį per pusę metų Druskininkuose turi būti nugriautas 

teisėtai pastatytas pastatas, nemaža dalis druskininkiečių su nerimu klausia – „o ką griaus toliau“? 
Apie tai, kad dėl tokio teismo sprendimo kils grėsmė, jog kelis tūkstančius pastatų Neringos, Birštono, Druskininkų ir Palangos kurortuose gali 

pervažiuoti buldozeriai, viešoje erdvėje ne kartą akcentavo teisės specialistai. Tačiau jų argumentų Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegija neiš-
girdo. Gal tokį jų sprendimą lėmė ne įstatymai, o galimas spaudimas?

Įdomu tai, kad panašūs pastatai, priklausantys, pavyzdžiui, konservatoriui V. Lansbergiui Palangoje ar liberalui V. Trinkūnui Druskininkuose, 
jokioms institucijoms nekliūva.

Apie susidariusią situaciją, Aukščiausiojo  teismo sprendimą ir galimas jo pasekmes „Mano Druskininkai“ kalbėjosi su pastato savininku Ž. Pa-
vilioniu bei Druskininkų savivaldybės vadovais.

Ž. Pavilionis, pastato savininkas: „Po tokio drastiško teismo sprendimo rankų nenuleisiu – su advo-
katais tariamės dėl tolimesnių veiksmų, nes savo sąžiningai uždirbtų ir investuotų pinigų niekam dovano-
ti nenoriu. Sieksiu teisingumo, atsakomybės ir žalos atlyginimo iš Valstybės ar savivaldybės – neatmetu 
galimybės kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą“.

1. Dėl statinio savininko tei-
sės į valstybinės žemės nuo-
mą, sudegus sklype esančiam 
statiniui. 

Teismo išvada, kad gaisras pa-
naikina žemės nuomininko teises, 
šiurkščiai pažeidžia nuo gaisro 
nukentėjusio asmens teises.

Teisės aktai nenumato reikalavi-
mo, kad atstatomo statinio paskir-
tis ir/arba išplanavimas turi būti 
toks pat, kaip sudegusio. 

Tą lemia aplinkybė, kad atstaty-
mas vyksta pagal naujo statinio 
statybą reglamentuojančias nor-

mas – naujam statiniui yra rengia-
mas naujas techninis projektas, 
išduodamas naujas statybos lei-
dimas pagal galiojančius teritorijų 
planavimo dokumentus. Galiojan-
tys teritorijų planavimo dokumen-
tai žemės sklype numatė gyvena-
mųjų statinių statybą. 

Sudegus valčių prieplaukos 
pastatui, buvęs jo savininkas sta-
tinį atstatė, pagal savo poreikius  
pritaikydamas nuolat gyventi. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teis-
mas nusprendė, kad tokioje situ-
acijoje, sudegus pastatui, asmuo 
neteko teisės į žemę. Formuoja-

mas ydingas precedentas, užker-
tantis kelią žmonėms atkurti su-
degusius statinius, pritaikant juos 
savo poreikiams. 

Precedentas bus svarbus vi-
siems pastatus ant valstybinės 
žemės turintiems asmenims, ku-
rių teisės teismų neginamos. 

2. Dėl detaliojo plano rengimo 
tikslo. 

Teismo išvada, kad ginčo sklypas 
pagal naudojimo būdą buvo rekre-
acinė teritorija, todėl pagal įstaty-
mus jo naudojimo būdas negalėjo 
būti pakeistas į gyvenamosios te-
ritorijos, prieštarauja principui, jog 
savivaldybės institucijos turi tar-
nauti žmonėms ir priimti jiems pa-
lankius sprendimus, kiek tai nepa-
žeidžia visuomenės intereso.

Dėl galimybės pakeisti naudoji-
mo būdą iš rekreacinės į gyvena-
mosios teritorijos buvo konsultuo-
jamasi su Aplinkos ministerija ir 
Statybų inspekcija. Visų kompeten-
tingų nepriklausomų institucijų iš-
vados patvirtino, kad Druskininkų 
savivaldybė tinkamai laikosi žemės 
paskirties keitimo reikalavimų.

Kad sprendimas dėl detaliojo 
plano buvo palankus privačiam 
asmeniui, savaime nėra neteisė-
ta, nes sprendimai dėl detalių-
jų planų patvirtinimo, dažniausiai 
suteikia atitinkamas teises sklypo 
naudotojui, tai nėra nei draudžia-
ma, nei neteisėta. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
sprendimu buvo paneigtos LR 
Aplinkos ministerijos ir Statybų 
inspekcijos išvados. 

3. Dėl žemės sklypo prisky-
rimo kurortų apsaugos zonos 
juostoms.

Teisme buvo neteisingai trak-
tuojama Druskininkų žemėtvar-
kos skyriaus 2003-01-28 suda-
rytoje Žemės sklypo kadastro 
(su nekilnojamojo turto elemen-
tais) duomenų lentelėje nurody-
ta informacija „06 – Duomenys 
apie žemės naudojimo apriboji-
mus [..] Kurortų A.Z. aps. juost.“ 
nenustatė 2 apsaugos juostos 
režimo. Neteisingai traktuojant 
lentelės turinį, nustatyta, kad 
„A.Z.“ yra „A.2“, o ne „A.Z.“. 

Teismas tai pat neatsižvelgė, kad 
apskrities viršininkas apskritai ne-
turėjo teisės pats nustatyti jokios 
apsaugos juostos.

TEISININKŲ KOMENTARAS
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R. Paksas. Pasiklydusioje Europoje nebeklaidinkime Lietuvos

Kai Mindaugas ugnimi ir kala-
viju tvėrė Lietuvą, joje dar nebu-
vo demokratijos apologetų, žmo-
gaus teisių ir lyčių gynėjų. Niekas 
nesvaigo apie kryžiuočių ir kala-
vijuočių propagandą, nedraudė 
klajojančių teatrų ir nesiūlė cen-
zūruoti jų repertuaro. 

Lietuviai, ko gero, tada net tokių 
žodžių nežinojo. Bet žinojo, kad 
jie turi žemės lopinėlį, turi savo 
kraštą ir turi savo Tėvynę, kurią 
reikia apginti. Ir savo krauju, ir Pi-
lėnų ugnimi. 

Valstybė neatsiranda be pastan-
gų ir praradimų. Ir nepradingsta. 
Be abejingumo, prisitaikymo ir su-
sitaikymo. Ji yra iš žmonių, gyve-

nančių toje teritorijoje, sąmoningo 
apsisprendimo būti čia ir dabar. 
Čia ir dabar būti vardan savo gi-
minės pratęsimo, tos teritorijos iš-
laikymo ir gerovės joje gausėjimo. 

Demokratijos šūkį iškėlę kaip 
pirmapradį valstybės gerovės 
tikslą, prieš keletą dešimtme-
čių mes praradome amžiais turė-
tą, vertintą ir išlaikytą valstybės 
sampratą. 

Kai iškreipti demokratijos prin-
cipai buvo panaudoti atskirų in-
dividų ar konkrečių jų grupių tur-
tėjimui, bet anaiptol ne valstybės 
gerovės gausėjimui ir jos stiprė-
jimui.  Kai valstybingumas buvo 
išduotas už valstybei nenaudin-
gą „prichvatizaciją“, svetimą ka-
lėjimą, bankų ir šilumos ūkio 
monopolį. Už miestų centruose 
įsigalėjusius, čia prekybą mono-
polizavusius centrus. 

Kaip ir kokiomis formomis mes 
šiandien siekime išsaugoti lietu-
vybę? Valstybės himnu ant šim-
to Lietuvos piliakalnių. Vienu pro-
giniu renginiu. Kitomis progomis, 
kurių per metus suskaičiuotume 
du ar pustrečio šimto, tą Lietu-
vą paaukodami ES direktyvoms, 
mūsų strateginių partnerių intere-
sams ir dar galybei kitų iniciatyvų, 
ateinančių iš globalizacijos ir libe-
ralkomunizmo samplaikos. 

Buvimas valstybe reiškia gero-
kai daugiau, negu viena ar kita 

iniciatyva riboti alkoholio priei-
namumą, rūpestį vaikų gynyba ir 
suaugusiųjų teisėmis, lytiškumo 
sampratą, propagandos užkardy-
mą arba jos skleidimą.

Nesuvokdami valstybės, kaip 
esminio mūsų egzistencijos vie-
neto, nesiekdami jos išsaugoti, 
labai dažnai politikai imasi kovoti 
už atskirus, mums svarbiais atro-
dyti turinčius dalykus: tautos blai-
vumą, darbininkų teises, visuo-
menės išsilavinimo spragas ar 
jos atsparumą propagandai. Tie-
sa, manęs neapleidžia klausimas: 
kodėl dėl propagandos tik iš vie-
nos pusės? Ar kita pusė nevaro 
propagandos? O gal viena propa-
ganda yra gera, o kita bloga? 

Kai kurie Seimo nariai šian-
dien kalba apie tai, kaip reikėtų 
uždrausti kokį filmą ar jį cenzū-
ruoti.Tačiau nekalba, ką jie galė-
tų pasiūlyti iš emigracijos į Lietu-
vą norintiems grįžti jos piliečiams. 
Jie kažkodėl nekalba ir apie tai, 
ką padaryti, kad pagaliau Lietuva 
imtųsi esminių sprendimų dėl de-
mografinės problemos. 

Negi manoma, kad imigran-
tai, jiems kuriami centrai gali 
išspręsti šią problemą? Gali-
ma karčiai pajuokauti, kad Rau-
donojo Kryžiaus pastangomis 
Kaune įsteigtas imigrantų pagal-
bos centras yra tyli rezistenci-
ja prieš ES imigracijos politiką. 

Nes kur jau kur, bet Kaune, ku-
ris buvo, yra, ir, tikiu, išliks, lietu-
viškumo simboliu su Romo Ka-
lantos auka, bandyti integruoti 
užsieniečius reikia iš tiesų dide-
lės drąsos, pasiryžimo ir abso-
liutaus tikėjimo sėkme. Tokio aš 
neturėčiau.

Kodėl artėjančio valstybės die-
nos gimtadienio ir artėjančio vals-
tybės šimtmečio proga vieto-
je himno ant šimto piliakalnių ar 
reklamuojamos valstybingumo 
šventės Valdovų rūmuose mes 
negalėtume pasiūlyti šimto nau-
jų daugiabučių namų jaunoms ša-
lies piliečių šeimoms? 

Kodėl, kviesdami emigrantus 
grįžti į Lietuvą, negalėtume pa-
siūlyti jiems šimto ar tūkstančio, 
arba, jeigu reikia, ir dešimties 
tūkstančių laisvų valstybinės 
žemės sklypų? Kodėl gi nepa-
siūlyti šimto sprendimų dėl mo-
kesčių sistemos pertvarkos, po 
kurios atsirastų pakankamos 
sąlygos ne tik investuoti Lie-
tuvoje, daryti čia verslą, bet ir 
dirbti bei užsidirbti? Ne mažiau, 
negu emigracijoje. 

Draudimais niekuomet neiš-
reiškiama meilė žmogui. Jais 
reiškiamas nepasitikėjimas. Tad 
kaip, nuolat demonstruodami 
nepasitikėjimą visuomene, šian-
dien mes rengiamės stiprinti 
valstybę?

Europos Parlamento frakcija 
„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ nuolat pabrėžia, 
kad Europos Sąjunga bus stipri 
tik tada, kai stiprios savo valsty-
bingumo dvasia ir siekiais bus 
pačios valstybės. Federaliza-
cija tai gali tik susilpninti, todėl 
buvau, esu ir būsiu kategoriškai 
prieš bet kokius siekius mažin-
ti savarankiškų bendrijos vals-
tybių savarankiškumą, jų nepri-
klausomybę ir suverenumą. 

Būtent ant šių pamatų aš kviečiu 
stiprinti Lietuvą ir Europą. 

Su Valstybės diena, Lietuvos 
žmonės!

Parengta bendradarbiaujant 
su Europos Parlamento 

frakcija Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos

Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa vicepirmininkas

V. K. Jonyno galerijoje – Antano 
Martinaičio paroda

Tęsiant gražias tradicijas, XV 
tarptautinio menų festivalio 
„Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ atidarymo proga V. 
K. Jonyno galerijoje pristaty-
ta vieno žymiausių XX a. antro-
sios pusės Lietuvos tapytojo 
Antano Martinaičio (1939-1986) 
paroda „Liber magnus“. Daili-
ninko drobės į žiūrovą prabyla 
ryškiais kolorito sąskambiais 
ir paslaptinga ezopine kalba. 
Autoriaus kūrybinė versmė 
skleidžiasi gamtos vaizduose, 
keliaujančio cirko personažuo-
se, pasakų motyvų kupinose 
kompozicijose.

A. Martinaitis gimė Vandžioga-
loje, mokėsi vidurinėje Kauno dai-
lės mokykloje. 1958-1964 metais 
studijavo tapybą Vilniaus dailės 
institute (dabar Vilniaus dailės 
akademija) pas profesorių Antaną 
Gudaitį. Praėjus keleriems me-
tams po studijų dailininkas pradė-
jo dėstyti Kauno vaikų dailės mo-
kykloje, kuriai po jo mirties (1996 
m.) suteiktas Antano Martinaičio 
vardas. Nuo 1965 metų dailinin-
kas dalyvavo parodose, perso-
nalinės kūrybos parodos ne kartą 
surengtos Vilniuje, taip pat Kau-

ne, Liepojoje, Šiauliuose. Gru-
pinėse parodose A. Martinaičio 
darbai eksponuoti ne tik Lietuvoje 
bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje 
ir Italijoje. Ne vienam jaunesnės 
kartos dailininkui jis buvo kūrybi-
nis impulsas, pirmasis įkvėpėjas. 
Po mirties 1987 metais A. Marti-
naitis apdovanotas Nacionaline 
premija. Per neilgą savo kūrybinį 
laikotarpį jis nutapė ne vieną pei-
zažą, figūrinę kompoziciją, natiur-
mortą, paliko įvairia technika at-
liktų piešinių. Liko daug neskelbtų 
rankraščių: eilėraščių, novelių, 
esė, atsiminimų apie dailininkus. 
Visas A. Martinaičio rankraščių 
archyvas pavadintas „Liber ma-
gnus“,  kurio didžiąją dalį sudaro 
menininko eilės. Poeziją A. Marti-
naitis rašė 30 metų, 1994 metais 
išleistas eilėraščių rinkinys „Pas-
kui medinį arkliuką“.

A. Martinaičio parodos atidary-
mas liepos 1-ąją į V. K. Jonyno 
galeriją sukvietė garbingų svečių 
bei kultūros darbuotojų iš Druski-
ninkų ir didžiųjų Lietuvos miestų 
Vilniaus, Kauno. Parodos atidary-
me dalyvavo Lietuvos muzikos rė-
mimo fondo direktorė Liucija Stul-
gienė, Druskininkų savivaldybės 

mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, vyriausioji specialistė 
turizmui ir kultūrai Ingrida Griniū-
tė, Lietuvos dailės muziejaus vyr. 
tyrėja Irena Dobrovolskaitė ir kiti. 
Dailininko ekspresionisto sodrių 
dažų potėpiais žavėjosi Lietuvos 
operos solistas Vytautas Juoza-
paitis ir jo žmona Eglė Juozapai-
tienė. Parodos atidarymo metu 
smuiku griežė Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos ugdy-
tinis Faustas Pauliukas ir jo mo-
kytoja Eglė Sakavičienė, savo 
atsiminimais bei pastebėjimais 
dalijosi buvęs A. Martinaičio ben-
drakursis dailininkas Alfonsas 
Šuliauskas. Renginio staigme-
na tapo netikėtas dailininko žmo-
nos Adelijos Martinaitienės apsi-
lankymas vyro velionio parodoje. 
Ji su dideliu ilgesiu žvelgė į gerai 
pažįstamus jau prieš penkiasde-
šimt metų tapytus vyro paveikslus 
ir deklamavo jo eiles. Nespėjusių 
ar negalėjusių apsilankyti novato-
riška A. Martinaičio tapybos dar-
bų paroda V. K. Jonyno galerijoje 
lauks iki rugsėjo 26 dienos. 

M. K. Čiurlionio memorialinio 
muziejaus informacija

A. Martinaičio parodos atidarymas liepos 1-ąją į V. K. Jonyno galeriją sukvietė garbingų svečių/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-111-01
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Tiesiami draugystės ir bendradarbiavimo tiltai tarp Druskininkų ir 
Azerbaidžanoatkelta iš 1 psl.

Maloniai nuteikė jų geranoriš-
kumas. 

Buvome kiek  nustebinti, kad 
šalis pakankamai europietiška, 
pastaraisiais metais labai toli pa-
žengusi į priekį technologijų sri-
tyje, veikia daug puikių kultūros, 
socialinės paskirties objektų, 
muziejų. Apsilankėme daugybė-
je muziejų, įvairiose ekspozici-
jų erdvėse. Įspūdį paliko G. Alije-
vo centras, jame esanti koncertų 
salė. Pamatyti tokias moderniai 
ir šiuolaikiškai įrengtas kultūros 
objektų erdves buvo labai nau-
dinga, nes patirtį galima bus pri-
taikyti Druskininkuose. Įspūdį 
paliko ir šiuolaikinių informacinių 
technologijų panaudojimas įvai-
riuose muziejuose, ekspozicijų 
erdvėse. Manau, kad šioje srityje 
mums dar reikia pasitempti. Nu-
stebino, kad IT Azerbaidžane sė-
kmingai įdiegė Latvijos specialis-
tai“, – mintimis, grįžęs iš Baku, 
dalijosi L. Urmanavičius. 

Azerbaidžano gyventojai žino 
Druskininkus, jaunimas studijuo-
ja Europos universitetuose, mie-
lai renkasi studijas ir Lietuvoje. 
Viešnagės Azerbaidžane metu 
druskininkiečiams teko ben-
drauti su jaunuoliu, studijavusiu 
mūsų šalyje, kuriam didelį įspūdį 
paliko Druskininkai ir čia esantis 
centras AQUA. Kol kas, žinoma, 
turistams reikia vizų, nėra tiesio-
ginio skrydžio iš Lietuvos į Azer-
baidžaną. Bet svarbiausia, kad 
yra abiejų šalių gyventojų noras 
bendradarbiauti, lankytis vie-
niems pas kitus. „Tikimės, kad 
turistų srautai į Druskininkus iš 
Azerbaidžano padidės, sulauk-
sime daugiau svečių iš šios ša-
lies, kurie labai palankiai vertina 
poilsio ir sveikatinimo galimybes 
mūsų kurorte“, – grįžę į Lietuvą 
kalbėjo Druskininkų savivaldy-
bės tarybos nariai. 

Vida Krisiuvienė: „Tai buvo 
įdomus ir naudingas vizitas 
mums, Tarybos nariams. Turėjo-
me galimybę bendrauti su dauge-
lio savivaldybių merais, susipa-
žinti su Savivaldybių asociacijos 
vadovais ir jų veiklos struktūra. 
Šios vizito tikslas – plėsti ben-
dradarbiavimą su Azerbaidžanu, 
keistis patirtimi miestų infrastruk-
tūros gerinimo, investicijų pritrau-
kimo srityse. Mums džiugu, kad 
kiekvienais metais atvykstan-
čių į Druskininkus turistų skaičius 
auga, norisi, kad ateityje svečių  
nemažėtų. 

Vizitas Į Azerbaidžianą – tai 
naujų turistų srautų paieškos ga-
limybė. Jau tariamasi apie Azer-
baidžiano dienų organizavimą 
Druskininkuose, taigi pirmiausia 
atvyktų kultūros srities atstovai“.

Algimantas Stoncelis: „Nau-
dinga, reikalinga, darbinga kelio-
nė. Savivaldos lygiu užmegzti ry-
šiai su kolegomis, kurie domisi 
mūsų savivaldybe, nori bendra-
darbiauti su mumis, ruošiant eu-
ropinius projektus, na, aišku, ir il-
sėtis pas mus“.

Juozas Dailydė: „Kelionė buvo 
vertinga. Susipažinome su vietos 
kultūra. Daug bendrauta su Baku 
rajonų (jų yra 12) savivaldos va-
dovais. 

Pasirodo, kad Druskininkai ži-
nomi ir čia – gyventojai vyksta il-
sėtis. Žinoma, norėtųsi, kad jų at-
vyktų daugiau. Susipažinome su 
savivaldos sistema. 

Aptarėme tolesnio kultūrinio 
ir ekonominio bendradarbiavi-
mo galimybes tarp Druskininkų 
ir vieno iš  Baku rajonų. Manau, 
kad tai bus naudinga Druskinin-
kų savivaldybei, plėtojant turiz-
mą bei vystant miesto plėtrą. Ti-
kimės, kad sėkmingai plėtosis ir 
kultūriniai ryšiai tarp Druskininkų 
ir Azerbaidžano“.

G. Alijevo vardo kultūros centras akį traukia originaliu eksterjeru ir interjeru. Šį modernų pastatų kompleksą sukūrusi irakie-
čių kilmės britų dizainerė Zaha Hadid yra viena žymiausių šių laikų kūrėjų ne tik architektūros, bet ir dizaino srityje/Laimos Re-
kevičienės nuotrauka

Druskininkiečius pakvietę Azerbaidžano Savivaldybių  asociacijos vadovai jiems 
parodė daugybę kultūros, istorinių, gamtos, socialinės paskirties objektų/ Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

G. Alijevo centre druskininkiečiams didelį įspūdį paliko šiuolaikiška, originalaus interjero, puikios akustikos koncertų salė.

Druskininkų delegacijos nariai stebėjo, kaip, naudojant išmaniąsias technologijas ir ori-
ginalius sprendimus, pateikiami muziejų eksponatai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Moderniame G. Alijevo centre pamatytus ekspozicijų erdvių įrengimo sprendimus, išmaniųjų technologijų panaudojimą, pristatant įvai-
rius eksponatus, idėjas, druskininkiečiai ketina  pritaikyti ir naujuose kurorto objektuose/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Prasidėjo tarptautinis festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“

Laima Rekevičienė

Šeštadienį  M. K. Čiurlio-
nio memorialinio muziejaus 
sodelyje surengtu koncertu 
pradėtas tris mėnesius truk-

siantis Tarptautinis menų 
festivalis „Druskininkų vasa-
ra su M. K. Čiurlioniu“.  Festi-
valio rengėjus ir gausiai susi-
rinkusius svečius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės 

mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius, LR Seimo narys 
Vytautas Juozapaitis. Gražių 
žodžių festivalio žiūrovams 
ir visiems, kas padeda jį or-
ganizuoti, negailėjo Lietuvos 

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus sodelyje surengtu koncertu pradėtas tris mėnesius truksiantis Tarptautinis menų festivalis 
„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“

muzikų rėmimo fondo vadovė 
Liucija Stulgienė. 

Lietuvos muzikų rėmimo fon-
do ir Druskininkų savivaldybės 
organizuojamas festivalis  jau 
tapo tikra dvasios atgaiva kla-
sikinės muzikos gerbėjams, no-
riai lankantiems festivalio ren-
ginius. Ir šiemet organizatoriai 
žiūrovus žada pakviesti į dau-
gybę įvairių renginių, kuriuo-
se jų lauks susitikimai su pro-
fesionaliojo meno atlikėjais.  
„Labai smagu, kad jau 15 kar-
tą Druskininkai vasarą prade-
da festivaliu „Vasara su M. K. 
Čiurlioniu“. Kasmet festivalyje 
pamatome vis naujų veidų, iš-
girstame vis naujų muzikos kū-
rinių. Manau, kad kiekvienas 
kūrinys, atliekamas skirtingų at-
likėjų, sukuria vis kitokią emoci-
nę būseną, kviečia į stebuklingą 
muzikos pasaulį. Noriu palinkė-
ti mums visiems, kad festivalis 
„Vasara su M. K. Čiurlioniu“ su-
teiktų kuo daugiau gerų emoci-
jų, mūsų visų bendravimas neš-
tų gėrį, o geromis emocijomis 
dalintumėmės vieni su kitais. 

Labai dėkoju visam Muzikų rė-
mimo fondui už kasmetę mu-
zikos šventę Druskininkuose“, 
– festivalio atidarymo dieną kal-
bėjo Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas L. Urma-
navičius. Festivalio siela, Lietu-
vos muzikų rėmimo fondo direk-
torė L. Stulgienė džiaugėsi, kad 
renginys kasmet sulaukia vis di-
desnio dėmesio ir yra laukiamas: 
„Lankykitės, kvieskite savo ar-
timuosius, lai festivalis jums vi-
siems būna didelė šventė. O 
mes džiaugsimės kiekvienu kon-
certu, padovanotu labai tauriai, 
darbščiai, išradingai Druskinin-

kų bendruomenei, savivaldybės 
vadovams, kultūros, švietimo įs-
taigoms, verslo atstovams. Kas-
met mūsų ryšiai tik stiprėja. 
Pajuntame dėmesį, šilumą, festi-
valio laukimą. O tai mums – bran-
giausias įvertinimas“. 

M. K. Čiurlionio memoriali-
nio muziejaus sodelyje susirin-
kusiems žiūrovams festivalio ati-
darymo koncerte grojo pianistė 
Aušrinė Garsonaitė ir Druskinin-
kų M.K. Čiurlionio meno moky-
klos moksleiviai Andra Mikulskytė 
bei Augustas Navickas (mokytoja 
Nona Kalvaitienė).

V. K. Jonyno galerijoje tądien 
atidaryta tapytojo A.Martinaičio 
kūrybos darbų paroda.  Tradiciš-
kai prie paminklo M. K. Čiurlioniui 
surengta gėlių padėjimo ceremo-
nija, kurioje  koncertavo choras 
„Druskininkai“. 

Sakralinės muzikos gerbėjai va-
kare buvo pakviesti į Druskininkų 
bažnyčioje surengtą koncertą „Jo 
valia“, kuriame dalyvavo  ansam-
blis „Lietuva“, solistai. 

Šeštadienį prasidėjęs festiva-
lis „Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu 2017“ rimtosios muzi-
kos mėgėjus visą vasarą kvies į 
koncertus, susitikimus ir konfe-
rencijas. 

Kamerinės muzikos garsų prisi-
pildys M. K. Čiurlionio memoria-
linis bei Miesto muziejai, sanato-
rijų salės, Druskininkų bažnyčia 
ir biblioteka. Publikos laukia su-
sitikimai ne tik su garsiais šalies 
atlikėjais, tarptautinių konkursų 
laureatais, muzikais iš įvairių pa-
saulio šalių ir talentingu jaunimu.  

Laimos Rekevičienės 
nuotraukos

Fstivalio atidarymo koncerte grojo pia-
nistė Aušrinė Garsonaitė

Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė 
L. Stulgienė džiaugėsi, kad renginys kas-
met sulaukia vis didesnio dėmesio ir yra 
laukiamas

Koncertavo Druskininkų  M.K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleiviai A. Mikulskytė 
bei A. Navickas (mokytoja N. Kalvaitienė)

Gausiai susirinkusius svečius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės mero pavaduo-
tojas L. Urmanavičius,
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Druskininkų „Rotary“ klube – Druskininkų „Interact“ klubo ir naujo 
prezidento Armino Lazausko inauguracijos

Druskininkų „Rotary“ klube 
birželis buvo įsimintinas dviem 
svarbiais įvykiais. Rotariečiai 
įgyvendino vieną iš savo pro-
jektų ir įsteigė Druskininkų 

„Interact“ klubą.  Iš Ciuricho 
(Šveicarija) gautas tai patvir-
tinantis sertifikatas, o birželio 
26 d. surengta naujojo klubo 
inauguracijos ceremonija. 

Kaip pasakojo vienas iš Druski-
ninkų „Rotary“ klubo narių Alber-
tas Katilovskis, „Rotary“ judėji-
mas, priklausomai nuo amžiaus, 
yra trijų pakopų: „Interact“ klubai, 
jungiantys 12-18 metų mokslei-
vius, „Rotaract“ klubams priklau-
so žmonės nuo 18 iki 30 metų, o 
patys vyriausi – nuo 30 metų – 
yra „Rotary“ klubų nariai.  „Inte-
ract“ klubai yra „Rotary“ šeimos 
dalis, skirti jaunimui, norinčiam 
kurti ir prisidėti prie įvairių „Rota-

ry“ klubų projektų. „Manau, kad 
Druskininkų „Interact“ klubas bus 
mūsų pamaina. Tai bus lyg mūsų 
visuomeninis projektas, stengsi-
mės  įtraukti kuo daugiau jaunų, 
iniciatyvių žmonių, kurie nori tar-
nauti bendruomenei ir būti verslo 
ar kitos savo srities lyderiais, da-
lyvauti linksmuose, prasminguo-
se projektuose ir tobulinti lyderio 
savybes“, – sakė A. Katilovskis.

Kol kas naujajame Druskinin-
kų „Interact“ klube yra 15 aktyvių 
jaunųjų druskininkiečių, bet šis 
skaičius, tikėtina, keisis. Juk gim-
nazistai paliks mokyklas, Druski-
ninkus, taigi jų vietoje nuolat at-
siras naujų narių. A. Katilovskis 

pasakojo, kad Druskininkų „Ro-
tary“ sutarė su Vilniaus ir Kauno 
„Rotaract“ atstovais, kad Druski-
ninkų „Interact“ klubą palikę gim-
nazistai, išvykę studijuoti, įsilies 
į didmiesčių „Rotaract“ klubus. 
Mums svarbu, kad tie žmonės įsi-
lietų į „Rotary“ judėjimą. 

Klubo buveinė – M. K. Čiurlionio 
g. 55 (lietuviškų patiekalų resto-
rane „Forto dvaras“). Čia jaunuo-
liai rinksis bent kartą per mėnesį 
ir mėgins kurti projektus.  

„Kiekvieno klubo nariai, kurda-
mi projektus, ieško savo nišos. 
Manau, kad ir Druskininkuose 
jaunuoliai pasiūlys  įdomių idė-
jų. Vilniuje, pavyzdžiui, vienas 
„Interact“ klubas įgyvendina in-
kilų projektą. Kasmet jie paga-
mina inkilų, juos parduoda auk-
cionuose, o surinktus pinigus 
aukoja paramai, našlaičių na-
mams.  Mes ketiname bendra-
darbiauti ir su Druskininkų jau-
nimo užimtumo centru, galime 
paremti originalias jų iniciaty-
vas. Galbūt paskelbsime ir ge-

ros idėjos  projekto konkursą, o 
jos nugalėtojui skirsime pinigi-
nę premiją“, – apie planus pa-
sakojo A. Katilovskis. 

Visi norintys kviečiami į „Interact“ 
klubą. Susisiekti galima el. paštu: 
druskininkurotary@gmail.com; 
druskininkaiineract@gmail.com.

Dar vienas Druskininkų rotarie-
čiams svarbus įvykis – birželio 26 
dieną surengta naujojo klubo pre-
zidento inauguracija. Praėjusios 
kadencijos (2016-2017 m.) klubo 
prezidentas Jurijus Melničenko 
regalijas iškilmingai perdavė nau-
jajam Druskininkų „Rotary“ klubo 
prezidentui Arminui Lazauskui.

Druskininkų „Rotary“ nariai nau-
jajam prezidentui linki sėkmės ir 
tiki, kad jam pavyks įgyvendinti vi-
sus užsibrėžtus tikslus, vadovau-
jant klubui, įtraukti naujų narių, 
skatinti ir viešinti klubo gerus dar-
bus, skleisti informaciją apie „Ro-
tary“ klubo veiklą vietinėje ben-
druomenėje. 

Užsakymo Nr. MDR-111-02

Druskininkų „Rotary“ bendruomenė naujajam prezidentui linki sėkmės ir tiki, kad jam pavyks įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus /Druskininkų „Rotary“ klubo archyvo nuotrauka

Buvęs klubo prezidentas J. Melničenko (dešinėje) regalijas iškilmingai perdavė nauja-
jam Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentui A. Lazauskui/Druskininkų „Rotary“ klubo ar-
chyvo nuotrauka

 Druskininkų rotariečiai įgyvendino vieną iš savo projektų ir įsteigė Druskininkų „Interact“ klubą/ Druskininkų „Rotary“ klubo archyvo 
nuotrauka
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CASE projekto partneriai pažadėjo sugrįžti į Druskininkus

Projekto koordinatorė Gitana 
Stukienė

Erasmus+ programos KA2 
projekto Consumer Aware-
ness for Students in Europe – 
CASE (liet. „Europos mokiniai 
– sąmoningi vartotojai“) tre-
čiasis partnerių susitikimas 
Druskininkuose organizuotas 
gegužės 27-31 dienomis. Da-
linamės nepamirštamais įspū-
džiais ir džiaugiamės, kad už-
sieniečiai jau spėjo įsimylėti 
mūsų miestą, gamtą bei sve-
tingus lietuvius. 

Pirmą susitikimo dieną projek-
te dalyvaujantys mokytojai ap-
lankė Didžiasalio kaime įsikūrusį 
Augų ūkį ir dalyvavo edukacinė-
je programoje „Kaip gimsta sūris“ 
bei degustavo brandintų, fermen-
tinių ir įvairių saldaus pieno sūrių. 
Pakeliui į Druskininkus sustojo-
me aplankyti sniego areną. Sve-
čiai negalėjo patikėti, kad tokiame 
mažame mieste turime šitokį lobį 
mėgstantiems žiemos sportą.

Sekmadienio rytmetį pradėjome 
„Sūria pamoka“ pas Aušrą ir Tau-
rą Česnulevičius. Projekto daly-
viai patyrė tikrą kūrybos džiaugs-
mą, gamindami suvenyrus iš 
druskos menininkų dirbtuvėse. 
Popietę praleidome tautodailinin-

ko Antano Česnulio sodyboje kar-
tu su projekto partneriais, mūsų 
mokiniais ir jų tėveliais. Mus links-
mino ir šokdino „Racilukai“, vai-
šes paruošė užsieniečius moks-
leivius priėmusios šeimos. Italų 
koordinatorius Francesco Lanni-
no ypač žavėjosi šaltibarščiais, o 
jų receptą parsivežė ir į Italiją.

Pirmadienio rytą visi susitikome 
Druskininkų savivaldybės Tary-
bos posėdžių salėje, kurioje mus 
pasveikino Švietimo skyriaus ve-
dėjas Jevgrafijus Samuchovas, 
apie miesto istoriją, plėtrą ir atei-
ties planus papasakojo Doku-
mentų ir informacijos skyriaus 
atstovė Dovilė Ciūnienė. Vėliau 
visi susitikome „Ryto“ gimnazi-
joje. Projekto dalyviai susipažino 
su mokyklos aplinka, pristatė at-
liktus projekto darbus ir įdomias 
idėjas. Po pietų vykome į ekskur-
siją po Druskininkų senamiestį, o 
vandens pramogos centre AQUA 
padėjo atgauti jėgas ir pasiruošti 
kitai veiklos dienai. 

Gegužės 30 dieną vykome į 
Vilnių, ten aplankėme Energe-
tikos ir technikos muziejų, įsi-
kūrusį pirmosios Vilniaus cen-
trinės elektrinės patalpose. Du 
šaunūs gidai supažindino mus 
su Transporto, Vilniaus miesto 
pramonės ir technikos istorijos 

bei interaktyviomis Technikos 
vaikams ir Technikos moks-
lo ekspozicijomis. Interaktyvių 
ekspozicijų tikslas – stimuliuo-
ti susidomėjimą mokslu ir tech-
nika, populiarinti mokslą visuo-
menėje. Spalvingi Vokietijoje 
gaminti eksponatai patraukliai 
iliustruoja įvairius mokslinius 
metodus, technikos išradimus. 
Ekspozicijų aplinkoje vykdo-
ma veikla įkvepia kūrybiškumą, 
norą pažinti bei mokytis, tad jas 
naudinga apžiūrėti visų amžiaus 
grupių lankytojams, kurie turi ty-
rėjo ir atradėjo „geną“. 

Vilniaus panorama nuo Trijų 
Kryžių kalno sužavėjo visus už-
sieniečius. Ekskursiją po žymiau-
sias Vilniaus Senamiesčio vietas 
vedė 3A klasės gimnazistai Kami-
lė Ulenskaitė ir Rokas Navickas. 
Vaikštinėjome siauromis sena-
miesčio gatvelėmis, mėgavomės 
saulėta diena, svečiai pirko lietu-
viškus suvenyrus. 

Trečiadienį, gegužės 31 die-
ną projekto dalyviai susirinko 
gimnazijos aktų salėje. Rytmetį 
pradėjome šmaikščiu filmu apie 
šiuolaikinį vartotoją, filmo auto-
rius – filmų kūrimo grupės mo-
kinys Lukas Paškevičius (moky-
tojas Virginijus Sutkus). Vėliau 
dirbome grupėse: mokytojai ap-

tarinėjo tolimesnės projekto ei-
gos klausimus, o mokiniai pasi-
nėrė į kūrybinę veiklą. Mokytojų 
Editos Nevulienės-Nemunaitie-
nės ir Virginijaus Sutkaus va-
dovaujami, jaunuoliai kūrė pa-
veikslus ant laikraščio, gamino 
gėles iš  drobinio audinio. Vė-
liau darbų autoriai visiems pro-
jekto dalyviams pristatė rezul-
tatus. Erdvėje prie technologijų 
kabinetų svečiai aplankė parodą 
„Naujai atgimę daiktai“, kurio-
je buvo eksponuojami mokinių ir 
mokytojų darbai. 

Tarptautinį susitikimą „Ryto“ 
gimnazijoje vainikavo pažymė-
jimų įteikimas užsienio partne-
riams ir mūsų gimnazistams, pri-
ėmusiems užsieniečius į savo 
šeimas. Padėkos žodį susitikimo 
organizatoriams tarė projekto ko-
ordinatorius iš Italijos F. Lannino. 

Dėkojame visiems, padėjusiems 
organizuoti svečių priėmimą ir už-
imtumą mūsų gimnazijoje. Ypač 
dėkojame mūsų gimnazistų tėve-
liams, kurie mielai sutiko atvyku-

siais mokiniais pasirūpinti namuo-
se ir surengė skanias vaišes A. 
Česnulio sodyboje. Taip pat ačiū 
mūsų rėmėjams: Druskininkų van-
dens parkui, Druskininkų turizmo 
ir verslo informacijos centrui, UAB 
„Akvavita“, UAB „Stikloporas“. 

Partnerių susitikimas baigėsi. 
Baigėsi ir pirmieji CASE projek-
to veiklos metai. Mūsų svečiai iš 
dviejų Italijos regionų, Nyderlan-
dų, Turkijos ir Lenkijos išvyko į 
namus, bet neabejojame, kad 
čia, Druskininkuose ir Lietuvo-
je, jie paliko dalelę savo širdies 
ir ketina sugrįžti. Kitais moks-
lo metais mūsų vėl laukia nauji 
darbai, įdomūs susitikimai, kūry-
binė veikla ir savęs bei kitų paži-
nimo džiaugsmas. 

Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai. Ši 
informacija atspindi tik auto-
riaus požiūrį, todėl Komisija ne-
gali būti laikoma atsakinga už 
bet kokį jame pateikiamos infor-
macijos naudojimą.

Visi susitiko Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdžių salėje, kurioje mus pasveikino Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas, apie miesto istoriją, plėtrą ir ateities planus papasakojo Dokumentų ir informacijos sky-
riaus atstovė Dovilė Ciūnienė/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

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 
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,,Atgimimo’‘ mokyklos  aštuntokai mokslo metus užbaigė Helsinkyje
Eleonora Čepulienė, biologijos 

mokytoja metodininkė
Vilija Šimkonytė, vyresnioji 

rusų kalbos mokytoja

Ankstų birželio šeštosios 
rytą grupė „Atgimimo“ mo-
kyklos aštuntokų ir septinto-
kų, auklėtojos Eleonora Če-
pulienė, Lijana Lukošiūnienė, 
Vilija Šimkonytė bei aktyvios 
mamos Rūta Cikanavičienė ir 
Edita Remeikienė susiruošėme 
vykti į Suomijos sostinę – Hel-
sinkį. Nuotaika buvo puiki, nes 
labai norėjome pamatyti naują 
šalį, atsipalaiduoti nuo  moks-
lų ir kitų rūpesčių.

Vakarop atvykome į Taliną. Ten 
aplankėme analogų pasaulyje 
neturintį Lennusadam (Hidrolėk-
tuvų uosto) muziejų. Tarp dau-
gybės pramogų mokiniai turėjo 
galimybę suvaldyti lėktuvą, nau-
dojant realaus skrydžio simuliaci-
nę programą, bei apžiūrėti garsųjį 
ir apdainuotąjį geltonąjį submari-
ną, kurio viduje yra įrengta nedi-
delė kino salė. Muziejaus angare 
saugomos ir vienintelio vietinės 
gamybos laivo nuolaužos, išliku-
sios nuo viduramžių. Saugomas 
ir įspūdingas estų povandeninis 
laivas „Lembit“, o muziejaus uos-
te galima pamatyti tikrų, vandens 
paviršiuje plūduriuojančių laivų. 
Vienas iš įdomiausių ekspona-
tų – didžiausias pasaulyje ledlau-
žis, išlikęs nuo Antrojo pasauli-
nio karo laikų. Jį galima apžiūrėti 
ir iš vidaus, pasivaikščioti po denį 
ar vidines laivo erdves. Po edu-
kacinės dalies patraukėme į Ta-
lino senamiestį. Miestas pakerė-
jo tvarka ir grožiu: visur gėlynai, 
įdomios skulptūros, prašma-
tnūs viešbučiai ir gausybė turis-
tų iš viso pasaulio. Ypač aktyvus 
miesto gyvenimas vakare: visur 
skamba muzika, lankytojai kvie-
čiami į užeigas, koncertus ir kitas 
veiklas. Apžvalginės ekskursijos 
Taline  metu aplankėme Tompea 
pilį, Šv. Domo katedrą, Šv. Nigu-
listės bažnyčią, „Storosios Mar-
garitos“ bokštą, pasivaikščiojome 

gatve „Trumpoji koja“. Nakvynei 
apsistojome Viešbutyje „Center 
Hotel“. Vaikams miego nesino-
rėjo, o mums, auklėtojoms, buvo 
smagu matyti laimingus, gražiai 
bendraujančius vaikus.

Didžiausias mokinių smagumas 
prasidėjo antrąją pažintinės ke-
lionės dieną, plaukiant laivu „VI-
KING XPRS“ į Helsinkį. Daugelis 
jų plaukė pirmą kartą, todėl žavė-
josi jūra, erdvėmis denyje, laivo 
konstrukcija. Beveik tris valandas 
trukęs plaukimas tikrai neprailgo, 
o Helsinkis pasitiko puikiu saulė-
tu oru. Apsilankėme mokslo ir ži-
nių centre „Eureka“. Vos už kelio-
likos minučių važiavimo traukiniu 
nuo Helsinkio geležinkelio stoties 
įsikūręs didelis pramoginis kom-
pleksas (parkas, muziejus, plane-
tariumas), skirtas suaugusiems ir 
vaikams bei siūlantis eksponatus, 
pristatančius šiuolaikinį mokslą. 
Ne šiaip sau teoriškai, o viską lei-
džiant išmėginti savo kūnu, pojū-
čiais ir jėgomis. Tad ekspozicijos 
tampa  suprantamos, patrauklios 
ir neklusniems paaugliams. Įėjus į 
„Eureka“ pastatą, nustebino šiuo-

laikinis, tvarkingas ir patogus in-
terjeras. Šalia veikia ir įvairiausių 
mokslo populiarinimo suvenyrų 
parduotuvėlė, kavinukė visai šei-
mai. Po tuo pačiu stogu įsikūręs ir 
įdomius bandymus demonstruo-
jantis planetariumas. Be to, yra ir 
kinas, kuriame naudojami ir spe-
cialieji efektai. Mums teko stebė-
ti filmą apie pandų išsaugojimą. 
Tačiau pagrindinė ekspozicijos 
dalis – įvairiausi dalykai eksperi-

mentams, kuriuos galima tiesiog 
išmėginti pačiam. Pavyzdžiui, 
galima važiuoti dviračiu lynu, iš-
tiestu 5 metrų aukštyje, išbandy-
ti vinių lovą, apžiūrėti, kaip vei-
kia termovizorius, sužaisti mačą 
prieš draugus viename iš daugy-
bės čia esančių žaidimų arba tie-
siog „pasigalynėti“ su kompiute-
riu. O kur dar įvairiausi fizikiniai 
bandymai, specialiai mažiesiems 
įrengta maža chemijos laborato-

rija, žemės drebėjimo simuliato-
rius ant svertų, leidžiančių pakelti 
automobilį net ir paaugliui, siste-
ma. Visų eksponatų  net ir neiš-
vardinsi – jų daugiau kaip šimtas, 
supažindinančių su pagrindiniais 
fizikos dėsniais ar gamtos reiški-
niais. Čia ne tik turiningai pralei-
dome laiką, bet daug sužinojome 
naujo ir įdomaus. Vėliau gėrėjo-
mės Helsinkio centru. Sužavėjo 
prieš prezidentūrą įrengta sau-
na su baseinais, kur pailsėti gali 
užeiti bet kuris žmogus. Aplankė-
me unikalią, granito uoloje iškal-
tą  Tempeliaukio bažnyčią, susi-
pažinome su reikšmingiausiais 
Maršalo Manerheimo prospek-
te esančiais pastatais. Džiaugė-
mės, kad Matui, kuris važiavo su-
gipsuota koja, netrūko dėmesio. 
Kada negalėjo lipti laiptais, jį, pa-
sikeisdami, ant kupros  nešė kla-
sės draugai. Net gidė Daiva pa-
sakė, kad Matas bus pavyzdžiu 
kitoms ekskursijų grupėms – vai-
kinukas sulaužyta koja pėsčio-
mis aplankė Helsinkio žymiau-
sias vietas. O vakarop mūsų vėl 
laukė kelionė laivu į Taliną. 

Kelionė buvo neilga, tačiau la-
bai turtinga nuostabiausių ar-
chitektūros, meno, istorijos, 
kultūros paminklų. Reginių įvai-
rovė neleido nuobodžiauti  – tik 
spėk dairytis! Grįžome laimin-
gi. Dar ilgai dalinsimės patirtais 
įspūdžiais. 

Grupė „Atgimimo“ mokyklos aštuntokų ir septintokų, auklėtojos E. Čepulienė, L. Lukošiūnienė, V.Šimkonytė bei aktyvios mamos R. Ci-
kanavičienė ir E. Remeikienė susiruošė į Suomijos sostinęHelsinkį/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Ne, širdis nesensta ir nežyla, 
Jeigu ji turtinga ir dosni. 

Lyg saulės spinduliuos sušyla 
Tie, kuriems gerumą dalini. 

Aštuoni dešimtmečiai praėjo, 
Širdy gerumo neužgniaužė, 
Ir jis išsaugotas tarp vėjų 

Visus dar šildo, tarsi laužas.

Gerbiamą Vladą Pauliukevičių garbingo 80-ojo 
jubiliejaus proga sveikina buvęs „Pakalnutės“ 
vaistinės kolektyvas

Renginiai
Liepos 5 d.  13 val. Kūrybinė popietė  „Karūna Mindaugui ir Lietuvai“  (Viešo-

sios bibliotekos  Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)

Liepos 6 d. Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena:
17 val. Kino filmas „Emilija iš Laisvės alėjos“ ir susitikimas su režisieriumi Do-

natu Ulvydu (Druskininkų vandens parko 2 a. konferencijų salėje, kaina 5 Eur) 
20 val. LR Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro ir 
solisto Justo Lapatinsko koncertinė programa „Prie pasakų miesto” (Druskinin-
kų pramogų aikštė, Vilniaus alėja 24) 
Visuotinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį”: 
20.30 val. Visuotinė akcija Viečiūnuose „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Kon-
certuos kapela „Vieciūnai“ (prie Viečiūnų bendruomenės centro) 
21 val. Visuotinė akcija Druskininkuose „Tautiška giesmė aplink pasaulį” (Drus-
kininkų pramogų aikštė, Vilniaus al.24) 
21 val. Visuotinė akcija Leipalingyje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ (prie 
Nepriklausomybės paminklo)

Liepos 8 d. Gatvės teatro diena Druskininkuose „Skirta albumui“:
16 val. ir 18 val.  Meno dirbtuvių „Jokers“ ( Minskas) ir Druskininkų teatro 

„Niša“ teatrinė akcija „Gyvosios skulptūros“ (Vilniaus alėjoje) 
17 val. Spektaklis šeimai „Darželinukai“. Aleksas  Mažonas ir mimai (Klaipėda)  
(prie Druskonio ežero, esant blogam orui – Pramogų aikštėje) 
19 val. Interaktyvas gatvėje su Mimais.lt Vilniaus alėjoje (Vilnius)  
19.30 val. Meninės gimnastikos atstovės „Diamonds show“ (Kaunas), akor-
deonistų duetas „Tautinis aidas“ (prie Druskonio ežero, esant blogam orui – 
Pramogų aikštėje) 
20 val. Meno dirbtuvių „Jokers“ klounų miniatiūros (Minskas) (Vilniaus alėjoje)

Liepos 8 d. 16 val. koncertuos pianistė Halina Radvilaitė. Skambės M. K. 
Čiurlionio, J. Gruodžio, G. F. Händel, F. Schubert kūriniai (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M.K.Čiurlionio g. 35) 

Liepos 10 d. 19 val. „Draugystės“ sanatorijos „Raudonojoje“ salėje neįgaliųjų 
ansamblio „Rasa“ koncertas.

Liepos 12 d. 20 val. Sergejaus Okruško fortepijoninės muzikos koncertas. 
Skambės M. K. Čiurlionio, J. S. Bach, R. Schumann kūriniai (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M.K.Čiurlionio g. 35) 

Liepos 13 d. 20 val. impresijos su M. K. Čiurlioniu. Koncertuos pianistas 
Egidijus Buožis (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35) 

Liepos 14 d. 19 val. Grupės „Klezmer Klangen“ koncertas. Grupė, pakerėta 
žydų muzikos grožio, negalėjo jai atsispirti – paniro į jos platybes improvizuo-
dami, išmokdami groti naujais instrumentais, dainuodami istorine jidiš kalba 
(Druskininkų pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Parodos 

Liepos 12 d. 17 val. Tautodailininkės tekstilininkės Dalios Gaidytės-Dulkie-
nės skaitmeninės grafikos fotodrobėje paroda „Aš esu“ (Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Menininkų Aleksejaus, Tatjanos ir Igorio Pervuhinų kūrybos darbų paroda 
„Irisų vasara“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Antano Martinaičio tapybos paroda „Liber magnus“, parengta iš Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki rugsėjo 26 d. (V. K. 
Jonyno galerija, Turistų g. 9) 

Parodos Viešojoje bibliotekoje 
Spaudinių parodos: „Nupinsiu Tau garbės vainiką“, skirta Valstybės dienai. 
„Lietuvos tautinis kostiumas“, skirta Tautinio kostiumo metams 
 
Renginiai Viešosios  bibliotekos padaliniuose 
Liepos 5 d.   13 val. Kūrybinė popietė  „Karūna Mindaugui ir Lietuvai“ (Viešo-
sios bibliotekos  Leipalingio padalinyje) 
 
Parodos Viešosios  bibliotekos padaliniuose 
 
Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje: spaudinių paroda „Nespėliok tos že-
mės vardo, josios vardas – Lietuva”, skirta Valstybės dienai, „O valtys, o viltys , 
o vėjai...“, skirta . J. Vaičiūnaitės 80-mečiui 
 
Viešosios bibliotekos  Leipalingio padalinyje: spaudinių paroda „Smilgos tarp 
akmenų“, skirta J. Jekentaitės 75-mečiui, „Skersgatvių šešėliais aš ateisiu“, 
skirta J. Vaičiūnaitės  80-mečiui

Viečiūnų bendruomenės centre tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpi-
nių paroda „Pasižvalgius po Dzūkijos piliakalnius“

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
Spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

Atliekame statybos, remonto, ap-
dailos, tinkavimo, gipso karto-
no, plytelių klojimo, elektros ins-
taliacijos, santechnikos ir kitus 
darbus. Galime atvežti medžiagų. 
Taikome nuolaidas ir suteikiame 
garantijas. Tel. 8 677 25811

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

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

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus.

Iškeliavus Amžinybėn Kristinai Čirienei ir Vincui Kibirkščiui, 
nuoširdžiai užjaučiame jų šeimas ir artimuosius.

Staselė B., Aldona P., Teresė P.

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,

tik sapne kai kada aplankys.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus seseriai, 
nuoširdžiai užjaučiame Vidą Kružikienę.

Tremtinių choro vadovė ir choristai

Birželio 27-osios naktį teko kviesti greitosios medicinos 
pagalbos medikus, kurie suteikė skubią pagalbą,  išvežė į 
Kauną ir išgelbėjo mano gyvybę. Nuoširdžiai dėkoju tą naktį 
dirbusiai greitosios pagalbos brigadai.

Irena Rakauskienė, Sirguškės kaimas

Manęs dar nebuvo,  alyvos žydėjo.  
Manęs nebebus jau, jos vėliai žydės.  
Ir kris jų lapeliai nuo saulės ir vėjo, 

kaip smėlio saujelės ant mano širdies. 
(S. Nėris)

Mirus Vytautui Tautkui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Janiną ir sūnų Valdą su šeima

Slėnio gatvės gyventojai

Sportas

Birželio 26-liepos 4 dienomis 
Druskininkuose surengta tarp-
tautinė jaunųjų „Snow Arenos“/
Druskininkų sporto centro kal-
nų slidininkų stovykla kartu su 
Vilniaus jaunaisiais kalnų sli-
dininkais bei kitomis užsienio 
komandomis iš Latvijos, Grai-
kijos, Rusijos, Lenkijos. Orga-
nizuodami stovyklą, siekėme 
užimti mokinius vasaros lai-
kotarpiu, sudarydami sąlygas 
jiems kultūringai, motyvuotai 
ir sportiškai praleisti laisvalaikį 
bei kryptingai pasiruošti liepos 
1 dieną organizuotoms Pasau-
lio Lietuvių žaidynių kalnų slidi-
nėjimo varžyboms.

Varžyboms pasiruošėme pui-
kiai, druskininkiečiai dalyva-
vo dvejose rungtyse trijose am-
žiaus grupėse: slalomo ir slalomo 
milžino. Į varžybas užsiregistra-
vo beveik 200 lietuvių iš 8 ša-
lių: Lietuvos, Rusijos, Šveicari-
jos, Norvegijos, Italijos, Jungtinės 
Karalystės, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Lenkijos. 

Slalomo varžybose mergai-
čių iki 9 m. amžiaus grupėje nu-
galėjo Neringa Stepanauskaitė, 
o trečiąją vietą iškovojo Milena 
Juodeškaitė; 10-12 m. amžiaus 
mergaičių grupėje nugalėjo Liepa 
Karlonaitė; merginų 13-17 m. am-
žiaus grupėje 3 vietą užėmė Mo-
nika Mortūnaitė. Berniukų 10-12 
m. amžiaus grupėje nepralenkia-
mas buvo Medas Dobelinskas, o 
vaikinų 13-17 m. amžiaus grupė-
je 3 vietą užėmė Motiejus Žukas.

Slalomo milžino varžybose 
mergaičių iki 9 m. amžiaus gru-
pėje nugalėjo N. Stepanaus-
kaitė, antrąją vietą užėmė M. 
Juodeškaitė; 10-12 m. amžiaus 
mergaičių grupėje vėl nepralen-
kiama buvo L. Karlonaitė; mer-
ginų 13-17 m. amžiaus grupėje 3 
vietą užėmė Deivina Vailionytė. 
Berniukų 10-12 m. amžiaus gru-
pėje vėl nepralenkiamas buvo 
M. Dobelinskas. 

Liepos 1-ąją  „Snow Arenoje“ 
taip pat buvo apdovanoti Lietuvos 
čempionato (surengto kovo mė-

nesį Suomijoje, Pyha miete) nu-
galėtojai ir prizininkai L. Karlo-
naitė ir M. Dobelinskas,  Lietuvos 
kalnų slidinėjimo 2016-2017 m. 
taurės nugalėtojai: N. Stepanaus-
kaitė, Nojus Užkuraitis, M. Dobe-
linskas, M. Žūkas bei prizininkai: 
M. Juodeškaitė; L. Karlonaitė, D. 
Vailionytė, Monika Mortūnaitė, 
Arūnas Šmigelskas, Nojus Liš-
kauskas ir Džiugas Juozaponis. 

Smagu, kad stovyklos metu 
vykstančiose varžybose pasiekė-
me puikių rezultatų. Visi stovyklo-
je dalyvavę vaikai dar labiau pato-
bulėjo fiziškai, techniškai bei įgijo 
neįkainojamos tarptautinių varžy-
bų patirties ir apdovanojimų metu 
buvo apdovanoti už viso 2016-
2017 m. kalnų slidinėjimo sezono 
metu įdėtas pastangas.

Dėkojame kalnų slidinėjimo 
kompleksui „Snow Arena“, visą 
sezoną globojusiam jaunųjų kal-
nų slidininkų komandą ir Drus-
kininkų savivaldybei, finansavu-
siai kalnų slidinėjimo vasaros 
stovyklą.

Apdovanoti kalnų slidinėjimo varžybų nugalėtojai/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkuose finišuos jau 7-asis 
tarptautinis „Draugystės maratonas“ 

Sekmadienį, liepos 9 dieną Druskininkų pramogų aikštėje pasitiksime jau 7-ojo tarptautinio „Draugystės 
maratono“ dalyvius. Bėgimo dalyviams startas bus paskelbtas 8 valandą ryto Gardine, finišas – 10.20 val. 
Druskininkuose. Druskininkų Pramogų aikšėje bus surengta maratono nugalėtojų apdovanojimo ceremoni-
ja ir koncertas.

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
Savo polėkį žemėj baigiau. 

(K.Genys)

Nuoširdžiai užjaučiame Ramūną Glatkauską 
dėl mylimo Tėvelio mirties. 

UAB „Kautra“ kolektyvas
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2017.07.08 d.
Šeštadienis

2017.07.07 d.
Penktadienis

2017.07.09 d.
 Sekmadienis

2017.07.10 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 16.

10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:45 Stilius.
12:25 Klausimėlis.lt (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Trumposios žinios. 
22:40 Rūkstantys tūzai.
00:25 Lietuva mūsų lūpose.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis kon-

certas su simfoniniu orkestru ir big-
bendu (k.).

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

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

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Turbo“. 
21:20  „Iksmenai. Pirma klasė“.
00:00  „Be vyrų“.
01:50  „Karalius Artūras“ (k.). 

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

kelnis“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:35 Nuo... Iki.... 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Ekstremalus greitis.
22:45 Oušeno dvyliktukas.
01:15 12 kėdžių (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“. 

07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
12.35 „Safaris džiunglėse“. 
13.55 „Pavojingiausios kelionės. 

Bolivija“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Kai praeitis nepaleidžia“.
16.00 Žinios.
16.20 „Kai praeitis nepaleidžia“.
18.00 Žinios.
18.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.30 „Kai praeitis nepaleidžia“.
22.30 Žinios.
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
03.10 „Safaris džiunglėse“.
04.10 „Laukinė Australija“. 
04.35 „Merdoko paslaptys“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Krokodilų koledžas“.

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).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Geras jaunikis. IV 

dalis.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
22:30 Visa griaunantis.
00:45 13 nuodėmių (k).
02:20 „Gyvi numirėliai“.
03:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:50 Visa griaunantis (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. 

Plateliai. 3 d. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Juoda-

sis vikingas. Didysis kormoranas.
13:05 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys.
Kapris ir romantiškos salos.
14:05 Džesika Flečer 3.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Romo Dambrausko ir grupės 

gyvo garso koncertas „Prisiliesk...“.
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Neramios širdys.
01:00 Gimęs liepos ketvirtąją.
03:20 Klausimėlis.lt (k.).
03:35 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys. Kapris ir ro-
mantiškos salos (k.).

04:25 Džesika Flečer 3 (k.).
06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Nacionalinė paieškų 

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

kaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga  2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Premjera. Brolių Grimų pasa-

kos. Princesė Malėnė.
11:00 Šunų ABC.
11:45 Klausimėlis.lt (k.).
12:00 Didieji Žemaičių Kalvarijos at-

laidai. Tiesioginė transliacija. 
13:35 Mis Marpl 1/3 s. 4:50 iš Pading-

tono. Mis Marpl 1.4:50 iš Padingtono.
15:10 Folčio viešbutis.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Prašmatnu! 
23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Premjera. Ko Lola nori, tą ir 

gauna.
01:40 Kino žvaigždžių alėja. Didysis 

Voldas Peperis (k.).
03:25 Mis Marpl 1/3 s. 4:50 iš Pa-

dingtono. Mis Marpl 1. 4:50 iš Pading-
tono (k.).

05:05 Mūsų miesteliai. Plateliai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 16.

10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Skinsiu raudoną 

rožę.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Vaiduoklis“.
12.45 „Karalienės Anos paslaptis 

arba muškietininkai po 30 metų“.
14.30 0 laipsnių.
14.35 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“. 
16.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Dainiumi 

Kepeniu. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10 „Vera. Vaiduoklis“.
02.55 „Karalienės Anos paslaptis 

arba muškietininkai po 30 metų“.
05.25 „Bekraštė Kanada“. 
07.00 „24/7“.

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

meistrai“.
07:30  „Bailus voveriukas“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kung Fu Panda“.
09:00  „Kobra 11“.
10:00  „Vasaros gidas“. 
10:25  „Moderni šeima“.
11:00  PREMJERA „Sužvejok din-

gusią žuvį“. 
13:05  „Dantukų fėja 2“.
14:55  „Marlis ir aš. Šuniukų metai“. 
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Užkerėtoji“.
21:45  „Brangusis Džonai“.
23:55  „Netikėtas prabudimas“.
01:50  „Iksmenai. Pirma klasė“ (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“.

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

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

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Kobra 11“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Nuotykių ieškotojas“.
00:20  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:20  „APB“. 
02:10  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

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

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

nis ir stebuklingos mašinėlės“. 
07:45 „Harvis Biksas“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Rifo pa-

saka 2.
11:40 Akistata su laukine gamta. Iš-

gyventi Serengetyje.
13:35 Pričiupom!
14:05 Gepardas, vardu Duma.
16:10 Robinas ir Merion.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Šunų vieš-

butis.
21:35 Prieš pakratant kojas.
23:30 Projektas X.
01:05 Oušeno dvyliktukas (k). 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

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

tus blogis. Atpildas.
00:05 „Persekiotojas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „Begėdis“. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“. 
08.30 „Laukinė Australija“. 

09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Milžiniškos pabaisos“..
10.40 0 laipsnių. 
10.45 „Kapitonas Gordejevas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“. 
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Hermanu  

Šulcu. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šiandien kimba“.
21.30 MMA „King of the Cage 001“. 

JAV – Lietuva. 
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Kapitonas Gordejevas“.
03.05 „Milžiniškos pabaisos“. 
03.55 „Merdoko paslaptys“.
05.25 „Bekraštė Kanada“.
06.15 „Milžiniškos pabaisos“. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.50 Kaimo akademija.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“. 

06:45 „Amerikietiškos imty-
nės“ (k). 

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:35 BBC dokumentika. Džiunglių 

karalienė. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
16:10 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Keršto va-

landa. Teisingumas.
00:00 AŠTRUS KINAS Plius vienas.
01:50 „Gyvi numirėliai“ (k).
03:20 Muzikinė kaukė (k). 

06:35 Galiūnų čempionų 
lyga. Norvegija (k). 2016 m. 

07:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų čempionų lyga.  Vo-

kietija. 2016 m. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:35 BBC dokumentika. Surikatos - 

Afrikos žvaigždės. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai. 
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:45 Operacija „Bifšteksas“.
23:55 „Akloji zona“.
01:45 Keršto valanda. Teisingumas (k).
03:15 Plius vienas (k).

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).

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

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

nis ir stebuklingos mašinėlės“. 
07:45 „Harvis Biksas“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Piteris Penas.
12:10 Pamišę dėl šokių.
14:20 Instrukcijos nėra.
16:40 PREMJERA Tornadas Niujorke.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Transformeriai. Tamsioji Mė-

nulio pusė.
23:35 PREMJERA Šėtono vaikas.
01:30 Prieš pakratant kojas (k).

10:00  „Havajai 5.0“.
11:00  „Boltas“.
12:55  „Tiltas į Terabitiją“.
14:50  „Kai ateina ji“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „2 Barai. Išlikimo kovos“. 
21:30  „Jūrų pėstininkas“.
23:15  „Angelo širdis“.
01:35  „Brangusis Džonai“ (k.). 

19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 16.
10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Emigrantai. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:57 Loterija „Jėga“.
21:00 UEFA Čempionų lygos kvali-

fikacija. Vilniaus FK „Žalgiris“ – Raz-
grado „Ludogorec“. Tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus.

23:05 Trumposios žinios. 
23:10 Klausimėlis.lt (k.).
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Stilius (k.).
05:45 Klausimėlis.lt (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Gyvenimas.

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

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

07:55  „Rezidentai“. 
08:25  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“. 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Gynybos kodas“.
00:25  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:15  „APB“. 
02:05  „Amerikietiška siaubo istorija“.

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Sukčiai.
00:10 „Persekiotojas“.
01:05 „Judantis objektas“.
02:00 „Begėdis“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“.

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“.

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

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „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. Numirėlis, kuriam 

pasisekė. II dalis.
20:30 Pasienio sargyba. 
21:00 Nuogas ginklas 33 1/3. Pa-

skutinis įžeidimas.
22:40 Šarvuotis (k).
00:25 „Gyvi numirėliai“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Penktoji pavara“ (k). 
03:10 Pasienio sargyba (k). 
03:35 „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. Numirėlis, kuriam 

pasisekė. III dalis.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Pekino ekspresas.
23:10 Nuogas ginklas 33 1/3. Pa-

skutinis įžeidimas (k).
00:45 „Visa menanti“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Penktoji pavara“ (k). 
03:10 Pagalbos skambutis (k). 
03:35 „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. Numirėlis, kuriam 

pasisekė. IV dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Palikti vandenyne.
22:40 Pekino ekspresas (k).
00:45 „Visa menanti“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Savas žmogus“ (k).
04:40 Savaitės kriminalai (k). 

2017.07.11 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 16.

10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:00 Klausimėlis.lt (k.).
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“. 
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stambiu planu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“. 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakel-

nis“ (k.). 
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Šebos karalienės lobis“.
23:30  „Kvantikas“.
00:30  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:25  „APB“.
02:15  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

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

niai riteriai.
00:35 „Persekiotojas“.
01:30 „Judantis objektas“.
02:25 „Begėdis“. 

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. Numirėlis, kuriam 

pasisekė. I dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Šarvuotis.
22:50 Operacija „Bifšteksas“ (k).
00:55 „Akloji zona“ (k).
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:20 Surikatos - Afrikos žvaigždės (k). 

10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „16 kvartalų“.
00:35  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:30  „APB“. 
02:20  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:10 Trumposios žinios. 
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ .

18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Zodiakas.
01:20 „Judantis objektas“.
02:15 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
02:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
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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

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

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).

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

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, 
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

Pastatų ruošimas šildymo sezonui, šildymo sistemos 
praplovimas, hidrauliniai bandymai. Tel. 8 618 19654

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 

861608020

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.

Renkama nauja grupė liepos 19 d. 17 val.

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

Ūkininkas išsinuomotų arba pirktų  dirbamą 
arba apleistą žemę. Tel. 8 601 00292

Parduodame malkas, pjauname žolę. 
Tel. 8 602 84494

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas, darbui Lietuva-Lenki-
ja-Čekija. Tel. 8 677 71255

AKCIJA
- 30 proc.  apsaugos pr iemonėms 

nuo erkių i r  b lusų Jūsų 
augint iniams.

Nuolaidos taikomos iki liepos 31 d.
Jurgitos Jauneikienės veterinarijos 

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

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

Reikalinga (-as) sąžininga (-as), be žalingų įpročių 
pardavėja (-jas), dirbti rankinių skyriuje. Tel. 8 676 19999

 Dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu ir greitas pristatymas. 
Prekiaujame angliarūgšte, 

deguonimi, acetilenu 
 ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg 
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 

16.30.
 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.
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Asmeniniai skelbimai
Erdvus, suremontuotas butas Kalviš-
kių mikrorajone. Tel. 8 611 24712

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 skly-
pu Leipalingyje, Druskininkų g.  
Tel. 8 612 15439

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

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

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

7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje, 
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).  
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482

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

Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“ 
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688

6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarna-
mis, aptverta teritorija, šulinys, elek-
tros įvadas. Kaina – 12000 Eur.  
Tel. 8 614 67590

6 ha žemės ūkio paskirties sklypas 
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kai-
na – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590

7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje, 
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).  
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų 
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000 
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431

1 kambario 35 kv. m butas Gardino g. 
Gera būklė, pakeistos durys, langai, 
apšiltintas balkonas. Kaina – 21 000 
Eur. Tel. 8 620 35089

1 kambario butas 4 aukšte, Leipalin-
gyje. Kaina – 10500 Eur.  
Tel. 8 686 42499

1 kambario 36 kv. m. butas su bal-
dais 4 aukšte iš 5 Gardino g. 36.  
Tel. 8 687 68577

2 kambarių butas po remonto Alytuje 
geroje vietoje Naujoje g. Butas yrai 
priešais  prekybos centro RIMI par-
duotuvę. Tel. 8 611 54163

2 kambarių 53,59 kv. m  butas Mar-
cinkonių g., Varėnoje, 1 aukšte. Nauji 
trijų stiklų plastikiniai langai, šarvuo-
tos durys, yra rūsys.  
Tel.: 8 600 20432, 8 600 20432

3 kambarių 67 kv. m. butas Liškiavos 
g. 2,5 aukšte iš 2,5. Kaina – 50000 
Eur. Tel. 8 652 21051

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

4 kambarių 91 v. m butas su pereina-
mu holu Ateities g., 1,5 aukšte iš 2, 
36 kv. m rūsys, ant Nemuno kranto. 
Tinka komercinei veiklai. Arba keičiu 
į 2 kambarių butą su priemoka. Kaina 
– 55000 Eur. Tel. 8 652 65462

Garažas Leipalingyje netoli katilinės. 
Kaina – 1500 Eur. Tel. 8 643 80430

3 ha miško su žeme, 2 sklypai (12 ir 
13 a) Neravuose, 23 a sklypas prie 
Avirio ežero. Tel. 8 614 15457

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

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g., 
šalia miško, prie pat asfaltuoto ke-
lio, 4 km nuo Druskininkų. Atvesta 
elektra. Padaryta kadastriniai ma-
tavimai, yra visi dokumentai. Kaina 
– 20000 Eur. Galima derėtis.  
Tel: 8 686 14615, 8 628 36763

5,55 ha žemės su namu ir ūkiniais 
pastatais (4,02 ha miško) Varėnos 
raj., Rodukos km. Kaina – 50000 Eur. 
Tel.: 8 620 91358, 8 655 14600

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliū-
nų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, neto-
li elektra. Kaina – 9990 Eur.  
Tel. 8 682 48474

2,49 ha žemės paskirties sklypas 
Varėnos raj., Tetervinės km. Kaina – 
7500 Eur. Tel. 8 647 33090

32 a žemės sklypas Neravuose su 
1991 m. statybos namu. Kaina – 
100000 Eur. Tel. 8 610 83544

26 a namų valdos sklypas Vilkanas-
trų kam, Druskininkų sav., 300 m iki 
Bilso ežero. Tel. 8 616 18823

Įrengtas garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 614 76626

Parduodu arba keičiu neįrengtą 
Namą Ratnyčioje. Kaina – 58000 
Eur. Tel. 8 686 42499

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Lengvojo automobilio priekaba „Zu-
brenok“ ir traktoriaus priekaba rulo-
nams vežti. Tel. 8 605 70200

„Crysler Voyager“ 1997 m., 2,5 TD, 
dalimis. Tel. 8 612 75457

„Toyota Tarcel“ 1984 m., 1,3 L, TA, 
rida 17000 km.  
Tel. 8 601 09808, 8 675 98327

„Mitsubishi Space Star“ 2006 m., 1,9 
L dyzelinas. Parvarytas iš Vokietijos. 
Tel. 8 623 23430

„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81 kW, 
dalimis; lengvo lydinio ratlankiai R16 (5 
tvirtinimo taškai). Tel. 8 652 69585

„Alfa Romeo 156“ 1998 m., 2 L ben-
zinas, 114 kW. Kaina – 400 Eur.  
Tel. 8 627 13618

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA, 
draudimas, rida – 186000 km.  
Tel. 8 682 98506

Parduoda mišką ir medieną

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

Malkos. Tel. 8 687 55017

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

Dvipusio ir vienpusio pjovimo pušinės 
lentos, dvipusio pjovimo 2,5x10x600 
cm. Tel. 8 611 32800

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). 

Parduodama gyvuliai, pieno, mė-
sos produktai

Romanovo veislės avys ir avinai 
(įvairaus amžiaus). Gyvo svorio kaina 
– 1 kg/2 Eur. Tel. 8 622 83325

Triušiai, triušiena. Tel. 8 650 93156

Parduodami įvairūs daiktai

Dviejų durų spinta su apačioje atver-
čiama dalimi už 85 Eur, badmintono 
raketės, didelis kelioninis lagaminas, 
vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4 m, užuo-
laidos, senovinės austos lovatiesės, 
vilnoniai pledai, miegamojo spintelė. 
Tel. 8 600 38695

Įvairių dydžių naudotos (filinginės) 
durys, 5 vnt. Tel. 8 698 81321

2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai: 
spinta, 6 kėdės, radijas. Tel. 8 616 22124

Naudotas benzininis pjūklas 
„Husqvarna 55“. Kaina – 90 Eur.  
Tel. 8 652 00017

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

Geros būklės LCD televizorius „Phi-
lips“ (82 cm įstrižainė). Kaina – 150 
Eur. Tel. 8 612 82185

Nauja švediška žoliapjovė.  
Tel. 8 682 98506

Dviračiai: vyriškas „Giant“ (59 dydis) 
už 90 Eur; moteriškas elektrinis 
„Gazelle“ už 330 Eur; dvivietis „Am-
maco“ už 125 Eur; kalnų „Marin“ (21 
pavara) už 120 Eur; kalnų „Giant“ už 
360 Eur; baltas kalnų „Bulls“ (L dy-
dis) už 260 Eur. Tel. 8 623 53377

Spinta (245x88,5x56) už 50 Eur; 
naudotas gartraukis už 40 Eur.  
Tel. 8 675 18337

Naujas mobilusis telefonas „Getnord 
S-35“. Kaina – 25 Eur. Tel. 8 612 75448

„Ryto“ gimnazijos 2 švarkai ir 2 megz-
tiniai mergaitei. Tel. 8 682 46682

Skaitmeninė fotokamera ir spausdin-
tuvas nuotraukoms. Kaina – 100 Eur. 
Tel. 8 622 82556

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; pusiau 
apvalus vonios veidrodis už 13 Eur; 
metalinis kompaktinių diskų stovelis 
už 6 Eur; gėlių stovelis-kėdutė už 11 
Eur; TV priedėlis už 22 Eur; Įvairių 
dydžių naudoti faneriniai skydai ir 
DVP plokštės; durų varsčios.  
Tel. 8 686 43600

Televizorius „Philips Led PHL9750“ 
(82 cm įstrižainė) už 180 Eur; belai-
dis telefonas „Philips“ už 13 Eur; TV 
priedėlis „TV Star 57100“ už 22 Eur; 
laisvų rankų įranga už 20 Eur.  
Tel. 8 654 87148

Stacionarus kompiuteris su moni-
torium, klaviatūra ir pele, vaikiškas 
dviratis už 10 Eur. Tel. 8 622 04544

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

Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno 
vartytuvas, dujų balionas, elektriniai 
varikliai. Tel. 8 617 44178

Nauja medžiaginė sudedama žai-
dimų 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 dalių vežimėlis „Chicco“ už 60 
Eur; vaikiška vaikštyklė už 10 Eur. 
Tel. 8 645 75151

Mažai naudotas kalnų dviratis „Bt-
win“ (21 pavara) už 190 Eur; plento 
dviratis „Cube“ (62 dydis) už 380 Eur; 
plento dviratis „Gazelle“ (55 dydis, 
30 pavarų) už 390 Eur; kalnu dviratis 
„Merida Matts 500“ (stori 26 colių 

ratai, lengvas) už 460 Eur.  
Tel. 8 623 53377

Mėgėjiški šaudymo lankai, geros bū-
klės krosnis kubilui, tinklas tinkliniui. 
Tel. 8 665 20807

2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas, 
kieto plaušo plokštės (4 vnt) už 25 
Eur. Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

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

Mažai naudota viengulė tachta.  
Tel. 8 627 82951

Naudota, puikiai veikianti mobili inf-
raraudonųjų spindulių pirtis („sauna-
riumą“ su visa komplektacija). Kaina 
– 65 Eur. Tel. 8 682 54656

Nauja 2GB „GeForce“ vaizdo plokštė 
už 80 Eur; naujas 240GB SSD kietas 
diskas už 80 Eur; naujas PS4 virtu-
alios realybės diskas VR WORLDS 
už 40 Eur; naudotas USB radijo ir 
TV adapteris su pulteliu už 30 Eur;  
video registratorius už 10 Eur; tele-
fonas už 20 Eur; fotoaparatas už 20 
Eur. Tel. 8 696 12710

Sofa-lova, svetainės komplektas, 
komoda, mikrobangų krosnelė, lauko 
baldai, kampinė indauja, pietų stalas, 
fotelis. Tel. 8 612 09648

Veidrodis su spintele. Kaina – 30 Eur. 
Tel. 8 624 58708

Nuoma

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

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

Nuo rugpjūčio mėnesio išnuomoja-
mas namas ilgam laikui.  
Tel. 8 610 83544

Išnuomoju garažą su duobe (prie 
buvusios katilinės). Tel. 8 616 37525

Išsinuomosiu garažą, gali būti be 
duobės. Tel. 8 623 53377 

Išsinuomočiau tvarkingą garažą Ne-
ravų g., ilgam laikui. Tel. 8 612 09648

Keičia

2 kambarių butą Kaune, Šilainiuose į 
butą Druskininkuose.  
Tel. 8 600 61817

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

Perka

Nebrangiai virtuvės spinteles.  
Tel. 8 644 44055

Ieško darbo

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

Kiti

Gal kas parduotų ar padovanotų ko-
modą ir kilimą. Tel. 8 602 61735

Pamesti mopedo raktai.  
Tel. 8 679 14311

Gal kas padovanotų ar pigiai parduo-
tų naudoto šiferio. Tel. 8 656 10035

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines 
malkas. Tel. 8 612 49137

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

Malkų išpardavimas 
(skaldytos arba 

kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti 
arba su defektais.  Tel. 8 662 32490

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Siūlome darbą restorano gamybos vadovui (-vei).
Darbo pobūdis: 
viešbučio „Best Baltic hotel“ „Druskininkai Central“ restorano 
darbo organizavimas ir kontrolė; 
higienos reikalavimų maitinimo įstaigoms išmanymas;
patiekalų kalkuliacinių kortelių ruošimas; 
bendravimas su tiekėjais, kainų analizė; 
renginių meniu derinimas. 
Mūsų kontaktai:
Tel.: +370 615 52006, +370 699 67747
El. paštas: manager@centralhotel.eu

Pirksiu žemę, gali  būt i  apleista.  Tel.  8 685 35335
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2021-aisiais Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks Druskininkuose
Praėjusią savaitę Kaune 

startavo dešimtosios Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynės. 
Jubiliejinio, viso pasaulio 
lietuvius suvienijančio ren-
ginio rezultatai buvo aptar-
ti tradiciniame Pasaulio lie-
tuvių forume Kauno miesto 
savivaldybės Didžiojoje sa-
lėje. Forumo metu žaidynių 
vėliava iškilmingai perduo-
ta Druskininkų savivaldybės 
merui Ričardui Malinauskui. 
Kitos žaidynės 2021-aisiais 
metais vyks būtent Druski-
ninkuose. „Dėl teisės reng-
ti XI-ąsias pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes varžėsi Pa-
langa, Klaipėda, Birštonas, 
bet laimėjome mes, kadangi 
jau dabar turime puikią spor-
to bazę, aikštynus, o per ke-
tverius artimiausius metus 
taip pat neketiname sėdėti 
rankas sudėję“, – sakė meras 
R. Malinauskas.

Druskininkai šių svarbių žai-
dynių organizavimui pasirinkti, 
įvertinus, kad šiandieninė Drus-
kininkų sporto infrastruktūra vi-
sapusiškai pritaikyta profesi-
onalioms sporto varžyboms ir 
masiniams sporto renginiams, 
nes vienu metu kurorte gali ap-
sistoti daugiau kaip 8 tūkst. sve-
čių. Druskininkai turi patirties  
sporto renginių organizavime – 
kurorte kasmet vyksta įvairios 
tarptautinės  sporto varžybos, 
įvairių sporto šakų pirmenybės, 
čempionatai, sporto šventės ir 
kiti renginiai. Sporto baze Drus-
kininkuose aktyviai naudojasi 
profesionalūs Lietuvos bei už-
sienio sportininkai.

Šiais metais nuspręsta, kad 
2021 m. Druskininkuose vyksian-
čios Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynės bus prailgintos iki 4 dienų.

Druskininkų savivaldybės 
informacijaForumo metu žaidynių vėliava iškilmingai perduota Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui. Kitos žaidynės 2021-aisiais metais 

vyks būtent Druskininkuose/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

M. K. Čiurlionio meno mokykloje – „Menų stovykla“ ir tarptautinis 
vaikų ir jaunimo pleneras

Tarptautinis pleneras
Birželio 5-9 d. Druskininkų M. 

K. Čiurlionio meno mokyklos V. 
K. Jonyno dailės skyriuje jau šeš-
tą kartą  organizuotas tarptauti-
nis vaikų ir jaunimo pleneras. Pir-
mas tris dienas svečiai iš Gardino 
meno mokyklos  bei mūsų moks-
leiviai dirbo keramikos technika 
(kuravo mokytoja Giulnara Kup-
činskienė). Dalyviai kūrė gėlių žie-
dus iš molio,  o kita užduotis buvo 
tapymas su glazūromis ant kera-
mikinių plytelių. Žalias dailės mo-
kyklos kiemelis pražydo neįpras-
tais dydžiu ir forma žiedais. 

Svečiai iš Gardino meno mo-
kyklos kitą dieną praleido etno-
grafinėje sodyboje Naujasodės 
kaime. Eskizavo, piešė dzū-
kiškos trobos interjerą, senovi-
nius rakandus, liejo akvareles 
su gamtos motyvais. Net sody-
bos augintiniai – du šunys ir katė 
– ramiai pozavo jauniesiems dai-
lininkams. Birželio 9 dieną buvo 
surengta plenero dalyvių darbų 
paroda. Atsisveikinimo arbatė-
lės metu svečiai nuoširdžiai ben-
dravo, dalinosi įspūdžiais. Savo 
sukurtus darbelius iš keramikos 
svečiai išsivežė į namus, kad pa-
sidalintų patirtimi su savo moky-
klos vaikais.  

Menų stovykla
Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokykla pakvietė vaiku-
čius į „Menų stovyklą“, birželio 12-
16 dienomis surengtą V. K. Jony-
no dailės skyriuje. Vaikai įsitraukė į 
įvairias veiklas. Užsiėmimuose da-
lyvavo 56 dalyviai – keturios gru-
pės po keturiolika vaikų. Kiekvie-
na iš jų turėjo atskirą skiriamąją 
spalvą. Rotacijos principu kiekvie-
na vaikų grupė susipažino su skir-
tingomis meno rūšimis:  choreo-
grafija, animacija, tapyba, grafika. 
„Menų stovykloje“ mažieji tikrai tu-
rėjo ką veikti: netrūko įdomios vei-
klos, galimybių tobulėti, plėsti aki-
ratį, susirasti naujų draugų. 

Choreografijos mokytojos Greta 
Marija Burdulytė ir Rasa Graužy-
tė atliko su šokėjais tempimo pra-
timus, jungė judesius ir žingsne-
lius į derinius.  Atliko kūrybines 
užduotis, vaizduodami įvairius gy-
vūnus šokio žingsniu, susipažino 
su šokių stiliais. Vaikų stovyklė-
lės metu mokytoja Onutė Zaka-
rienė mažuosius dailininkus mokė 
jungti skirtingas dailės technikas. 
Vaikai dirbo monotipijos technika, 
liejo akvarele tema „Mano sva-
jonės“.  Mokytoja Gintarė Bau-
blytė padėjo vaikams žengti pir-
muosius žingsnius, įgyvendinant 

savo kūrybines idėjas. Ant popie-
rinių suknelės lekalų vaikai tapė 
įvairius spalvinius derinius, po to  
štampuotine technika kūrė raštus. 
Jų darbeliai priminė rankų darbo 
nėrinius.  Iš audinių skiaučių flo-
masteriais vaikai kūrė savo šei-
mos vėliavą. Mokytoja G. Kupčin-
kienė su vaikais fraktalo technika 
sukūrė daug netikėtų piešinių ir 
jų spalvinių sprendimų.  Kiekvie-
nas galėjo pasijausti dailininku.  
Mokytoja  Alė Kalėdienė vasaros 
stovyklos metu supažindino su 
įvairiomis animacijos kūrimo tech-
nikomis.  Vaikai kūrybinių dirbtu-
vių metu piešė savo išgalvotus 
personažus, lipdė iš plastilino ir 
filmavo. Filmukų kūrimas vyko 
žaidimo forma, taip vaikučiams 
pavyko išlaisvinti savo kūrybiš-
kumą.  Daug malonių emocijų su-
teikė nufilmuotų kadrų peržiūra.  
Stovyklėlės uždarymo metu su-
kurti filmukai buvo parodyti kūrėjų 
tėveliams ir mokytojams.  Dalyviai 
ir svečiai apžiūrėjo mokyklos kie-
me surengtą darbų parodą, nusi-
fotografavo bendrai nuotraukai. 
Tėveliai išreiškė padėką su jų vai-
kučius dirbusiems mokytojams.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

YPATINGAS SPA CENTRO 
PASIŪLYMAS!

Viešbučio „Pušynas“ SPA centras
Net 20 % nuolaida visoms veido ir kūno 

puoselėjimo procedūroms
Pasiūlymas galioja visomis savaitės die-

nomis iki rugpjūčio mėn. 31 d.
 *Nuolaida netaikoma SPA programoms;

 Taikos g. 6, Druskininkai
Tel. (8 313) 56666

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla pakvietė vaikučius į „Menų stovyklą“, birželio 12-16 dienomis surengtą V. K. Jonyno dailės 
skyriuje/ M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Netrūko įdomios veiklos, galimybių tobulėti, plėsti akiratį, susirasti naujų draugų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka


