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Į bendruomenės 
norą išplėsti 

Druskininkų miesto 
ribas konservatoriai 
ir liberalai atsiliepia 

klaidinimu ir 
gąsdinimais

3 psl.

Svarbu, kad tik 
baigčiau bėgimą  

16 psl.

Ispanijoje mums 
šypsojosi sėkmė

9 psl.

Mus aplankė 
draugai iš 
Japonijos 

7 psl.

5 psl.

Rugsėjo 1-osios skambutis į mokyklas sukvietė 
švietimo bendruomenes 

Rugsėjo 1-ąją nuskambėjęs skambutis į šventinius renginius subūrė mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir visą švietimo bendruomenę/
Laimos Rekevičienės, Ramunės Žilienės, Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos



2017 m. rugsėjo 7 d.                                                          Savaitraščio Nr. 120 2

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Gyventojų dėmesiui: bus ribojamas eismas
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugsėjo 9 dieną vyks Tarptautinės 

sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2017“ ir Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionatas. Varžybų metu 
nuo 10.00 val. iki 13.40 val. bus draudžiamas visų transporto priemonių eismas M. K. Čiurlionio gatve nuo 
Vytauto ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos iki Druskininkų, V. Krėvės ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos 
bei dalyje V. Krėvės gatvės. Transporto eismas bus nukreiptas Vytauto ir Druskininkų gatvėmis.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS 
Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas. Reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ pro-

gramai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų 
skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2016-01-05  įsakymas Nr. V-1 (pakeitimas 2017 m. sau-
sio 23 d. Nr. V-35)).

NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa.
Visi NVŠ teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstai-

gos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai ir kt., pageidaujantys užimti mokinius įdomia ir prasminga veikla ir ke-
tinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, Savivaldybei iki 2017 m. rugsėjo 20 d. 
pateikia šiuos dokumentus:

1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus – registracijos juridinių asmenų re-
gistre pažymėjimo kopiją, laisvieji mokytojai – individualios veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo 
kopiją (pateikti po programos patvirtinimo), dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neforma-
liojo vaikų švietimo mokytoju.

2. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą;
3. Laisvos formos NVŠ programos aprašymą;
4. Sutartis dėl patalpų nuomos (jeigu patalpos nuomojamos).
5. Prireikus, komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.
Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą rasite Drus-

kininkų savivaldybės tinklalapyje: www.druskininkai.lt

Druskininkų delegacija 
viešėjo Sankt Peterburge

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės delegacija viešė-
jo Sankt Peterburge (Rusijos Fe-
deracija), kur vyko Kolpino rajono 
295-iųjų įkūrimo metinių šventė. 
Druskininkų savivaldybei oficialiai  
atstovavo Tarybos narys, Švieti-
mo centro direktoriaus pavaduo-
tojas Arūnas Večkys ir Savival-
dybės Dokumentų ir informacijos 
skyriaus vedėja Živilė Stravins-
kaitė. Vizito metu Druskininkų 
atstovai lankėsi Kolpino rajone, 
kuris yra oficialus Druskininkų 
savivaldybės miestas-partneris.  
Susitikimų su miesto vadovais, įs-
taigų ir įmonių atstovais, švietimo 
srities atstovais metu aptarti ak-
tualūs bendradarbiavimo klausi-
mai, galimybės įvairių sričių dar-
buotojams atvykti į Druskininkus  

pailsėti, atgauti jėgas, pasinau-
doti reabilitacijos ir sveikatinimo 
procedūromis. Druskininkų savi-
valdybės atstovai taip pat susitiko 
su Lietuvos generaliniu konsulu 
Sankt Peterburge Dainiumi Num-
gaudžiu. Susitikimo metu buvo 
aptartos  Druskininkų bei Sankt 
Peterburgo aktyvesnio bendra-
darbiavimo galimybės.  D. Num-
gaudis išsakė idėją, kad būtų 
galima organizuoti Druskininkų 
pristatymą Sankt Peterburgo ži-
niasklaidai ir kelinių agentūrų at-
stovams. Taip pat kalbėta apie 
galimybes Sankt Peterburgo žur-
nalistams atvykti į Druskininkus 
tam, kad jie išsamiai aprašytų ku-
rortą ir paskatintų Sankt Peter-
burgo gyventojus atvykti į mūsų 
kurortą.

Druskininkų savivaldybei Sankt Peterburge, Kolpino rajono 295-iųjų įkūrimo metinių 
šventėje atstovavo Tarybos narys, Švietimo centro direktoriaus pavaduotojas A. Večkys ir 
Savivaldybės Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja Ž. Stravinskaitė/Druskininkų sa-
vivaldybės archyvo nuotrauka

Kviečiame gyventojus konsultuotis nustatytu laiku
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Į bendruomenės norą išplėsti Druskininkų miesto ribas konservatoriai 
ir liberalai atsiliepia klaidinimu ir gąsdinimais

Arčiausiai Druskininkų esan-
čių gyvenviečių – Neravų, Gai-
liūnų, Ratnyčios, Jaskonių, 
Mizarų – gyventojai susitiki-
mų su Druskininkų savivaldy-
bės vadovais ir seniūnais metu 
ne vienerius metus išsakyda-
vo pageidavimus, kad minėtos 
teritorijos taptų Druskininkų 
miesto dalimi. 

Šių gyvenviečių prijungimas 
prie miesto padėtų išspręsti ne-
mažai kylančių problemų, o taip 
pat turėtų naudos: atsirastų di-
desnių galimybių dėl vandens tie-
kimo ir nuotekų šalinimo, apšvie-
timo ir gatvių valymo, šienavimo 
ir kitų komunalinių paslaugų. Taip 
pat  padidėtų tose teritorijose gy-
venančių žmonių turimos žemės 
ir esančio būsto vertė. 

Šiuo metu jau atlikta išsami esa-
mų ribų analizė, įvykdytos prelimi-
narios konsultacijos su gyvento-
jais, baigiamas rengti Druskininkų 
savivaldybės kaimų gyvenamų-
jų vietovių teritorijų ribų nustaty-
mo ir Druskininkų miesto ribų kei-
timo planas. 

Preliminariose konsultacijose 
dalyvavę Viečiūnų ir Leipalin-
gio seniūnijų gyventojai  džiau-
gėsi, kad jų keltas klausimas 
pradėtas spręsti. „Didžioji da-
lis preliminarioje apklausoje da-
lyvavusių gyventojų pasisakė 
už gyvenviečių prijungimą prie 
miesto teritorijos. Visose ben-
druomenėse sukvietėme suei-
gas, paaiškinome, kaip keisis 
teritorijų ribos, parodėme jas 
žemėlapyje, kad žmonėms būtų 
aišku“, – sakė Viečiūnų seniū-
nas Alvydas Varanis.  

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorės Vil-
mos Jurgelevičienės teigi-
mu, viena iš dokumento rengi-
mo priežasčių – siekis nustatyti 
tikslias teritorijų ribas, nes yra 
tokių sklypų, kurie faktiškai yra 
viename kaime ar gyvenvietėje, 
o dokumentuose priskirti kitam 
kaimui. Taip pat kai kurie di-
deli sklypai, priklausantys vie-
nam savininkui,  nusidriekia per 
du kaimus. Esant tokiai situaci-
jai, tampa neaišku, kuriai gyve-
namajai vietovei priskirti sufor-
muotą žemės sklypą, taip pat 
iškyla problemų, registruojant 
nekilnojamąjį turtą Nekilnoja-
mojo turto registre, nustatant jo 
vertes. „Konservatoriai ir libera-
lai eilinį kartą pučia problemą iš 
bendruomenei naudingų spren-
dimų. Visi procesai vyksta taip, 
kaip numato teisės aktai. Rug-
sėjo mėnesio pabaigoje, atsi-
žvelgus į išankstinių konsul-
tacijų rezultatus, Tarybai bus 
teikiami pasiūlymai dėl miesto 
teritorijos ribų nustatymo. Ta-
rybai pritarus siūlymams, bus 
organizuojama tikroji gyvento-
jų apklausa“, – sakė V. Jurge-
levičienė. 

Minėtą teritorijų ribų keitimo pla-
ną dar turės patvirtinti Druskinin-
kų savivaldybės Taryba ir LR Vy-
riausybė. 

„Net neabejoju, kad miesto iš-
plėtimas bus naudingas ir ben-
druomenei, ir miesto biudžetui“,  
– apie gyventojų inicijuotus po-
kyčius sako Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas.

Gyventojai nepatogumų ne-
pajus: galės ūkininkauti, mo-
kesčiai nedidės 

Žinią, kad jų prašymai išgirsti ir 
bus keičiamos Druskininkų mies-
to ribos, didžioji bendruomenės 
dalis sutiko su džiaugsmu. Susiti-
kimų su kaimiškosiomis bendruo-
menėmis metu savivaldybės va-
dovai atsakė į visus gyventojams 
aktualius klausimus – pagrindiniai 
buvo susiję su mokesčiais, rin-
kliavomis  ir ūkininkavimu.

„Mokesčių ir rinkliavų nusta-
tymas yra savivaldybės kom-
petencija, todėl jų dydžiai dife-
rencijuojami, taikomi mažinimo 
koeficientai. Darysime viską, 
kad mokesčiai minėtose terito-
rijose nedidėtų arba didėtų la-
bai minimaliai“, – kalbėjo R. 
Malinauskas.

Visus, norinčius ūkininkauti ar 
auginti gyvulius, meras nurami-
no, kad to daryti tikrai niekas 
nedraus: „Atsiradus poreikiui, 
galima svarstyti ir tokią galimy-
bę, kad miesto teritorija būtų 
skirstoma į tam tikras zonas su 
skirtingas reikalavimais ir nor-
momis.“

Konservatoriai ir liberalai po-
linius reitingus bando kelti, 
klaidindami bendruomenę

Tikriausia niekam ne naujie-
na, kad liberalai ir konservatoriai 
savo reitingus Druskininkuose jau 
ne vienerius metus bando kelti, 
klaidindami druskininkiečius. 

Liberalai ir konservatoriai su-
skubo pasinaudoti ir šia tema 
bei puolė klaidinti, netgi gąsdinti 
bendruomenę nebūtais mokes-
čiais ir draudimais. Gailiūnuose 
gyvenantys konservatorius Vi-
lius Semeška ir liberalas Vitas 
Balčius, neįsigilinę į situaciją, 
tarsi tyčia negirdėdami nei gy-
ventojų, nei Savivaldybės vado-
vų argumentų, lyg užsikirtę kar-
toja tą pačią „litaniją“ apie esą 
pablogėsiančias gyvenimo sąly-
gas. Tačiau kaip gali blogėti są-
lygos, jeigu, prijungus teritorijas 
prie miesto, jų priežiūrai bus ski-
riama daugiau lėšų?

Birželio mėnesį „Druskonyje“, 
kurį druskininkiečiai dažnai pa-
vadina konservatorių ir liberalų 
ruporu, pasirodė straipsnis bau-
ginančiu pavadinimu apie esą 
naikinamus kaimo žmones. Ar 
toks žmonių gąsdinimas jau tapo 
įprasta opozicijos taktika? 

Liberalas V. Balčius saugos 
„Ožkų bažnyčią“, kuri jam rūpi 
labiau nei Druskininkai?

Liberalai ir konservatoriai skun-
džia beveik visas Druskininkų sa-
vivaldybės pradėtas iniciatyvas.  
Suklaidinę keletą Gailiūnuose gy-
venančių šeimų ir parinkę parašų, 
skundais vėl užvertė net penkias 
institucijas: Vyriausybės atstovę 
Alytaus apskrityje,  Seimą, Prezi-
dentūrą, Vidaus reikalų ir Žemės 
ūkio ministerijas. 

Sveiku protu nesuvokiamų, 
anekdotą primenančių argu-
mentų dėl Druskininkų miesto 
ribų keitimo pažėrė liberalas V. 
Balčius. Kaip vieną argumen-
tų, kodėl nereikėtų plėsti Drus-
kininkų miesto ribų, jis nurodo ir 
vieną pilkapyną, dar kitaip vadi-
namą „Ožkų bažnyčia“.

„Vikipedijoje“ aiškinama, kad  
minimuose „pilkapiuose palai-
doti žmonės, gyvenę IV–II tūkst. 
prieš mūsų erą. Yra 7 pilkapiai – 
3 dideli, 4 maži. Didžiausią žmo-
nės praminė „Ožkų bažnyčia“, 
nes ant jo ožkos mėgusios lai-

pioti. Didžiausias jis dėl to, kad 
jame palaidota daugiausia žmo-
nių, kartu ir vadovas. Vieno dide-
lio pilkapio dalį nuplovė Nemu-
nas per 1958 m. potvynį“.

Pasiteiravus V. Balčiaus, ar, jo 
nuomone, „Ožkų bažnyčia“ yra 
svarbus argumentas dėl to, kad 
nereikia plėsti Druskininkų miesto 
teritorijos ribų, šis patvirtino, kad 
tai „vienas iš faktorių“. 

– Kodėl Jūs manote, kad bū-
tent „Ožkų bažnyčia“ yra svar-
bus faktorius“?

– Todėl, kad greta miesto, greta 
Baltašiškės.

– O jeigu prasiplėstų Druski-
ninkų miesto teritorijos ribos 
ir Savivaldybė turėtų galimy-
bių gauti daugiau lėšų vystyti 
įvairių sričių infrastruktūrą, in-
vestuoti į bendruomenės po-
reikius, kas bloga nutiktų Jūsų 
minimai „Ožkų bažnyčiai“? 

– Gal ir nieko, ką aš žinau.
– Kodėl Jūs esate nusiteikęs 

prieš Druskininkų miesto teri-
torijos ribų praplėtimą? 

– Todėl, kad tai buvo daugumos 
gyventojų prašymas.

– Kiek gyventojų yra toje 
„daugumoje“? 

– Nežinau, aš neskaičiavau.

Ko gero, liberalas V. Balčius ne-
supranta, kad miesto teritorijos 
ribų išplėtimas nenaikina jokių is-
torinių vertybių. Kaip tik priešingai 
– teritorijų priežiūra tik gerės.

Tad įdomu, kokiu tikslu, den-
giantis istorija, klaidinama visuo-
menė? 

Susidaro įspūdis, kad liberalai 
ir konservatoriai, kaip išmanyda-
mi, stengiasi kiršinti bendruome-
nę, net nesukdami galvos, kad jų 
veiksmai kenkia Druskininkų savi-
valdybės žmonėms.

 
„Mano Druskininkai“ 

informacija

Liberalas V. Balčius, kaip vieną argumentų, kodėl nereikėtų plėsti Druskininkų miesto ribų, nurodo ir vieną pilkapyną, dar kitaip vadina-
mą „Ožkų bažnyčia“/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Nuomonė Kam tarnauja Seimo narys Arvydas Anušauskas?

Elena Jonkutė

2017 m. rugpjūčio 25-31 d. 
Druskonyje Nr. 34(1428) „Delfi“ 
žurnalistas Romas Sadauskas- 
Kvietkevičius graudinosi, kad 
„Vijūnėlės dvaro pikniko da-
lyviai jau tampomi po apklau-
sas“. Pagal Policijos departa-
mento gautą skundą dėl vėliavų 
išniekinimo ir tautinės neapykan-
tos kurstymo trečiadienį, rugpjū-
čio 23 d., buvo apklaustas TS-
LKD narys, kandidatas į VRK 
narius Vilius Semeška. R. Sa-
dauskas-Kvietkevičius teigia, 
kad „skundo autorė, pasirašiusi 
kaip Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio gatvės gyventoja Elena Jon-
kutė...“. Pone žurnaliste, nesu 
kažin kokia „KAIP”. Tokia mano 

pavardė ir vardas, nesislepiu iš 
baimės po „priedanga“. Neko-
mentuosiu visos Tamstos rašlia-
vos. Kas norėjo, pasiskaitė. Tik 
paklausiu: ar gali Vilius Semeš-
ka tapti VRK nariu? Kažin. 

Apklaustas liudytoju V. Semeš-
ka nieko tiksliai negali pasakyti, 
neprisimena, nežino, nematė, 
negirdėjo, kas, kada organiza-
vo pikniką, ant statybinės tvo-
ros „sudžiovė” Lietuvos ir užsie-
nio šalių vėliavas. Lietuvos ir 
užsienio šalių vėliavų iškėli-
mą labai aiškiai reglamentuo-
ja Lietuvos Respublikos vals-
tybės vėliavos protokolas ir 
Vėliavų naudojimo protoko-
las. Protokoluose nenumatyta, 
kad vėliavas leidžiama „džiau-
ti“ ant statybinės ar kitokios tvo-
ros. Politikams V. Semeškai ir A. 
Anušauskui derėtų tai žinoti.

Apklausta liudytoja Vilma Da-
nauskienė taip pat nieko neži-
nojo, nematė, negirdėjo ir t. t. 
Ji nuėjo, atsistojo prie vėliavo-
mis „išpuoštos” tvoros ir pasakė: 
„einu nufilmuosiu organizato-
rius, kas dėl visko kalti, tai dėl 
visko kalta va“, ištiesusi ranką 
parodė tiesiai į Izraelio valstybės 
vėliavą ir toliau kalbėjo: „nupa-
veiksluok, aš viską Lietuvai 
paaiškinsiu, kas yra kalti, ne-
legalaus Vijūnėlės pikniko or-
ganizatoriai yra už manęs, ir 
jie, be abejo, yra kalti už viską 
pasaulyje“ (V. Danauskienės 
kalba netaisyta – aut. pastaba). 
Apklausoje V. Danauskienė tei-

gė, kad, sakydama „organizato-
riai už jos“, turėjo omenyje ne Iz-
raelio valstybę, jos vėliavą, bet... 
Dievą. TS-LKD Druskininkų sky-
riaus pirmininkas Konstantinas 
Rečkovas nebuvo apklaustas, 
nes skubiai spruko į Ukrainą. 
Turiu apklausų protokolus. Kam 
bus įdomu, duosiu paskaityti.

Vadinamą skandalą dėl polici-
jos tiriamos medžiagos aukščiau 
paminėtame „Druskonyje“ pako-
mentavo Seimo narys Arvydas 
Anušauskas. Jis kaltina mane 
melagingu įskundimu ar prane-
šimu apie nebūtą nusikaltimą 
(BK 236 str.) ir teigia, jog turė-
čiau būti baudžiama viešaisiais 
darbais, bauda arba laisvės atė-
mimu iki dvejų metų. O pabaigai 
dar pagrūmojo: „Policijos de-
partamentas panašu per ilgai 
abejingai stebi, kai jam paval-
dūs regioniniai padaliniai yra 
lengvai paveikiami vietinės 
valdžios ir aistringai puola tir-
ti išgalvotų kaltinimų politinei 
opozicijai bei nepriklausomai 
žinias klaidai. Reikalinga rota-
cija. Ir ne tik ten.

Ar reikėtų suprasti, kad „vieti-
nė valdžia“,  t. y., Druskininkų sa-
vivaldybė, taryba, meras daro 
spaudimą Policijos departamento 
regioniniam padaliniui?

O ar iš tikrųjų Seimo narys Arvy-
das Anušauskas, naudodamasis 
savo padėtimi ir statusu, nedaro 
viešo, grasinančio ir nedvipras-
miško spaudimo Policijos depar-
tamento regioniniam padaliniui? 

Atviru tekstu pasako, kas bus, jei 
priims politinei opozicijai ir „nepri-
klausomai“  žiniasklaidai nepa-
lankų sprendimą. 

A. Anušauskas grasina man, 
1991 m. Lietuvos nepriklauso-
mybės gynėjai, Lietuvos ka-
riuomenės savanorei kūrėjai, 
BK str. sankcijomis ir aršiai gina 
KGB generolo Stasio Semeškos 
sūnėno V. Semeškos „pilietines 
teises“. 

Priminsiu, kad A. Anušauskas 
dalyvauja visuose Lietuvos ka-
riuomenės savanorių kūrėjų, re-
zervo karių asociacijos rengi-
niuose, įspėja apie Kremliaus 
grėsmes Lietuvos Respublikai, 
ragina būti pasiruošusius gin-
ti Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę. Pone A. Anušauskai, 
o juk aš šiuose renginiuose da-
lyvavau, Jus mačiau ir girdėjau. 
Tai pasakykite, kam Jūs, pone 
Seimo nary, tarnaujate?

Atsitiktinai ar ne, tačiau be-
veik tuo pat metu Druskininkuo-
se apsireiškė ir pats KGB gene-
rolas Stasys Semeška. Mačiau, 
nes gerai pažįstu jį iš veido. Ko 
iš Maskvos atvyko KGB gene-
rolas? Ar tik ne nemalonėn pa-
tekusio sūnėno V. Semeškos 
gelbėti? Taip sakant, savomis 
priemonėmis gaisro gesinti? 
Gaisras buvo užgesintas. Da-
bar derėtų patvarkyti Lietuvos 
Nepriklausomybės gynėją, kad 
daugiau nekiltų jai noras kėsin-
tis į opozicionieriaus V. Semeš-
kos ir „nepriklausomos“ žinias-

klaidos teises? Nebūtų lengva 
su manimi susidoroti...

Rugpjūčio 29 d. stebėjau Drus-
kininkų savivaldybės tarybos po-
sėdį. Pirmas ir gana anksti pasi-
rodė V. Semeška. Nuėjo į salę 
ir ėmė kruopščiai rengtis posė-
džio įrašymui. Posėdžio metu V. 
Semeška ir visa opozicija pra-
noko patys save: kėlė sumaištį, 
provokavo, laidė įžeidinėjančias 
replikas valdančiajai daugumai, 
savivaldybės specialistams, me-
rui R. Malinauskui. V. Semeška 
pareikalavo uždrausti fotogra-
favimą, o J. Šarkus pasiūlė po-
sėdį fotografavusiai žurnalistei 
„dingti iš čia“. Posėdžio pirmi-
ninkas meras R. Malinauskas si-
tuaciją suvaldė ir pastatė į vietą 
įsisiautėjusią opoziciją.

Manau, jog tokie opozicijos, V. 
Semeškos išpuoliai nėra atsitik-
tinė, nekalta veika, bet iš anksto 
suplanuoti, gerai apgalvoti veiks-
mai, siekiant užsibrėžtų tam tikrų 
tikslų. Klausimas, kodėl V. Se-
meška įrašinėja Tarybos posė-
džių darbą? Tikisi, jog kas nors 
ištars nederamus žodžius, dėl 
ko paskui būtų galima patąsyti 
po teismus? O kas gali paneigti, 
jog toks nurodymas yra gautas iš 
„viršaus“? Gal tie įrašai, ataskaitų 
pavidalu, pateikiami kur-kam rei-
kia, kaip įrodymas apie nuveiktus 
darbus? Retoriniai, atsakymo ne-
reikalaujantys klausimai. O savo 
nuomonę turėti ir ją viešai išreikš-
ti man leidžia Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija.

Komentaras     Ar jau išlindo yla iš maišo?
„Pavaldyti“ Druskininkus, re-

gis, nieko prieš būtų ir Euro-
pos Parlamento narys Valenti-
nas Mazuronis. Tas pats, kuris 
per trejus savo kadencijos me-
tus niekaip nepamiršta Druski-
ninkų tvorų reikalų. Be kita ko, 
prieš tapdamas europarlamen-
taru, jis garsėjo savo pomėgiu 
viešinti Aplinkos ministerijos, 
kuriai tuo metu vadovavo, vei-
klą. O gal labiau – save patį? 
Susidaro įspūdis, kad tokį savo 
darbo stilių V. Mazuronis tęsia, 
nes „viešumas“ jam, matyt, vis 
dar labai patinka. Tačiau kažko-
dėl jis viešina ne savo nuveik-
tus darbus Briuselyje, o tai, 
kaip mėgino daryti tvarką Drus-
kininkuose. Praėjusią savaitę 
jam palankiame, druskininkie-
čių „liberalų ir konservatorių 
ruporu“ vadinamame „Drusko-
nyje“, V. Mazuronis staiga pri-
siminė, kad gali viešai pasidi-
džiuoti savo „ultimatumais“ 
Druskininkams? V. Mazuronis 
minėto laikraščio atstovams 
mielai kalbėjo apie tai, koks jis 
neva buvęs šaunus „aplinko-
saugininkas“: „2014-aisiais, kai 
lankiausi Lazdijų rajono savi-
valdybėje, išėjo kalba dėl tos R. 
Malinausko tvoros. Tuomet pa-
klausiau aplinkos apsaugos de-
partamento vadovų, kokia ten 
situacija. Man pasakė, kad ne-
žino, ką daryti. Kaip dabar pri-
simenu, pasakiau jiems, kol aš 
grįšiu į Vilnių per dvi su puse 
valandos, ant mano darbo sta-
lo turi gulėti jų įpareigojantis 
dokumentas tai tvorai nugriau-
ti, arba aš norėčiau matyti pa-
reiškimą, kad jie atsistatydina 
iš pareigų.“ (citata; kalba netai-
syta, – red. past.).

Ar tokie pareiškimai nėra 
priartėję prie Lietuvos Res-
publikos Baudžiamojo kodek-
so 226 straipsnio „Prekyba 

poveikiu“? O ar jie neprime-
na to, kas, pavyzdžiui, vadi-
nama: „naudojimasis tarny-
bine padėtimi“?

Savaitraštis „Mano Druski-
ninkai“ Druskininkų savivaldy-
bės mero Ričardo Malinausko 
pasiteiravo: 

– Kaip vertinate tokius buvu-
sio Aplinkos ministro V. Mazu-
ronio „prisiminimus“?

– Išlindo yla iš maišo: kas galėtų 
paneigti, kad politinių užsakymų, 
kuriuos vykdant esu persekioja-
mas dėl tvorų ir sodybų, vienas iš 
iniciatorių yra buvęs Aplinkos mi-
nistras Valentinas Mazuronis? Ar 
ne per tokius visokius cirkus ir už-
sakymus pasiekęs stulbinančią 
karjerą, kuriai buvo panaudota ir 
Aplinkos ministerijos milijonai? 
Tai, mano nuomone, apgailėtinas 
veikėjas, kuris, pasiekęs Euro-
pos Parlamento nario karjerą ne 
doru ir principingu darbu, o „pia-
riniams“ užsakymams naudotais 
Lietuvos pinigais.

– Kodėl, Jūsų nuomone, V. 
Mazuronis leido sau kone „ul-
timatumus“?

– Bando save pateikti kaip kovo-
jantį už kažkokią tai tiesą, „zada-
nijas“ pavaldiniams dalindamas 
su grasinimais atleisti iš darbo. 
Kodėl Latežerio žmonės ir aš tu-
rim visas šitas nesibaigiančias 
problemas? Todėl, kad V. Mazu-
ronis davė konkretų nurodymą, 
net nenorėdamas nieko pasiaiš-
kinti ar išsiaiškinti. Netgi per ži-
niasklaidą prisipažino, kad, nau-
dodamasis savo pareigomis, 
davė tam tikrus nurodymus su-
sidoroti? Tai gal galima daryti iš-
vadą, kad, pasinaudojant savo 
tarnybine padėtimi ir duodant nu-
rodymus, kitaip tariant, naudojant 
prekybą poveikiu, galima tuo dar 
ir girtis? Ar čia iš kvailumo, žio-
plumo ar nebaudžiamumo? Ar iš 

sąmoningo bandymo suklaidin-
ti visuomenę, kad jis, atseit, gina 
viešąjį interesą?

Siekiant pateikti išsamią ir 
objektyvią informaciją, „Mano 
Druskininkai“ redakcija užda-
vė klausimus ir europarlamen-
tarui V. Mazuroniui:

1. Pernai spalį, vienoje iš ša-
lies naujienų portalų publikaci-
jų pavadinimu „Valentinas Ma-
zuronis apie pralaimėjimą: koją 
pakišo STT, prezidentė ir gra-
matika“ esate teigęs: „Politika 
yra tokia profesija, kaip ir gyveni-
mas, banguojantis. Kažkada pri-
artėji prie vilčių ir siekių, kažkada 
nutolsti. Gyvenimas tuo ir gražus, 
kad jis yra emocingas, besikei-
čiantis.“. Prie kokių vilčių Jūs, 
kaip politikas, priartėjote, ta-
pęs europarlamentaru?

2. Kodėl, neturėdamas teisi-
nio vertinimo, neišsiaiškinęs, 
nusprendėte, kad „Malinausko 
tvoros“ turi griūti? 

3. Ar Jums neatrodo, kad 
„Druskoniui“ duotas Jūsų in-
terviu yra tendencingas?

4. Kokie pastarieji reikšmin-
gi darbai, Jūsų atlikti Europos 
Parlamente?

Į šiuos klausimus savaitraščio 
„Mano Druskininkai“ redakcija at-
sakymą gavo elektroniniu paštu: 
„Gerb. „Mano Druskininkai“, at-
sakinėju tik į nepriklausomos ži-
niasklaidos klausimus. Kai tik to-
kiais tapsite – mielai atsakysiu į 
visus jūsų klausimus. Sėkmės 
kelyje į laisvę. Pagarbiai, Valen-
tinas Mazuronis, Europos Parla-
mento narys.“

Išeitų, kad V. Mazuroniui „lais-
va ir nepriklausoma“ spauda yra 
„konservatorių ir liberalų ruporu“ 
vadinamas laikraštis „Druskonis“?

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

Vilniaus miesto šventėje 
išdalintas rekordinis informacinių 

leidinių skaičius

„Sostinės dienos“ – didžiau-
sia Vilniaus miesto šven-
tė, organizuojama nuo 1993 
m. Šventė skirta visiems sos-
tinės gyventojams ir miesto 
svečiams, visi renginiai orga-
nizuoti didžiausiose Vilniaus 
miesto erdvėse: Katedros aikš-
tėje, Gedimino prospekte, Vin-
gio parke. Organizatorių teigi-
mu, „Sostinės dienos“ yra pats 
masiškiausias kultūros festiva-
lis mieste.

Rugsėjo 1-3 d. surengtame fes-
tivalyje pirmą kartą miesto gyven-
tojams ir svečiams buvo paruošta 
staigmena – „Turizmo gatvė“ Ge-
dimino prospekte. Valstybinis Tu-
rizmo departamentas į vieną vietą 
subūrė Vilniaus, Kauno, Birštono, 
Neringos, Klaipėdos, Klaipėdos 
rajono, Palangos, Anykščių, Aly-
taus ir Druskininkų turizmo srities 
žinovus. Šioje šurmuliuojančioje 
erdvėje netrūko draugiškų patari-
mų, kur Lietuvoje ilsėtis ir atosto-
gauti, ką įdomaus nuveikti rudens 
savaitgaliais. 

Druskininkų turizmo ir verslo in-

formacijos centro (TVIC) atstovai 
kvietė atrasti naujus miesto marš-
rutus, pramogas bei turistinius 
objektus. Šventės svečiai negailė-
jo gražių žodžių mūsų kurortui, ža-
vėjosi aukšta suteikiamų paslaugų 
kokybe, patraukliomis kainomis. Į 
Vilniaus miesto šventę atvykę už-
sieniečiai mūsų stende atrado ir 
naują kryptį savo atostogoms – 
seniausią bei populiariausią Lie-
tuvos kurortą – Druskininkus. Fes-
tivalio svečiai galėjo nemokamai 
įsigyti žemėlapių ir naudingų leidi-
nių. Lankytojai maloniai buvo nu-
stebinti specialiai šventei paruoštu 
ypatingu Druskininkų gydyklos pa-
siūlymu ir buvo kviečiami pasivai-
šinti „Rasos“ bei „Druskininkų Her-
mio“ mineraliniu vandeniu. 

Per tris festivalio dienas Drus-
kininkų stende Lietuvos gyvento-
jams ir užsienio turistams buvo 
išdalintas rekordinis informacinių 
žemėlapių, dviračių takų leidinių, 
paslaugų katalogų ir mineralinio 
vandens skaičius. 

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro atstovai kvietė atrasti naujus miesto 
maršrutus, pramogas bei turistinius objektus/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka
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Rugsėjo 1-ąją visos Druskininkų 
savivaldybės mokyklų bendruo-
menės gausiai susirinko švęsti 
Mokslo ir žinių dieną. Tądien nu-
skambėjęs rugsėjo 1-osios skam-
butis subūrė mokinius, jų tėvelius, 
mokytojus ir visą švietimo ben-
druomenę. Mokyklų šventėse da-
lyvavo, sėkmingų naujų mokslo 
metų linkėjo bei mažiesiems pir-
mokėliams pirmoko pasus įteikė 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, mero patarėjas Aivaras 
Kadziauskas, Švietimo skyriaus 
vedėjas Jevgrafijus Samuchovas, 
jo pavaduotoja Lina Černiauskie-
nė, Švietimo skyriaus specialistai. 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas savo svei-
kinime švietimo bendruomenei, 
pasitinkant naujuosius mokslo 
metus, linkėjo kūrybiškumo, drą-
sos, energijos.

Mokslo ir žinių dieną visos mo-
kyklos pasitiko, paruošusios origi-
nalias programas: mokiniai šoko, 
dainavo,  vaidino, deklamavo, į 

dangų leido balionus.
Šiais mokslo metais Druskinin-

kų bendrojo ugdymo mokyklas, 
rugpūčio 29 d. duomenimis, lan-
kys 2232 mokiniai, ikimokyklines 
įstaigas ir skyrius – 699 vaikai. M. 
K. Čiurlionio meno mokykla tu-
rės 476 auklėtinius, Druskininkų 
sporto centras – 315. 

Pasak Švietimo skyriaus vedė-
jo Jevgafijaus Samuchovo, džiu-
gina tai, kad pirmą kartą po 10 
metų pertraukos į pirmąsias kla-
ses susirinko daugiau kaip 200 
mokinukų. 

Druskininkų savivaldybės švieti-
mo bendruomenė džiaugiasi, kad 
gausus mokytojų būrys pasipil-
dė 5 jaunais mokytojais: Viečiū-
nų progimnazija – anglų kalbos 
ir kūno kultūros, „Atgimimo“ mo-
kykla – muzikos ir kūno kultūros, 
„Ryto“ gimnazija – kūno kultūros 
mokytojais.

„Mano Druskininkai“
informacija

Rugsėjo 1-osios skambutis į mokyklas sukvietė švietimo 
bendruomenes atkelta iš 1 psl.
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Pozicija                            Tikėjau ir tikiu SAVO ŽMOGUMI

Alma Matulevičienė

Šiuo metu esu kaip deka-
bristo žmona: tvirtai tikin-
ti vyru, jo teisumu ir įsitikini-
mais, bet einanti kartu prieš 
nepalankų vėją nepalankio-
mis sąlygomis. Išsakiau savo 
mintis socialiniame puslapyje 
ir pasikartosiu:

„Didžiavausi, didžiuojuosi ir di-
džiuosiuosi savo vyru, jo profesine 
kompetencija, patirtimi, mąstymu ir  
sugebėjimu vadovauti. Visada Jis 
man – vadovo pavyzdys. Būdamas 
reiklus, teisingas ir principingas, 
yra geras diplomatas, turintis puikų 
humoro jausmą, nepasimetęs poli-
tinėse peripetijose bei karjeros ap-
žavuose žmogus. Jo patarimas yra 
svarbus man darbe, žinau, kad ir ki-
tiems buvo.  

Akivaizdu, kad principingas ir 
reiklus vadovas, turintis savo 
nuomonę ir ją argumentuojan-
tis, kažkam tampa neparan-
kus. Manau tuomet ir atsiranda 
„anonimas“ su  tariamom blo-
gybėm, o paskui, kaip sakoma: 
duok žmogų, o nuodėmių mes 
jam priklijuosim.

Daug metų darbo ir pastangų 
vyras skyrė tam, kad miesto gais-
rinė ir patys ugniagesiai nebūtų (o 
buvo) miestiečių pajuokos objek-
tu. Visa tai nubraukiama vardi-
nant tariamas blogybes,  su prie-
rašu „galimai“...

Vyrui persikėlus dirbti iš Kau-
no į Druskininkus, buvau šalia jo 
kuriamos tarnybos: mačiau, kaip 
sunkiai sekėsi išguiti mėgstan-
čius išgerti ir patinginiauti dar-
be. Dar prisimenami atvejai, kaip 
ugniagesiai per vėlyvus vyro pa-
tikrinimus iš baimės iššokinė-
davo pro langą, kad neužkluptų 
pagiringų. Susitvarkė su šiomis 
problemomis. Kiek prisimenu, 
pastoviai, nuo darbo pradžios,  
aiškino, kad pareigūnas – tai pa-
vyzdys kitiems (mokė, kaip tinka-
mai dėvėti uniformą, tikrino net 
kojinių spalvą, kaip elgtis viešo-
se vietose, net kame neštis as-
meninius daiktus prie uniformos; 
jam buvo svarbu, kokie jo vado-
vaujamos įstaigos pareigūnai). 
Žinau, kad nuolat rytinėse rikiuo-

tėse buvo kalbama apie ištikimy-
bę Lietuvai, valstybinių švenčių ir 
vėliavos iškėlimo reikšmę ir tau-
tos vertybes: suprato, kad net 
šiais laikais reikia žmones teisin-
gai šviesti. Nesitaikė su tais, ku-
rie darbe rusiškas „čiastuškas“ 
paleisdavo skambėti. Nepatiko... 
Jau per pirmus trejus metus už 
„kovą“ su nenorinčiais taikytis 
prie TVARKOS, sulaukė grasi-
nimų susidoroti (kaip dabar), kai 
kurie darbuotojai tada kerštavo ir 
priešinosi tvarkai, kuri keitė gais-
rinės veidą į gerą pusę.

Pakeitė gaisrinę taip, kad jau 
daugel metų žmonės, užsu-
kę į šią įstaigą, stebisi, kad to-
kia tvarka gaisrinėje: rinko ge-
riausiai tinkančias medžiagas ir 
spalvas, todėl „tyrėjai“ pastebi, 
kad „ugniagesių gelbėtojų po-
ilsio patalpos atrodo kaip vieš-
bučio kambarys...“. O turėtų at-
rodyti kaip landynė? Kažkada, 
sunkiais biudžeto finansavimo 
laikais (įstaiga nepavaldi Drus-
kininkų savivaldybei ir priklau-
soma nuo VRM biudžeto),  vyras 
pasakė: „Pas mus taip nebus, 
kad tualetinio popieriaus ir mui-
lo pritrūktų“. Ir nepritrūko, nes 
minimas klubas padėjo įsigyti, 
ko neįstengė remontui, pagalbi-
nėms ir higienos priemonėms vi-
sai gaisrinei. Ir ne tik tai: klubas 
padėjo įkurti krepšinio koman-

dą, kuri nuo autsaiderių iško-
pė į prizininkus. Pernai diskuta-
vo, kaip išmokyti miesto vaikus 
plaukti ir įgyvendino: klubo dėka 
apie pusantro šimto miesto vai-
kų išmoko plaukti, treniruojami 
kompetentingų trenerių geriau-
siuose baseinuose, tėveliai pra-
šė tęsti šią iniciatyvą...

Taip, jam nesuprantama, kad, 
esant visai reikalingai technikai 
ir turint laisvo laiko, darbuotojas 
negali per parą nusipjauti žolės, 
palaistyti ją ar pasitaisyti nuskel-
to savo patalpų sienos kampo, 
nes šiais laikais jam jau tai ne-
priklauso ir jau nelegalu (?)  ir gal 
bus skirta kada lėšų pasisamdy-
ti pagalbinę įmonę. Gal. Kai už-
augs žolė ir apkerpės kampai... 
Tvarka įmonės viduje ir aplinko-
je, ypač šalia pagrindinės mies-
to gatvės, jam buvo svarbi. Kai 
kam, gal šarikovams (perso-
nažas iš M. Bulgakovo romano 
„Šuns širdis“) atrodo, kad taip ne-
turi būti? 

Vyras nesiekė karjeros, nes, 
vertinant  kompetenciją, kelis kar-
tus jam siūlė aukštesnes profesi-
nes pareigas kituose miestuose. 
Atsisakė: nenorėjo palikti mies-
to, galų gale, ne to siekė. Džiau-
giuosi. 

Stebiuosi straipsnyje minimais 
„galimais“ automobilio plovimo 
faktais. Kiek žinau, yra nustatyta, 

kad tai buvo tarnybiniai lengvieji 
automobiliai. Atrodo, nekaltas žo-
delis „galimai“ rašantįjį atleidžia 
nuo atsakomybės, o šmeižiamą-
jį skaitančiųjų akyse gali pavers-
ti tiesiog nusikaltėliu.

Turėdamas planų ir sumany-
mų, būdamas pensinio (pareigū-
no) amžiaus, vyras dar ankstyvą 
pavasarį – vienintelis apskrity ne-
rašė prašymo pratęsti tarnybą, to-
dėl išėjimas iš darbo buvo supla-
nuotas, o, prasidėjus „anonimo“ 
vajui, išėjimą perkėlė  pora sa-
vaičių anksčiau, kad „tyrimai“ eitų 
sklandžiai. Bet tai „anonimus“ pa-
skatino skubiau dar ko nors pri-
paistyti ir, pasirodo, pavyko jiems. 
Nes papilt juodumos, sumazgyt 
taip, kad skaitančiam atrodytų: 
kaltas, kaltas, kaltas ir paplatint 
galima greitai ir be klausimų. 

Žinau, kad vyras nesijaučia 
kaltu ir nesijaus, taip pat ir da-
bar dirbtų.  

Yra neteisinga ir negarbin-
ga melagingas ir juodinančias 
nuomones  su žodeliu „galimai“ 
skleisti, norint susidoroti su žmo-
gumi. Nors, vargu, ar liejantys 
tulžį „anonimai“ ir keistai, ten-
dencingai aplinkybes vertinan-
tys „tyrėjai“ supranta šių žodžių 
reikšmę.

Tikėjau, tikiu SAVO ŽMOGUMI, 
jo darbais, siekiais. Neleisiu taip 
paprastai jį apjuodinti.

Pirmą rugsėjo šeštadienį, rugsėjo 2-ąją, Druskininkuose organizuotas Lietuvos triatlono taurės 
paskutinis, penktasis etapas, po kurio paaiškėjo viso sezono triatlono taurės nugalėtojai.

Ilgiausiame olimpiniame triatlo-
no nuotolyje, kuriame triatloninin-
kai turėjo plaukti 1500 m, dvira-
čiu įveikti 40 km bei bėgti 10 km, 
pergalę iškovojo trakiškis Mari-
jus Butrimavičius, kuris distanci-
ją įveikė per 2 val. 44 sek. Antrąją 
vietą užėmė neringiškis Martynas 
Tinfavičius – 2 val. 4 min. 52 sek., 
trečią vietą iškovojo praėjusio se-
zono taurės nugalėtojo vardą gy-
nęs kaunietis Tautvydas Barštys 
– 2.05:42 val.

Iki Druskininkų etapo bendro-
je įskaitoje pirmavęs T. Barš-
tys po finišo prarado lyderio 
poziciją ir ją paskutinę akimir-
ką nugvelbė antroje sezono pu-
sėje puikią formą demonstruo-
jantis M. Butrimavičius, kuriam 
pergalę bendroje įskaitoje lėmė 
beveik penkių minučių pranašu-
mas prieš T. Barštį. Pastarasis 
po paskutinio etapo bendroje 
įskaitoje liko antras. Trečią vie-
tą užėmė marijampolietis An-
drius Murauskas.

Moterų įskaitoje dar vieną užti-
krintą pergalę pasiekė Inga Aukse-
lytė, kuri nuotolį įveikė per 2.21:45 
val. Tai ketvirtoji I. Aukselytės per-
galė Lietuvos triatlono taurės eta-
puose, ji triumfavo ir bendroje Lie-
tuvos triatlono taurės įskaitoje.

Antrą vietą Druskininkuose ir 
bendroje įskaitoje užėmė Inga 

Paplauskė (2.28:18 val.), trečią 
vietą iškovojo Polina Čachovs-
kaja (2.49:22 val.), kuri bendro-
je įskaitoje liko ketvirta. Bendroje 
įskaitoje trečią vietą užėmė Gie-
drė Ambrazevičiūtė, kuri praleido 
Druskininkų etapą.

Sprinto rungtyje, kuriame spor-
tininkai plaukė 750 m, dviračiu 
važiavo 20 km ir bėgo 5 km, daly-
viai varžėsi ir dėl Lietuvos sprinto 
triatlono čempionų vardų. Pirmą 
vietą iškovojo panevėžietis Titas 
Pumputis, finišavęs per 1.05:35 
val. Antrą vietą užėmė Gedimi-
nas Pajėda (1.07:06 val.), trečią 

– Tadas Cesevičius (1.11:28 val.).
Moterų įskaitoje ant apdova-

nojimų pakylos lipo trys pane-
vėžietės. Nugalėjo Evelina Tom-
kevičiūtė, nuotolį įveikusi per 
1.15:09 val. Antrą ir trečią vie-
tas užėmė seserys dvynės Unė 
ir Viltė Narkūnaitės, atitinkamai 
distanciją įveikusios per 1.18:54 
val. ir 1.21:25 val.

Bendroje sprinto rungties įskai-
toje triumfavo marijampolietis An-
drius Dapkevičius ir panevėžietė 
Viltė Narkūnaitė.

Triatlono šventė Druskininkuo-
se baigėsi „TRI-FUN“ triatlono 

rungtimi, čia šios sporto šakos 
naujokai turėjo nuplaukti 200 m, 
dviračiu numinti 10 km bei nu-
bėgti 2,5 km.

Ant apdovanojimų pakylos aukš-
čiausio laiptelio lipo šiame nuoto-
lyje nugalėjęs panevėžietis Lukas 
Prokopavičius ir antrąkart starta-
vusi Evelina Tomkevičiūtė.

Bendroje „TRI-FUN“ įskaito-
je buvo apdovanoti trijų amžiaus 
grupių nugalėtojai. Suaugusių-
jų mėgėjų gretose nugalėjo Ro-
bertas Zaicevas ir Valerija Je-
gorenko, jaunių įskaitoje (gim. 
1998-2002 m.) nugalėjo Patrici-

ja Mingėlaitė ir Lukas Remeika, 
jaunučių įskaitoje (gim. 2003 m. 
ir jaunesni) triumfavo Beatričė 
Vinciūnaitė ir Pijus Dapkus.

Druskininkuose savo jėgas tri-
jose distancijose išbandė beveik 
300 dalyvių.

Lietuvos triatlono taurės 2016-
ųjų sezoną sudarė penki etapai, 
kurie vyko Tauragėje, Zarasuose, 
Jonavoje, Veisiejuose ir Druski-
ninkuose.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Gintaro Grigo nuotraukos

Druskininkuose – Lietuvos mažojo 
futbolo asociacijos pirmenybių kovos
Šeštadienį Druskininkuose virė 

Lietuvos mažojo futbolo asocia-
cijos (LMFA) pirmenybių kovos. 
Čia surengtas ketvirtasis iš pen-
kių varžybų etapų, kuriame daly-
vavo 12 komandų, kurioms teko 
sužaisti po trejas rungtynes per 
dieną. Toks intensyvus varžybų 
grafikas pareikalavo ne tik daug 
jėgų, bet ir turėjo didelės įtakos 
jų išsidėstymui turnyro lentelėje 

prieš lemiamą etapą Šilalėje. 
Puikiai sužaidė Dzūkijos atstovai, 

FK RESE (Alytus) komanda, kuri 
iškovojo tris pergales iš tiek pat ga-
limų. Pirmenybėse lyderių pozicijo-
se išliko FK „Arsenalas“ (Kaunas), 
„El Dorado“ (Vilnius), FK RESE 
(Alytus), surinkusios po 24 taškus.

Druskininkų sporto centro 
informacija Šeštadienį Druskininkuose virė Lietuvos mažojo futbolo asociacijos (LMFA) pirmenybių kovos/Aurimo Kadziausko nuotrauka
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Mus aplankė draugai iš Japonijos 
Rovena Kvaraciejūtė,
Japonų kalbos ir kultūros klubo 

vadovė 

Džiaugiamės, kad jau ketvir-
tą kartą rugpjūčio pabaigoje 
sulaukėme mielų draugų iš Ja-
ponijos Shonan Gakuen mo-
kyklos. Šį kartą mus aplankė 7 
mokiniai, 2 mokytojai, mama ir 
studentė iš Wasedos universi-
teto. Visus mokinius šiltai pri-
ėmė mūsų moksleivių šeimos.

Šios kelionės tikslas – aplankyti 
vietas, susijusias su II-ojo Pasau-
linio karo įvykiais. Japonai apsi-
lankė ir Lenkijoje. Kelionės entu-
ziastas ir organizatorius istorijos 
mokytojas T. Yoshikawa suda-
ro labai įtemptą programą, norė-
damas, kad per trumpą laiką jie 
aplankytų kuo daugiau objektų. 
Druskininkus visada palieka ke-
lionės pabaigai, kaip „vyšnią ant 
torto“, kad visi  nuovargį pamirštų, 
pramogaudami.

Šiais metais pramogas papil-
dėme, pirmą dieną lankydamie-
si edukacinėje sūrių gaminimo 
pamokoje Didžiasalyje. Japoniu-
kai labai džiaugėsi ne tik galimy-
be pirmą kartą gyvenime patiems 
pasigaminti sviesto ir sūrio, bet ir 
paglostyti arklius, pamatyti dau-
gybę naminių paukščių. Daugelis 
sakė, kad tokio skanaus sviesto 
dar nėra ragavę ir labai apgailes-
tavo, kad minkštutėlio varškės sū-
rio negali parsivežti namo lauk-
tuvėms. Tos dienos nuovargį visi 
džiaugsmingai nuplovė Vandens 
pramogų parke. 

Permainingi šios vasaros orai 
truputį pakoregavo dienotvarkę, 
todėl kitą dieną pradėjome nuoty-
kiais „One“ parke. Vienas berniu-
kas Wataru iš karto po instrukta-
žo „negaišo“ laiko lengvesnėms 
trasoms – išsyk pradėjo nuo pa-
čios sunkiausios, juodos, įveikęs 
ją per nepilną valandą. Po jos  jis 
dar išbandė ir kelias lengvesnes. 
Pabaigoje sakė, jog yra labai pa-

tenkintas, įvykdęs visus sau kel-
tus iššūkius. Beje, šis vaikinukas 
kartu su druskininkiečiu Ignu da-
lyvavo lengvosios atletikos tre-
niruotėje ir nustebino, aplenkęs 
visus mūsų sportininkus. Nepa-
miršdami kelionės tikslo, po pietų 
japonai lankėsi Grūto parke. Apie 
sovietinį laikotarpį jie buvo girdėję 
istorijos pamokose, todėl dabar, 
susidomėję, stebėjo įvairius to lai-
kotarpio daiktus ir skulptūras. 

Su šeimomis japoniukai taip pat 
nenuobodžiavo – lankėsi K. Di-
neikos sveikatingumo bei sakurų 
parkuose, „Snow Arenoje“, ska-
navo mūsų mineralinio vandens, 
grožėjosi muzikos ir šviesų žais-

mu prie miesto fontano ir, be abe-
jo, intensyviai bendravo. Kai žo-
džių ar temų pritrūkdavo, visad 
gelbėjo bendri stalo, sportiniai ar 
kompiuteriniai žaidimai. Japonų 
mokinukas Ryusei su jį priėmusiu 
Tomu net buvo įtrauktas į „Džiu-
gučių“ bendruomenės pramogas. 
Beje, šis vaikinukas pas mus lan-
kėsi jau antrą kartą. Kitais metais 
jis baigs mokyklą ir labai norėtų 
įstoti į universitetą, turintį Č. Sugi-
haros  klubą, kurio nariai kasmet 
lankosi Lietuvoje. Japoniukė Eri-
ka savo šeimai netgi pademons-
travo arbatos ceremoniją, mokė 
kaligrafijos ir origamio. 

Trys viešnagės dienos lėkte pra-

lėkė. Šiais metais atsisveikinimas 
buvo labai iškilmingas, mat Japo-
nijos ambasadorius T. Shigeeda 
pagerbė japonus priėmusių šei-
mų atstovus savo rezidencijoje. 
Jis džiaugėsi ilgalaike mūsų drau-
gyste ir pabrėžė, kad toks bendra-
darbiavimas svarbus ne tik moky-
kliniu, bet  ir valstybiniu lygiu, nes 
skatina kitų tautų pažinimą, ugdo 
atvirumą ir toleranciją. Taip pat jis 
išreiškė viltį, kad mūsų bendra-
darbiavimas tęsis dar ne viene-
rius metus.  

Nors visad nelengva skirtis su 
mielais draugais, džiaugiamės, 
turėdami galimybę sakyti iki pasi-
matymo kitais metais. Nuoširdžiai 

dėkoju japonus priėmusioms šei-
moms, kurios labai stengėsi, kad 
svečiai išsivežtų kuo geresnius 
įspūdžius apie mūsų šalį, miestą 
ir žmones.  Savo namų ir širdžių 
šiluma dalinosi Dumbliauskų, Mi-
kučionių, Kostkevičių, Sadauskų, 
Nikitinų, Lukauskų, Beinoravičių 
ir Vaškelevičių šeimos. Už  nuo-
širdžią pagalbą, priimant svečius, 
tariu AČIŪ „Atgimimo“ mokyklos 
direktorei Danutei Časienei, Grū-
to parko direktorei Birutei Mali-
nauskaitei-Bark, centro AQUA di-
rektoriui Edmundui Antanaičiui, 
„One“ parko vadovui Nerijui Mato-
niui ir  Augų ūkio savininkei Graži-
nai Auguvienei. 

Japonijos ambasadorius T. Shigeeda pagerbė japonus priėmusių šeimų atstovus savo rezidencijoje/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Ir vėl atgijo Cimakavas 
Alfreda Pigagienė 

Šeštadienio rytą Ratny-
čios šv. apaštalo Baltramie-
jaus bažnyčios klebonas kuni-
gas Žydrius Kuzinas ir kunigas 
Steponas Tunaitis gražiai au-
kojo šv. Mišias už gyvuosius ir 
į Amžinybę išėjusius Cimakavo 
bendruomenės narius. 

Cimakave visus pasitiko kryžius, 
kuris nuo 2005 m. saugo šio išny-
kusio kaimelio gyventojų atmini-
mą. Tai jau 10-asis mūsų bendruo-
menės suvažiavimas. Tylos minute 
pagerbėme į Amžinybę išėjusius 
kaimelio gyventojus ir susitikimų 
dalyvius. Sudainavome Cimakavo 
himną. Organizatorė Alfreda trum-
pai priminė kaimelio istoriją, su-
sitikimų datas, nuveiktus darbus. 
Romas, Alvydas, Birutė ir Virgini-
ja prisiminė savo tėviškę, dar rado 
jau užžėlusius vaikystėje vaikščio-
tus takelius. Didžiausią ilgesį savo 
gimtinei jaučia Vilniuje gyvenantis 
Romas Basalykas. Juk jį su moti-
na „kur baltos meškos“ išvežė dar 
nepilnametį. Likimas taip lėmė, 
kad į Lietuvą Romas grįžo nese-
niai, bet tėviškės neužmiršta. Ir šį 
kartą, nors ir pavėlavo (paskuti-
niu metu tai ne vienam pasitaikė), 
bet su giminaičiais susitiko. Birutė 
ir Virginija pasakojo, kad buvo liū-
dna, kai liko tik dvi šeimos. Į Randa-

monių mokyklą ėjo tik abi seserys. 
Vėliau gimė broliai ir jų šeima pali-
ko Cimakavą. Alvydas savo tėviškę 
lanko dažniau, nes čia mėgsta gry-
baut. Prisiminėme iškiliuosius savo 
gentainius profesorių Alfonsą Ba-
salyką, net Pietų Afrikoje atsidūru-
sią jo tetą Eleną, Didžiojoje Brita-
nijoje – Vandą, kurios po 1940 m. 
tremties į Sibirą, daugiau nematė 
savo gimtųjų vietų ir kitus. Didžiuo-

jamės ir dabartinių susitikimų da-
lyviais. Lina, keletą kartų savo se-
nelės Elžbietos tėviškėje susitikusi 
su giminaičiais, yra pirmoji moteris 
Nepriklausomos Lietuvos kariuo-
menės istorijoje, kuriai suteiktas 
pulkininko leitenanto laipsnis. Biru-
tės sūnus Darius dirba Briuselyje, 
o šiandien su motina ir teta negalė-
jo dalyvauti suvažiavime, tik perda-
vė visiems linkėjimus. Su žmona ir 

motina į savo senelio tėviškę atva-
žiavo kauniečiams gerai žinomas 
Vilius. Ir šiame Dzūkijos kampely-
je jis dažnai lankosi. Džiaugiamės 
ir kitais giminaičiais. Nuoširdžiau-
siai atsiprašė ir perdavė  linkėjimus 
telefonu vyriausias šio kaimelio gy-
ventojas Juozas, kuriam ryte sušlu-
bavo sveikata, kaip ir dar dviem na-
riam po šv. Mišių. 

Šioje giminių sueigoje (nė vie-

nos nepraleido) labai trūko Stasės 
Basalykaitės skambaus balso, jos 
senovinių dainų, prisiminimų, jos 
vyro Juozo ne tik gero dainininko, 
bet ir smagiausio šokėjo. Juos į 
savo dangiškąją karalystę prieš 7 
ir 6 mėnesius pasiėmė baltieji an-
gelai. Just. Marcinkevičius rašė:  
„Kiekvienas paliekam pėdas že-
mėj, kai einam laukais. Jei gilios 
– ilgai jos išlieka, jei teisingos – 
jos tampa keliais“. Tai šviesios at-
minties Stasės sukviesti 2004 m. 
pirmą kartą į šį išnykusį kaime-
lį suvažiavo giminaičiai. Turime ir 
knygą „Cimakavas“ su genealogi-
niu medžiu ir 500 palikuonių iš bu-
vusių 8 sodybų. Pagal šviesaus 
atminimo Stasės pasakojimus ir 
Malvinos paaiškinimą prieš mė-
nesį Alfreda surado taip ilgai ieš-
kotus giminaičius. 

Šioje paukštelių ir žvėrelių kara-
lystėje toliau mokėmės ir prisimi-
nėme dzūkų tarmę. Mažosios kai-
melio proanūkėlės Ernestukė ir 
Robertukė už gražius piešinukus, 
surinktus ir padovanotus žolynė-
lius gavo dovanėles. Visi dalyviai 
– po rašiklį ir sąsiuvinį atsimini-
mams ir įspūdžiams įamžinti. 

Pusdienis gamtoje pralėkė lyg 
akimirka. Džiaugėmės dar susi-
tikę, pabendravę. Juolab, kad ir 
saulutė lepino savo spinduliais. 
Iki naujų susitikimų! 

Cimakavo bendruomenės nariai susirinko į 10-ąjį suvažiavimą/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Rūšiavimo pamokoje – ir mergvakarį 
švenčianti nuotaka

Rūšiavimas gali būti ne tik 
kasdienis įprotis, bet ir smagi 
atrakcija. Tą patvirtino ir Drus-
kininkuose mergvakarį šventu-
sios merginos, kurios, šėlioda-
mos atsisveikinimo su vasara 
šventėje „Vasaros aidai“, ne-
praleido ir rūšiavimo pamokos. 
Prie konteinerių išbandyti savo 
įgūdžius stojo būsimoji  nuota-
ka ir jos brolienė. 

Dainai Kelminskaitei ir Aušrai 
Kelminskienei patarimų, kur mesti 
atliekas, nešykštėjo visa linksma 
mergvakarį šventusi kompanija, 
o rūšiuotojoms buvo įteiktas tra-
dicinis rūšiavimo pamokų prizas 
– rankšluostis su akcijos rengė-
jų – viešosios įstaigos „Pakuočių 
tvarkymo organizacija“ ir Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro – 
logotipais. 

Tokie pat prizai buvo įteikti ir rū-
šiavimo pamokoje dalyvavusiai 
kaunietei Jurgitai Narbutei su du-
kromis:  vienuolikmete Milda ir de-
vynmete Nida  bei vilniečių Och-
rimuk šeimai: Ingai ir Dmitrijui su 
sūnumis Timofėjumi (6 metų) ir 

Tichomiru (1 metų).
Rūšiavimo pamokos dalyviams 

daugiausia neaiškumų kilo, svars-
tant, kur mesti metalo pakuočių 
atliekas ir kombinuotasias atlie-
kas, sudarytas, pavyzdžiui, iš 
plastiko ir popieriaus. Visų jų vie-
ta – plastiko atliekų konteineryje. 
O panaudotos popierinės serve-
tėlės ar vienkartiniai rankšluos-
čiai, kuriuos kai kam vis dar norisi 
mesti į popieriaus atliekų kontei-
nerį, turėtų keliauti į mišrių atlie-
kų konteinerį, nes tai – neperdir-
bamos atliekos. 

Trečius metus iš eilės rūšiavi-
mo pamokas Alytaus regiono sa-
vivaldybėse rengiantys organi-
zatoriai pastebi, kad žmonės vis 
geriau žino, kaip teisingai rūšiuo-
ti atliekas. 

Gal todėl ir atsakinėti į testo klau-
simus daugeliui sekėsi puikiai, o 
laimėtoju tapo ponas Marius. 

Mažiesiems šventės dalyviams 
labai daug gerų emocijų suteikė 
antrinių žaliavų ir pakuočių atlie-
kų panaudojimo edukacija, kurios 
metu buvo sukurta daug žaislų, 

kuriuos gamino ir vaikai, ir suau-
gusieji. Nors daugelis prisipaži-
no tai darę pirmą kartą, rezultatai 
buvo puikūs. 

Bene daugiausia dėmesio su-
laukė ir kartoninių dėžių paga-
mintas automobilis. Vaikai ne tik 
norėjo juo „pavažinėti“, bet ir prisi-
dėjo, jį kuriant: vieni spalvino vai-
rą, kiti ratus, treti svarstė, kaip pa-
gaminti atkeliamą variklio dangtį. 

Prie rūšiavimo pamokų ir edu-
kacijų palapinės, įsikūrusios pie-
velėje šalia muzikinio fontano, 
smagu buvo žaisti ir populiarų-
jį Bokštą (Jenga) žaidimą, kurio 
kaladėlės pagamintos iš statybų 
atliekų. 

Smagi rūšiavimo pamoka ir kū-
rybiška antrinių žaliavų edukacija 
sudomino ir Druskininkuose poil-
siaujantį  svečią iš Izraelio. Stebė-
damas rūšiavimo pamoką, jis do-
mėjosi rūšiavimo galimybėmis 
Lietuvoje ir papasakojo, kokios ir 
kaip atliekos rūšiuojamos jo šalyje. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro informacija

Druskininkuose mergvakarį šventusios merginos, kurios, šėliodamos atsisveikinimo su vasara šventėje „Vasaros aidai“, nepraleido ir 
rūšiavimo pamokos/Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro archyvo nuotrauka

Spaudžiame sultis. Klientų pageidavimu 
pasterizuojame, supilstome į 5 L 

pakuotes. Viečiūnai, Antalaukio g. 5. 
Tel.: 8 677 14121, 8 687 73698

Baigėsi projektas „Sveikas miestas II“
Druskininkų savivaldybės vi-

suomenės sveikatos biuro vie-
na iš veiklos sričių yra svei-
katos stiprinimas: sveikatos 
mokymas, informacijos apie 
sveiką gyvenseną skleidimas, 
sveikos gyvensenos propaga-
vimas, formavimas ir nuo elg-
senos priklausomų visuome-
nės sveikatos rizikos veiksnių 
mažinimas. Tuo tikslu birželio 
17 – rugpjūčio 31 dienomis biu-
ro darbuotojai įgyvendino pro-
jektą „Sveikas miestas II“. Pro-
jekto, finansuoto Druskininkų 
savivaldybės visuomenės svei-
katos rėmimo specialiosios 
programos lėšomis, tikslas – 
ugdyti Druskininkų savivaldy-
bės gyventojų sveikos gyven-
senos įpročius. 

Projekto „Sveikas miestas II“ 
metu Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras įrengė 
„Sveikatos stotelę“, kurioje ben-
druomenių nariams visuomenės 
sveikatos specialistai atliko kūno 

masės analizę, suteikė pirmosios 
pagalbos teorinių ir praktinių žinių, 
konsultavo sveikatos stiprinimo ir 
išsaugojimo klausimais. Visi norin-
tys galėjo nemokamai pasimatuo-
ti gliukozės ir cholesterolio kiekį 
kraujyje, kraujo spaudimą. Aplan-
kiusieji „Sveikatos stotelę“ išbandė 
girtumą imituojančius akinius, „pa-
simatavo“ nutukimą imituojančią 

liemenę bei susipažino su šiaurie-
tiško ėjimo technika. Druskininkų 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuras džiaugiasi bendruome-
nių narių aktyvumu, jų rūpinamusi 
savo sveikata.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

 „Sveikatos stotelėje“ bendruomenių nariams visuomenės sveikatos specialistai atli-
ko kūno masės analizę, suteikė pirmosios pagalbos teorinių ir praktinių žinių, konsulta-
vo sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais/Druskininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro archyvo nuotrauka
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Romos Pankevičienės 
įmonėje 

Romos Pankevičienės įmonės 
„Cukrainėje“ priimami užsaky-

mai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų, šako-
čių, šimtalapių, pyragų, sausai-

nių ir kitų gaminių už itin patrau-
klią kainą!

R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vy-
tauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai 

kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Gera būti kartu

Aušra Lazauskienė

Vasara baigėsi, tačiau atmin-
tyje vis dar regimi jos spalvin-
go buvimo pėdsakai. Juk ne 
veltui vasaros metu sukauptą 
patirtį reflektuojame, sugrįžę į 
savo mokyklas, dalindamiesi ja 
su savo draugais, mokytojais, 
artimais bičiuliais. Pažinimo 
ir atradimo džiaugsmas gims-
ta iš poreikio dalintis, todėl jau 
antrus metus Rimos Bocisie-
nės organizuotoje Neravų kai-
mo bendruomenės stovyklo-
je „Gera būti kartu“ tarpusavio 
bendravimo aistra subūrė vai-
kus ir stovyklos vadovus pras-
mingam laiko praleidimui. 

Dvi savaites  trukusi stovykla ne-

prailgo nei stovyklos vadovams, 
nei tėveliams savanoriams, ku-
rie dosniai kūrė stovyklos mozai-
ką, ne tik dalindamiesi savo patir-
timi, bet ir asmenine aistra tobulėti 
bei laisvėti, siekiant perduoti šią 
žinią savo vaikams. Stovyklos vai-
kų grupę sudarė dvidešimt sep-
tyni vaikai nuo 6 iki 12 metų am-
žiaus. Kiekviena stovyklos diena 
buvo spalvinga  užimtumo įvairo-
ve bei improvizacijomis,  padik-
tuotomis skrupulingai suplanuoto 
užimtumo ir spontaniškai kintan-
čio oro sąlygų. Planuodami akty-
vų poilsį vaikams, stovyklos suma-
nytojai siekė sužadinti ne tik vaikų 
smalsumą juos supančiai aplinkai, 
bet ir atgaivinti senus bei prasmin-
gus savo vaikystės užimtumo įgū-

džius. Prisiminėme „Saulės tako“, 
plaukimo garlaiviu per Nemuną 
džiaugsmą, rankdarbių ir „paslap-
tukų“, vaikystėje vadintų „sekre-
tais“ gaminimo paslaptis, dalyva-
vome hidrolatų gamybos procese, 
„Ebru“ – piešimo ant vandens – 
edukacijose. Draugystės tiltais su-
tvirtinti vaikų tarpusavio ryšiai sto-
vyklos vadovams, savanoriams 
bei jų tėveliams yra didžiausia šio 
projekto padėkos išraiška, kurią 
įgyvendinti mums padėjo Druski-
ninkų miesto savivaldybės finan-
sinė parama. Juk būtent tokiose 
stovyklose užgimsta viltis, kad in-
vesticija į vaikus – tai ne tik asme-
ninis mūsų laimėjimas, bet ir tikėji-
mas gražesne bei saugesne mūsų 
vaikų ateitimi.

Neravų kaimo bendruomenės stovykla „Gera būti kartu“ subūrė vaikus ir stovyklos vadovus prasmingam laiko praleidimui/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Drus-
kininkai) nuo 2017 m. spalio 1 d. išnuomo-
ja negyvenamąsias patalpas prekybai (ben-
dras patalpų plotas 39,32 m2, patalpos yra 
sanatorijos valgyklos pastato „B“ įėjimo 
pusėje). Nuomos kaina – 200 Eur (be PVM)/1 
mėn. Pageidautina, kad būtų prekiaujama 
meno dirbiniais. 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 
8 313 60 222 arba el. p.: office@sanatorija.lt

Ispanijoje mums šypsojosi sėkmė
Ronata Balkaitienė, 
„Ryto“ gimnazijos muzikos mo-

kytoja metodininkė

Besibaigiant mokslo me-
tams ir prasidėjus vasarai,  aš 
ir mano mokinė Evita Colo-
lo nekantriai laukėme birželio 
12 dienos. Dar prieš gerą pus-
metį žinojome, kad vyksime 
į saulėtąją Ispaniją, į  Lloret 
De Mar kurortą – Evita daly-
vaus  1-ajame tarptautiniame 
vaikų, jaunimo ir suaugusių 
festivalyje-konkurse „Sum-
mer Talent Lygue“. Evitai toks 
tarptautinio lygio dainų kon-
kursas  – ne pirmas, tačiau – 
pirmasis užsienyje.   

Ilga kelionė konfortabiliu   auto-
busu  per Vokietiją ir Prancūziją 
neprailgo, nes su mumis į tą patį 
konkursą vyko  būrys jaunųjų dai-
nininkų  iš įvairių Lietuvos miestų.  

Įspūdingas ir jaukus Ispanijos 
kurortas mus pasitiko 35 laips-
nių karščiu ir labai šilta jūra. 
Dalyviai iš Latvijos, Rusijos, 
Kazachstano, Rumunijos ir Lie-
tuvos gyveno viešbutyje,  kie-
kvieną dieną turėjo galimy-
bę mėgautis  baseinu, kuriame 
įrengti  nusileidimo kalniukai, ir 
kitomis pramogomis.

Festivalis-konkursas simboliš-
kai prasidėjo dalyvių eisena mies-
to gatvėmis  – tokiu būdu kvietė-
me kurorto svečius į trijų dienų 
koncertus. Smagios nuotaikos 
negadino nei pernelyg karštas 
oras, nei jaudulys, kurio prieš pa-
sirodymus neišvengsi.

Pirmą dieną reikėjo atlikti savo 

šalies dainą, antrą – pasaulinį hitą. 
Po konkursinės dalies atlikėjai ap-
lankė Barseloną, Monserato vie-
nuolyną – švenčiausią Ispanijos 
vietą. Trečia diena – apdovano-
jimų šventė. E. Cololo savo am-
žiaus grupėje laimėjo pirmąją 
vietą, solistė buvo giriama už  ori-

ginalumą, laisvumą  ir ryškiai išsi-
skyrė iš kitų dalyvių. 

Be to, esame pakviestos į kitą 
tarptautinį dainų konkursą, kuris 
vyks Graikijoje. 

Už paramą, vykstant į Ispaniją, 
dėkojame UAB „Hesona“ direkto-
rei Birutei Malinauskaitei-Bark.

Mokytoja R. Balkaitienė didžiuojasi, kad jos mokinė E. Cololo savo amžiaus grupėje lai-
mėjo pirmąją vietą, buvo giriama už  originalumą, laisvumą  ir ryškiai išsiskyrė iš kitų da-
lyvių/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Prekinis betonas ir 
pramoninių grindų 

priedai.
Alytus, Kalniškės g. 2

+ 370 682 21042
alytus@hcbetonas.lt

www.hcbetonas.lt

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės 
informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nusta-
tytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti jungiamosios 
galerijos statinio Eglės g. 1, Druskininkuose, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Adresas: Eglės g. 1, Druskininkų m., kad. Nr. 1501/0006:108.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.
3. Projektuotojas: UAB „Vakarinis fasadas“, į. k. 241921280, Tilžės g. 168-3, Šiauliai. Kontaktinis asmuo: PV 

Darius Jakubauskas, atestato Nr. A 350, el. p. uabproporcija@gmail.com, tel.: 8 698 24169.
4. Statytojas: AB „Eglės sanatorija“, a. k. 152038626, Eglės g. 1, Druskininkai; el. p. druskininkai@sanatorija.

lt; tel.: 8 313 60220.
5. Susipažinti su projektu galima darbo dienomis 2017 m. rugsėjo 7 d. – 2017 m. rugsėjo 20 d., nuo 8 val. iki 16 

val. Eglės g. 1, Druskininkuose AB „Eglės sanatorijos“ administracinėse patalpose. Informacija telefonu: 8 698 
24169, 8 313 60220.

6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: uabproporci-
ja@gmail.com, tel.: 8 698 24169 arba raštu projektuotojo nurodytu adresu iki viešo susirinkimo.

7. Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. rugsėjo 20 d. 17 val. Eglės g. 1, Druskininkuose AB „Eglės sanatorijos“ 
administracinėse patalpose.

Viešbučio „Pušynas“ resto-
ranas siūlo nuolatinį darbą:
• padavėjai (-ui);
• virtuvės indų plovėjai (-ui)
 

Kontaktas pasiteirauti: mob.tel. 8 687 30889

„Bočiai“ su vasara atsisveikino kelionėje 
Zita Aleksonienė

Liaudies išmintis byloja, kad 
ilgai vienoje vietoje gulėdamas 
akmuo apsamanoja. „Apsama-
noti“ gresia ir žmogui, kuris, 
baigęs profesinę veiklą, nusto-
ja domėtis, šviestis, užsidaro 
namų erdvėje. Tokios grėsmės 
nepatiria aktyviausia mūsų 
miesto senjorų dalis – „Bo-
čiai“, gyvenantys aktyvų, visa-
vertį gyvenimą. Jie dainuoja, 
šoka linijinius šokius, mankšti-
nasi ar aktyviai sportuoja, lan-
ko TAU paskaitas, skaito, da-
lyvauja miesto renginiuose, 
keliauja. Ir vasarą didelis jų bū-
rys užbaigė kelione.

Rugpjūčio 24-ąją, „Bočių“ va-
dovės Zitos Jančiauskienės pa-
raginti, patraukėme Kuršių marių 
link, į Ventės ragą, kur žieduo-
jami kelionę į žiemojimo vietas 
jau pasirinkę paukščiai. Anks-
tyvą rytą pajudėję iš Druskinin-
kų, pro Jiezną, Kruonį, Rumšiš-
kes pasiekėme Kauno apylinkes, 
ir dviaukštis mūsų autobusas pa-
suko dešiniuoju Nemuno krantu 
vingiuojančiu keliu. Raudondva-
ris, Vilkija, Seredžius, Veliuona, 
Raudonė, Jurbarkas, Skirsne-
munė, Smalininkai – tai vietovės, 
kurių pilys, dvarai mena kovų su 
kryžiuočiais laikus. Piliakalnių 
metais buvo įdomu klausytis iš-
samaus ir legendomis pagardin-
to „Kelionių laiko“ gidės Jolan-
tos pasakojimo  apie pilių, dvarų 
bei bažnyčių statytojus, jų įtaką 
krašto istorijai. Ji priminė ir pa-
skutinio šimtmečio vienokiais ar 
kitokiais darbais pasižymėjusias 
asmenybes: Panemunės krašto 
žmonių likimus apsakymų rinki-
nyje „Saulėlydis Nykos valsčiu-
je“ aprašiusį Petrą Cvirką (gimęs 
Klangių kaime, netoli Veliuonos), 
skulptorių Vincą Grybą, Mažo-
sios Lietuvos kraštą vaizdavu-
sius Vydūną ir Ievą Simonaitytę, 
vokiečių rašytoją Johanesą Bo-
brovskį, romane „Lietuviški forte-
pijonai“ aprašiusį senąsias Ram-
byno šventes, klaipėdiškį Roką 
Fliką, romane „Pradingę klajo-
jančiam smėly“ sugrąžinusį į kur-
šių genties paskutinius gyvavimo 
dešimtmečius ir labai tragišką 
Antrojo pasaulinio karo pabaigą 
romane „Paskutinis traukinys“. 
Pamankštinti kojų sustojome tik 

Veliuonoje. Kas norėjo, užlipo 
pasižvalgyti nuo piliakalnio. Įsi-
dėmėjome, kad šioje vietovėje iki 
šiol auga dvarininko atvežti gel-
tonžiedžiai tulpmedžiai.

Tęsėme kelionę iki Ramby-
no regioninio parko, aplankėme 
mūsų kultūrai svarbų Rambyno 
kalną – vieną seniausių skalvių, 
baltų genties, šventų vietų. Čia 
savo šventes švęsdavo ir lietuv-
ninkai, susibūrę į „Birutės“ drau-
giją, čia įmintos Jurgio Zauervei-
no, Vydūno, Martyno Jankaus ir 
kitų to krašto šviesuolių pėdos. 
Susipažinę su Rambyno istori-
ja ir legendomis, pasigėrėję nuo 
beveik 46 m virš jūros lygio kal-
no aukštumų Nemuno vaga, pa-
sižvalgę į Kaliningrado srity-
je likusių mūsų tautos istorijai 
svarbių miestelių kontūrus, lei-
domės siauru keliuku į Bitėnų 
kapinaites, kuriose aplankėme 
Vydūno, Martyno Jankaus ka-
pus, stabtelėjome prie kenotafų, 
skirtų M. Mažvydui, K. Donelai-
čiui, L. Rėzai.

Žvalgydamiesi pro autobuso 
langus, pervažiavome Pagėgius 

(ir čia lituanisto širdį paglosto fak-
tas, kad mokykla pavadinta išei-
vijos poeto Algimanto Mackaus 
vardu), sovietiniais laikais pavyz-
dine kurtą Juknaičių gyvenvietę, 
pasidairėme į Šilutės dvarą, bu-
vusį kalėjimą. Nėra laiko sustoti, 
pavaikščioti – laukia pietūs gra-
žios aplinkos apsuptame restora-
ne „Sena giria“.

Po sočių ir skanių pietų skubėjo-
me į Rusnės salą, įsikūrusią Ne-
muno deltoje, Atmatos ir Skirvy-
tės santakoje, pagarsėjusią tuo, 
kad jos gyventojus atskiria nuo 
pasaulio pavasariniai potvyniai. 
Čia mūsų jau laukė gidė Dainora, 
tikra savo gimtinės patriotė. Ve-
džiodama po vos 1-1,5 m virš jū-
ros lygio esančios salos pylimą, 
saugantį nuo potvynių, ji emocin-
gai pasakojo apie vietovės istori-
jos vingius, problemas ir miestelio 
gyventojų svajonę tapti turistine 
vietove. Apžiūrėjome vandens ly-
gio matuoklę, stulpus-ledlaužius, 
stabtelėjome prie paminklo M. 
Gandžiui ir Kalenbachui, susipa-
žinome su šio krašto buitimi K. 
Banio įkurtoje etnografinėje žve-

jo sodyboje-muziejuje.
Kitas kelionės objektas – Ven-

tės rago ornitologinė stotis, 1929 
metais įkurta Tado Ivanausko ini-
ciatyva. Čia žieduojami specia-
lia gaudykle gaudomi praskren-
dantys paukščiai. Mus pasitiko 
charizmatiškasis stoties vedėjas 
Vytautas Jusys. Sutikti kaip arti-
miausi giminės, ne tik klausėmės 
įspūdingo ornitologo pasakojimo, 
bet ir turėjome progą savo aki-
mis pamatyti, kaip mažyčio kiki-
lio patinėlio  kojelė papuošiama 
žiedeliu su Lietuvos vardu, kaip 
užmerktomis akelėmis ir pakel-
tomis  kojelėmis jis ramiai pail-
si ant vienos mūsų ekskursijos 
dalyvės delno, o paskui nuplas-
noja savais keliais. Smagi Vy-
tauto Jusio pamokėlė – nuo šiol 
fotografuojantis tarti ne anglišką 
cheese, o lietuvišką kikilis. Au-
dringų mūsų ovacijų sulaukiama, 
kai vietoj žadėto mažyčio gandro 
pristato ir sužieduoja raudonko-
jį tuliką, o paskui žiedeliais „pa-
puošia“ ir porą laumžirgių. Aišku, 
kad po tokių įspūdžių nelieka nie-
ko kito, tik nusipirkti Vytauto Ju-

sio, Sauliaus Karaliaus ir Liutau-
ro Raudonikio išleistą knygelę 
„Pažinkime Lietuvos paukščius“. 
Ką ten knygelę – solidų leidinį: 
kad ir nedidelio formato, tačiau 
su puikiomis nuotraukomis, išsa-
miais aprašymais! Dabar galėsi-
me atpažinti sparnuočius, aplan-
kančius mūsų sodus ar medį už 
daugiabučio lango. Atsisveikinę 
su iškalbinguoju paukščių mylė-
toju, dar klaidžiojame po ornito-
loginės stoties teritoriją: einame 
prie marių, kopiame į švyturio 
apžvalgos aikštelę. Tačiau, kad 
ir kaip norėtųsi čia ilgiau pabūti, 
laikas negailestingas: reikia sku-
bėti į paskutinį ekskursijos etapą 
– plaukiojimą laivu. 

Iki Mingės kaimo, „Lietuvos 
Venecijos“, įsikūrusio Minijos 
žemupyje žvejų kaimo, siaurutis 
nelygus žvyrkelis, kuriuo mūsų 
dviaukštis autobusas vos išga-
li riedėti. Atvykę, pamatėme kai-
mą, kuriame gatvę atstoja Mi-
nijos upė. Vienoje pakrantėje 
prieplaukos, prigrūstos laivelių. 
Mūsų laivas, sutalpinęs visus 
50 ekskursijos dalyvių, pasilei-
do Minijos upe link marių. Pro 
šalį slinko pakrančių žaluma, 
jos fone sustingę baltieji garniai, 
pulkai ančių ir gulbių, netikėtai 
vienoje krūmų properšoje į pa-
krantę išpuolė usūrinių šunų bū-
relis. Žalumą pakeitė vis platė-
jantys vandenys, stiprėjo vėjas. 
Vieni dairėmės, fotografavome 
patikusius objektus, žiūrėjome, 
kaip nuo marių atrodo ornitolo-
ginė stotis, Uostadvario švytu-
rys, kiti, susibūrę improvizuotoje 
kajutėje, traukė dainą po dainos 
– tai kiekvienos senjorų kelio-
nės akcentas. Po pusantros va-
landos grįžome į krantą.

Vėl lėtai įveikęs žvyrkelį, mūsų 
autobusas pasuko namų link. 
Nors per vieną dieną aplanky-
ta nemažai objektų, niekas ne-
siskundė nuovargiu. Šį kartą jau 
neskambėjo dainos: kas artėjant 
vidurnakčiui snūduriavo, kas ty-
liai dalinosi įspūdžiais palydint 
vasarą, dar kiti gal jau planavo 
rudeninę kelionę laivu iš Rygos 
į Stokholmą. Esame labai dėkin-
gi ekskursijos organizatorei Z. 
Jančiauskienei, „Kelionių laiko“ 
gidei Jolantai, ištvermingam vai-
ruotojui Bogdanui – už turinin-
gas ir saugias vasaros palydas.

„Bočiai“ apsilankė Ventės rago ornitologinėje stotyje/Jolantos Labuckaitės nuotrauka
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Užuojautos

Visada mama liks su Jumis, 
nors žodžiais ir neprakalbės. 
Pavasarį – žieduos švelniuos, 

rudenį – lapų šlamesy.

Mirus mylimai Mamai, sunkią netekties valandą užjaučiame 
Virginiją Visockienę.

VŠĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Kiekvienas paliekam pėdas žemėj, 
kai einam laukais, 

Jei gilios –  ilgai jos išlieka, 
jei teisingos – jos tampa keliais. 

(Just. Marcinkevičius)

Mirus mylimam vyrui, tėveliui, seneliui Raimundui Vitkauskui, 
nuoširdžiai užjaučiame Iną Zitą Vitkauskienę ir visus 

artimuosius. 

Druskininkų „Bočiai“

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

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

Šią padėką planavome parašyti dar tuomet, kai kasdien eidavo-
me į miesto ligoninės vidaus ligų skyrių. Pabaiga, deja, šį kartą 
buvo pati baisiausia, mūsų labai mylimas tėvelis ir vyras iškeliavo 
Anapilin savo 80-ojo gimtadienio dieną. Raimundas Vitkauskas li-
goninėje pragulėjo beveik dvi savaites. Norime nuoširdžiai padė-
koti Priėmimo skyriuje mūsų tėtį priėmusiam šio skyriaus vedėjui 
Juliui Dapkui: už kompetenciją, gilinimąsi į žmogaus būseną bei 
savijautą. Esame nuoširdžiai dėkingi jaunai, nuoširdžiai, entuzi-
astingai, rūpestingai, mylinčiai savo darbą ir žmones gydytojai In-
drei Greičei už profesionalumą, pagalbą, ilgus pokalbius su arti-
maisiais, nuolatinę informaciją ir labai dideles pastangas padėti. 
Už supratimą dėkojame ir visam kolektyvui, sesutėms bei slaugos 
darbuotojoms, kurios padėjo mums sunkiausiomis akimirkomis. Vi-
sam kolektyvui norisi palinkėti stiprybės, kantrybės, meilės žmo-
gui. Jūsų rankose yra daug likimų, susiduriate su sunkiomis aki-
mirkomis, įvairiausiomis emocijomis, tad linkime Jums bendrauti 
su žmonėmis, stengtis juos suprasti, nelikti abejingiems ir mylė-
ti savo darbą. Nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems, buvu-
siems bendradarbiams, „Bočiams“, tremtiniams ir visiems kitiems, 
užjautusiems ir padėjusiems sunkią netekties valandą. 

Žmona Ina Zita, dukra Aušra, 
sūnūs Ernestas, Modestas ir Vytautas

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, „Atgimimo“ mokyklos kolekty-
vui, Margionių kaimo bendruomenei, draugams, kaimynams ir vi-
siems pažįstamiems, užjautusiems ir padėjusiems išlydėti į pa-
skutinę kelionę mylimą tėvelį, vyrą ir brolį Joną Šimkonį. 

Žmona, dukra ir sesuo su šeima

IN MEMORIAM
Skamba ir žvanga, gaudžia 

varpai,
Liūdną ir skaudų leisdami 

gandą:
Vėl paviliojo auką kapai!..

Diena į dieną tiek jų atranda! 
(Maironis)

Šiandien į Amžinybę palydi-
me savo katalikiškos bendruo-
menės narį Raimundą Vitkaus-
ką. Jis išėjo savo jubiliejinio, 
80-ojo, gimtadienio ir varda-
dienio dieną. Raimundas gimė 
1937 m. rugpjūčio 31 d. Klaipė-
doje, buvo antras vaikas dau-
giavaikėje šeimoje – vienintelis 
brolis, augęs su šešiomis se-
serimis. Mamai jis buvo didelis 
pagalbininkas ir užvadėlis, au-
ginant seses. Užaugo, grįžęs iš 
armijos karinės tarnybos įstojo 
į tuometį Kauno politechnikos 
institutą, ir, sėkmingai jį baigęs, 
įgijo inžinieriaus statybininko 

specialybę. Kaune susipažino 
su būsima žmona Ina Zita (tuo-
met dar Matuzevičiūte). Jiedu 
sukūrė didelę šeimą: susilaukė 
dukters ir trijų sūnų. Visus gra-
žiai užaugino, išleido į mokslus 
– šiandien visi sėkmingai dar-
buojasi Lietuvoje. Taip pat jau 
auga 9 anūkai. 

Savo darbinę veiklą Raimun-
das pradėjo Vilniuje Statybos 
ministerijoje, o 1972 m. su šei-
ma atvažiavo į Druskininkus ir 
pradėjo dirbti statybos valdybos 
viršininko pavaduotoju. Šiose 
pareigose išdirbo daugiau kaip 
20 metų. Buvo labai ramaus 
būdo – kruopštus, sąžiningas, 
reiklus sau ir pavaldiniams.

Šeima visada jam buvo svar-
biausia vertybė. Vaikams ir anū-
kams jis buvo rūpestingumo, 
racionalumo, sąžiningumo ir tei-
singumo pavyzdys.

Mielas Raimundai, mes, bu-
vusieji Tavo bendradarbiai, ta-
riame paskutinį „Sudiev“! Tebū-
na Tau lengva Dzūkijos smiltelė! 
Šviesus Tavo atminimas lieka 
mūsų širdyse. Reiškiame nuo-
širdžiausią užuojautą žmonai 
Inai Zitai, dukrai ir sūnums su jų 
šeimomis, taip pat Tavo sesėms 
ir visiems artimiesiems.

Liūdi buvę bendradarbiai

Raimundas Vitkauskas
1937-2017

PRO MEMORIA
Gyvenimą pašventęs pedagoginiam darbui  ir šeimai

Šiemet minime pedago-
go, Suvalkijos krašto moky-
klų direktoriaus Algirdo Le-
ono (1927-1987), ilgamečio 
Druskininkų miesto Švieti-
mo skyriaus vedėjo 90-ąsias 
gimimo ir 30-ąsias mirties  
sukaktis.

1968 m. Algirdas Leonas su 
šeima iš Vilkaviškio rajono per-
sikėlė į Druskininkus, čia buvo 
paskirtas Druskininkų miesto 
Švietimo skyriaus vedėju. Jam 
dirbant šiose pareigose Drus-
kininkuose buvo pastatyti vai-
kų lopšeliai-darželiai, muzi-
kos (dabartinė M. K. Čiurlionio 
meno mokykla), III-oji viduri-
nė mokykla, pradėtos projek-
tuoti naujos švietimo įstaigos. 
Daugelis į A. Leoną kreipėsi 
pagalbos, daugiausia – iš kai-
mo vietovių kilę mokytojai, taip 
pat kitų specialybių darbuoto-

jai, dirbę švietimo srityje. Jis 
niekada nėra atsakęs padėti, 
visuomet ištiesdavo pagalbos 
ranką.

Algirdui Leonui teko daug ir 
visuomeninių pareigų, viena iš 

jų – Santuokų rūmuose. Jam 
visą gyvenimą pamatine verty-
be išliko šeima. 

1987 m. rugpjūčio mėnesį 
prieš pat naujus mokslo me-
tus A. Leonas pralaimėjo kovą 
su klastinga liga, likus kelioms 
dienoms iki savo 60-ojo jubi-
liejaus. Mums visiems Algir-
das Leonas išliko, kaip pa-
prastas, nuoširdus žmogus, 
turintis nuostabų humoro jaus-
mą, energingas vadovas, ge-
ras pedagogas ir psichologas, 
puikus strategas, numatęs 
ateities planus, padėjęs pa-
grindus tolesnei Druskininkų 
miesto švietimo raidai. Nesvar-
bu, kiek metų žmogaus jau ne-
bėra tarp gyvųjų, jo atminimas 
gyvas mūsų širdyse ir jį paži-
nojusių žmonių atmintyje. 

Buvę kolegos

Algirdas Leonas
1927-1987

Renginiai
Rugsėjo 7 d. 11 val. susitikimas su rašytoju, žurnalistu Vytautu Leščinsku   ir jo naujos knygos  „Žmogėdros tar-

nas“ pristatymas (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g.30)

Rugsėjo 8 d. 16 val.  literatūrinė popietė  vaikams „Pasakos su varna Barbora“ (Druskininkų savivaldybės viešo-
ji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugsėjo 8 d. 16.30 val. tarptautinio kalvystės plenero „Plieninė plaštakė 2017“ dalyvių kūrybos darbų parodos pri-
statymas. Dalyvaus Druskininkų  „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis „Racilukai“ (Druskininkų savivaldybės viešo-
ji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugsėjo 8 d. 18.30 val. kompozitoriaus Kęstučio Bieliuko fortepijono muzikos autorinis vakaras. Atlikėjas – 
Andrius Vasiliauskas (fortepijonas) (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Rugsėjo 9 d. 14 val. Nerijaus Moncevičiaus portretų, pieštų tik tušinuku, paroda „Istorija laike“ atidarymas (Cen-
tro „Dainava“ salėje)

Rugsėjo 12 d. 19 val. Druskininkų miesto ansamblio „Rasa“ koncertas („Draugystės“ sanatorijos Raudonojoje salėje)
Rugsėjo 15 d.  17.30 val. literatūrinė-muzikinė kompozicija „M. K. Čiurlionio šeimos moterys“. Skaitovės – Ra-

minta
 Antanaitienė, Dainuolė Kazlauskienė, Violeta Bakutienė (Kaunas).  M. K. Čiurlionio kūrinius atliks Druskininkų M. 

K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugsėjo 15 d.   18 val.  etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka 2017“ . Dalyvaus Druskininkų meno mėgėjų ko-
lektyvai (Gydyklų parke prie mineralinio vandens biuvetės)

Rugsėjo 21 d. 17.30 val. renginys iš ciklo „Čiurlionio kodas“. Susitikimas su žurnaliste Liudvika Pociūniene ir laidos 
„Laiko ženklai“ režisieriumi Petru Savickiu (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Parodos
Paroda  „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. 

Kudirkos g. 13)

Jurgitos Kauzonaitės siuvinių paroda „Vilties spindesys“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, 
Leipalingis)

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

Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėto-
jai“. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje (Druskininkų miesto muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 59)

UAB „TPL Technologies“
ieško darbuotojų dirbti 

gamyboje.
Tel.: 8 618 02102

druskininkai@tplt.lt
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2017.09.09 d.
Šeštadienis

2017.09.08 d.
Penktadienis

2017.09.10 d.
 Sekmadienis

2017.09.11 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 1.

10:55 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 3.

11:45 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Mumijos sugrįžimas.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“. 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Rezidentai“ (k.). 

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
11:25  „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
12:00  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  PREMJERA „Galingasis 6“.
21:45  PREMJERA „Fantastiškas 

ketvertas“.
23:45  „Karšta pupytė“.
01:40  „Rubė Sparks“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:00 „Kaukė“. 
07:30 „Linksmieji detektyvai“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 NAUJAS SEZONAS 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2 

penktadienis. 
21:00 Tarp mūsų, berniukų.
22:50 Įtėvis.
00:55 Nesumerkiant akių.
02:40 Geras žmogus (k). 

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte. Pokalbis su Klaipėdos 
meru V.Grubliausku. 

07.20 „Vantos lapas“.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Lemtingas panašumas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Bitininkas“.
01.05 „Leningradas. Pokario gatvės“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Merdoko paslaptys“.
06.45 „Laukinė Australija“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Žiniuonis“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Antigangsteriai.
23:20 „Delta“ būrys 3. Žudymo žai-

dynės (k).
01:15 „Mentalistas“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 Antigangsteriai (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Džiunglių knyga  2.
07:25 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 1.
07:35 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
07:50 Premjera. Džeronimas 3.
08:15 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Kalė-
dos savanoje.

12:50 Pasaulio dokumentika. Er-
dvės. Pasaulio žavesys. Paslaptingo-
sios Japonijos salos.

13:45 Paryžiaus paslaptys. Eifelio 
bokšto paslaptis.

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“.

15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Folkšokas 2017. 2 d.
22:20 Mėnesienos magija.
24:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
00:25 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Kalė-
dos savanoje (k.).

01:20 Pasaulio dokumentika. Er-
dvės. Pasaulio žavesys. Paslaptingo-
sios Japonijos salos (k.).

02:10 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apy-

braiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Premjera. Mažasis princas 3.
09:25 Džiunglių knyga  2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Brolių Grimų pasakos. Už-

keiktas princas.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Šiluvos atlaidai. Tiesioginė 

transliacija. 
13:40 Mis Marpl. „Bertramo“ vieš-

butis.
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt (k.).
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Premjera. Karo laivas „Prezi-

dentas Smetona“. 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
22:00 Premjera. Pono Darsio su-

tramdymas.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 1.

10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Nematoma Lietuvos istorija. 
23:20 Modernus serialas. Premjera. 

Jaunasis Popiežius.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Karo laivas „Prezidentas 

Smetona“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Visatos stebuklai“.
08.30 Kaimo akademija.

09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 „Ekovizija“.
10.45 „Vera“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.55 „Mainai gamtoje“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
16.50 „Lemtingas panašumas“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės“.
01.40 „Vera“.
03.15 „Moterų daktaras“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės“.
05.55 „Laukinė Australija“.
06.15 „24/7“. 

06:15  „Teleparduotuvė“.
06:30  „Ančiukų istorijos“.
07:00  „Bailus voveriukas“.
07:30  „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
08:00  „Ančiukų istorijos“.
08:30  „Kung Fu Panda“.
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Gardu Gardu“. 
10:00  PREMJERA „Misija - dirba-

me sau“.
10:30  „Svajonių ūkis“.
11:00  „Karalius Ralfas“.
13:00  „Oskaras“.
15:15  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija.
17:15  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
18:00  „TV3 žinios“.
18:40  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
18:45  „Numatomos Europos vyrų 

krepšinio čempionato rungtynės, jei žais 
Lietuvos rinktinė“. Tiesioginė transliacija.

19:35  „Rungtynių pertraukoje - Tie-
siai iš EuroBasket 2017“.

19:50  „Numatomos Europos vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės, jei 
žais Lietuvos rinktinė“. Tiesioginė 
transliacija.

20:40  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
21:30  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija.
23:30  „Eurojackpot“. 
23:35  PREMJERA „Pasitikėjimas“.
01:35  „Trys vėplos“.
03:00 „Grainderis“.

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“. 
07:00  „Bailus voveriukas“. 
07:30  „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Havajai 5.0“.
12:30  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
14:30  „Kung fu panda. Įtūžusio pen-

keto paslaptys“.
14:50  „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
15:15  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
17:15  NAUJAS SEZONAS „Ekstra-

sensai detektyvai“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Auklė“.
21:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
21:30  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
22:20  „Rungtynių pertraukoje - Tie-

siai iš EuroBasket 2017“. 
22:35  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
23:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
23:30  „Rokis 5“.
01:35  „Kaltinamoji Keisė Antony“. 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Didvyrių draugu-

žiai“. 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  PREMJERA „Legendinės le-

gendos“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Ikaras“.
00:15  „Kastlas“.
01:15  „Naujokė“.
02:05  „Paskutinis iš vyrų“.
02:35  „Salemas“.
03:30  „Tironas“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Kaukė“ (k). 
06:55 „Linksmieji detekty-

vai“ (k). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Kaukė“. 
07:30 „Linksmieji detektyvai“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Bus visko (k). 
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA 4 sektorius. Išvadavimas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Jupiterė. Pabudimas (k).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Visatos stebuklai“. 
08.30 „Laukinė Australija“. 

09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 Atrankinis MMA „King of the 

Cage“ turnyras iš Kauno. Kovų nar-
vuose turnyras, Lietuva 2017 m.

16.00 Žinios.
16.20 Partizanų keliais.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kapitonas Gordejevas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“.
02.25 „Visatos stebuklai“.
03.15 „Vincentas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.55 „Visatos stebuklai“.
06.45 „Laukinė Australija“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.

06:30 „Ekstrasensų mū-
šis“ (k). 

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

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

Džefu Korvinu“. 
10:35 „Gyvybės galia“. 
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Žvaigždės kelias.
15:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
16:10 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS Universa-

lus karys. Atsiskaitymo diena.
00:15 AŠTRUS KINAS Mirčių kolek-

cionierius 2.
01:55 „Mentalistas“ (k).
03:20 Muzikinė kaukė (k). 

06:30 Pasaulio rąsto kėli-
mo čempionatas Kaune (k). 
2017 m. 

07:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

etapas Kretingoje. 2017 m. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:35 „Gyvybės galia“. 
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
13:35 Sveikinimai. 
15:40 Savaitės kriminalai (k). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Kaukė“ (k). 
06:55 „Linksmieji detekty-

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

nis ir stebuklingos mašinėlės“. 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Pelėdų ka-

ralystės sargai.
11:50 Ne anyta, o monstras.
13:55 Mažieji genijai.
15:45 „Vaikai šėlsta“. 
16:10 „Pričiupom!“. 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 PREMJERA Lietuvos balsas. 
22:10 PREMJERA Jupiterė. Pabu-

dimas.
00:30 Tylos kodeksas.
02:25 Devyni gyvenimai (k).

23:35 Mumijos sugrįžimas (k.).
01:45 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
02:15 Mis Marpl. „Bertramo“ viešbu-

tis (k.).
03:50 Savaitė (k.).
04:45 Folkšokas 2017. 2 d. (k.).

16:10 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
22:15 Sklinda gandai.
00:15 „Kortų namelis“.
02:10 Universalus karys. Atsiskaity-

mo diena (k).
03:55 Mirčių kolekcionierius 2 (k).

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybs-
nis ir stebuklingos mašinėlės“. 

07:45 „Harvis Biksas“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Olis ir piratų lobis.
11:35 Kitokia Pelenės istorija.
13:25 Valstybės galva.
15:20 Artūras, svajonių milijonierius.
17:30 NAUJAS SEZONAS Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Madagaska-

ras 2.
21:10 PREMJERA Devyni gyvenimai.
22:55 Diktatorius.
00:30 Tarp mūsų, berniukų (k). 
02:15 Įtėvis (k). 
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2017.09.13 d.
Trečiadienis

2017.09.14 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:00 Senis.
10:00 Europos Komisijos pirmininko 

J. C. Junckerio metinis pranešimas 
apie ES padėtį. Tiesioginė transliaci-
ja iš Strasbūro.

11:20 Klausimėlis.lt (k.).
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Premjera. Senekos diena. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“. 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Rezidentai“ (k.). 

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
20:55  „Moterys meluoja geriau“. 
21:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
21:30  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
22:20  „Rungtynių pertraukoje - Tie-

siai iš EuroBasket 2017“. 
22:35  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
23:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
23:30  „Vikinglotto“. 
23:35  „Miestas, bijojęs saulėlydžio“.
01:15  „Naujokė“.
02:05  „Paskutinis iš vyrų“.
02:35  „Salemas“.
03:25  „Tironas“. 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“. 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Rezidentai“ (k.). 

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Farai“. 
20:55  „Moterys meluoja geriau“. 
21:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
21:30  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
22:20  „Rungtynių pertraukoje - Tie-

siai iš EuroBasket 2017“. 
22:35  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
23:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
23:30  „Lemtingas posūkis 6“.
01:15  „Naujokė“.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Kaukė“. 
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
12:35 Anapus nežinomybės. 
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Pagauk dainą. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Juokda-

rių vakarienė.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:30 Amerikietiška afera (k). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Kaukė“. 
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Saldus 

kerštas.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Alchemija. VDU karta. 
02:35 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
07.50 Auginantiems savo kraštą.
08.20 Patriotai. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
00.50 „Lemtingas panašumas“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Chiromantas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“ 
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.

07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“ 
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Šiandien kimba.

08.20 Patriotai. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė.
22:55 Pasaulių karas (k).
01:10 „Mentalistas“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 „Pragaro katytė“ (k). 
03:25 Pagalbos skambutis (k). 
03:45 „Kas žudikas?“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 1968-ieji. Tunelių žiurkės.
22:55 Nusikaltėlių medžiotojas (k).
00:40 „Mentalistas“.
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Savas žmogus“ (k).
04:30 Savaitės kriminalai (k). 

2017.09.12 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija 1.

10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Modernus serialas. Premjera. 

Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 LRT forumas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nematoma Lietuvos istorija (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“. 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Rezidentai“ (k.). 

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
20:55  „Moterys meluoja geriau“. 
21:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
21:30  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
22:20  „Rungtynių pertraukoje - Tie-

siai iš EuroBasket 2017“. 
22:35  „Europos vyrų krepšinio čem-

pionatas“. Tiesioginė transliacija. 
23:25  „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Kaukė“. 
07:30 „Linksmieji detektyvai“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Nuo... Iki... (k). 
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Čia tai geras!
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Ameri-

kietiška afera.
01:20 „Judantis objektas“.
02:10 4 sektorius. Išvadavimas (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai. 
21:00 Pasaulių karas.
23:20 Sklinda gandai (k).
01:10 „Kortų namelis“ (k).
02:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:40 „Gyvybės galia“ (k). 

13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Chiromantas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.

23:30  „Mirtinas poilsis“.
01:20  „Naujokė“.
02:10  „Paskutinis iš vyrų“.
02:40  „Salemas“.
03:30  „Tironas“. 

20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

Šių metų rugsėjo 18 d. 10 val.  Švendubrės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. bus 
matuojamas žemės sklypas kadastrinis Nr. 3865/0005:622. Prašom atsiliepti gretimo 
sklypo kadastrinis Nr. 3865/0005:63 mirusio  Jurgio Smaliuko turto paveldėtojus, 
gretimo sklypo kadastrinis Nr. 3865/0005:354 mirusio  bendrasavininko Broniaus Su-
raučiaus turto paveldėtojus. Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio doku-
mento kopiją. 

Matavimus atliks UAB “Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius.
Dėl informacijos kreiptis adresu:
Savanorių g. 2, Varėna arba tel. 8 686 36855 arba el. p. kazakauskasz@gmail.com.

11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas.
22:50 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė (k).
00:45 „Mentalistas“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Pragaro katytė“ (k). 
03:00 Pagalbos skambutis (k). 
03:20 „Kas žudikas?“ (k). 

Naujos rudens kolekcijos pristatymo proga rugsėjo 
8-10 dienomis jūsų laukia 10-20 % nuolaidos 

moteriškiems drabužiams, rankinėms ir kuprinėms, 
o ankstesnės kolekcijos modeliams – 30-50 %.

Lauksime jūsų „Arti Arti“, 
Vilniaus al. 8, Druskininkuose!

02:10  „Paskutinis iš vyrų“.
02:35  „Salemas“.
03:30  „Melas ir paslaptys“. 
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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

Vežu pakeleivius į  Lenki ją apsipirk t i . 
Tel .  8 623 18090

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

Malkų išpardavimas 
(skaldytos arba 

kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomo-
mis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkais. 
Atsiskaitom grynais. Tel. 8 644 55355

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

skalda. Tel. 8 698 76866

Fasadų šiltinimas (po-
listirolo klijavimas, ar-

mavimas, dekoratyvinis 
tinkas). Tel. 8 657 50460

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Dėmesio! AKCIJA!
Moksleiviams ir studentams taikoma 

nuolaida.
Renkama nauja grupė rugsėjo 20 d. 17 val. 

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

Statybos darbai: mūrinimas, betonavimas, apdaila, 
stogai. Tel.: 8 645 21917, 8 601 52590

Siūlomas darbas valy tojai  (- jui)  valy t i  prekybines ir 
administracines patalpas. Tel .  8 622 31630

Spaudžiame sultis 
(Saulėtekio g. 74A, Ratnyčia). 

Tel.: 8 62339922, 
8 686 49335

Stalių įmonei, gaminančiai 
ir metalo gaminius, 

reikalingas darbuotojas.  
Tel. 8 685 46006

Parduodame pušines 
malkas (neskaldytas). 

Atvežame.  
Tel. 8 675 85497

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Grožio salonas „Elita“
Auskarų įvėrimas PIERCING;
Antakių ir blakstienų dažymas;
Ilgalaikis nagų lakavimas GELISH laku.

Veido masažas, kūno masažas, kosmetikos veido 
procedūros. Tel. 8 612 20142

Manikiūras, pedikiūras, soliariumas. Tel. 8 600 
13600

Maloniai kviečiame apsilankyti: Vilniaus al. 10-13, 
Druskininkai, tel. 8 313 55084

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimam patys. Automobilių 

utilizavimas (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

www.melkerlita.lt 
Tel.: 8 686 83265, 

8 616 08020

Reikalinga kambarinė 
prižiūrėti 

apartamentus. 
Tel. 8 645 19517

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

Įvairiose miesto vietose nuolat randami 
mobilieji telefonai. Dėl jų kreiptis į Drus-
kininkų policijos komisariatą nuo 8 iki 17 
val. Tel. 8 700 65558
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 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. Šeštadieniais iki 12.00 val.

 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Asmeniniai skelbimai
12 a namų valdos sklypas. Kaina – 1 
a/1600 Eur. Tel. 8 680 58789

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

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

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliū-
nų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, neto-
li elektra. Kaina – 9900 Eur.  
Tel. 8 682 48474

24 a žemės ūkio paskirties sklypą 
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2 
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568

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

Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse. 
Tel. 8 687 37575

Namas Leipalingyje 18 a sklype su 
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina – 
30000 Eur. Tel. 8 626 64747

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzi-
nas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur. 
Tel. 8 614 09971

„Škoda Octavia“ 2008 m., 1,9 TDI, 
77 kW, DSG automatinė pavarų 
dėžė, odinis salonas, kablys, TA iki 
2019.02.22, Rida 220 000 km., yra 
„Škoda“ serviso aptarnavimo istorija, 
pakeistas paskirstymo diržas ir van-
dens pompa. Kaina – 4500 Eur.  
Tel. 8 698 27009

Savos gamybos traktorius (variklis 
MTZ-80), tinka dirbti miške; pusprie-
kabę ODAZ 9357, dvi ZIL padangos, 
bortinio sunkvežimio kėbulas (ilgis 5 
m.). Tel. 8 627 23222

„VW Passat“ caravan 1995 m., dyzeli-
nas. Kaina – 300 Eur. Tel. 8 659 59991

Parduoda mišką ir medieną

4,5 kub. m sausos, viengubo pjovimo 
5 cm storio, 2,5 m ilgio drebulinės di-
lės. Kaina – 400 Eur. Tel. 8 611 21491

Parduodama gyvuliai, pieno,  
mėsos produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Mėsinės kiaulės. Kaina – 1 kg/1,7 
Eur. Tel. 8 601 22865

Parduodami įvairūs daiktai

Naujas neišpakuotas  mobilusis tele-
fonas „Coolpad porto s e570“, baltos 
spalvos, 2 SIM. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 621 88844

Mobilusis telefonas „Samsung S4 
mini“. Kaina – 60 Eur.  
Tel. 8 687 22547

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 36 kv. m. butas su bal-
dais ir buitine technika, 4 aukšte iš 5 
Gardino g. 36. Tel. 8 687 68577

1 kambario 20 kv. m butas Viečiū-
nuose, bendrabutyje (su atskiru 
dušu, tualetu ir virtuve).  
Tel. 8 686 53999

1 kambario 34 kv. m įrengtas butas 4 
aukšte Neravų g. Kaina – 25000 Eur. 
Tel. 8 676 33844

Jaukus 1 kambario 28 kv. m  butas 
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28000 
Eur. Tel. 8 617 41982

3 kambarių 71 kv. m butas Druskinin-
kų g. renovuotame name, 9 aukšte iš 
10. Renovacija išmokėta.  
Tel. 8 675 12062

3 kambarių butą 57 kv. m butas Šil-
tnamių g. 4 aukšte iš 5. Renovuotas 
namas, renovacija išmokėta. Kaina – 
47000 Eur. Tel. 8 620 63122

3 kambarių 68,07 kv. m. butas Gar-
dino g. 35, 3 aukšte iš 5. Kaina – 
36000 Eur.  Tel. 8 687 37575

4 kambarių 81 kv. m butas, 4 aukšte 
iš 5 Ateities g., namas renovuotas 
2015 m. Kaina – 58000 Eur.  
Tel.: 8 675 26415, 8 686 88637

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte 
iš 4 Ateities g. Tel. 8 698 25691

3,5 ha sodyba su pastatais gražioje 
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Vikta-
rinos. Tel. 8 694 32045

Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse. 
Tel. 8 687 37575

Įvairių dydžių namų valdos sklypai 
(prie miško, atlikti geodeziniai mata-
vimai, miesto komunikacijos – van-
dentiekis, kanalizacija, el. pastotė) M. 
K. Čiurlionio g. 120. Tel. 8 602 10802

Parduodu arba nuomoju parduotuvę-
kavinę su 16 a žemės Liškiavoje.  
Tel. 8 612 12197

Sodyba su 10,6 ha žemės (0,8 iš jos 
– miškas) Liškiava-Žeimiai.  
Tel. 8 61212197

Labai pigiai 14 a žemės ūkio paskir-
ties sklypas ant Nemuno šlaito.  
Tel. 8 680 58789

20 a namų valdos sklypas, Naujaso-
dės pradžioje, Jaskonių g., šalia miško, 
prie pat asfaltuoto kelio, 4 km nuo 
Druskininkų. Atvesta elektra. Padaryta 
kadastriniai matavimai, yra visi doku-
mentai. Kaina – 18000 Eur. Galima 
derėtis. Tel: 8 686 14615, 8 628 36763

Garažas Merkinės g., rūsys po visu 
garažu, prie pat įvažiavimo. Kaina – 
4600 Eur. Tel.  8 698 27009

24 a namų valdos sklypas Panemu-
nės g. Yra elektra, kanalizacija. Kai-
na –1 kv. m/20 Eur. Tel. 8 680 58789

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

Dviejų durų spinta iš komplekto su 
apačioje atverčiama dalimi už 85 Eur; 
vilnonis kilimas 150x240 cm, užuolai-
dos, vilnoniai pledai, senoviniai austi 
užtiesalai, miegamojo spintelė, ba-
dmintono raketės, 2 kėdės, natūralaus 
lino siūlas (560 g.). Tel. 8 600 38695

Geros būklės „Ryto“ gimnazijos švarką 
mergaitei (34 dydis). Tel. 8 624 73481

Vaistinis alijošius už 2,9 Euro. (su 
vazonėliu 13 eurų), padovanosiu 
kambarinę gėlytę. Tel. 8 650 68954

Sekcija-bufetas, išskleidžiamas pietų 
stalas, kanapa, televizoriaus staliukas, 
odinė sofa, gelių staliukas, komoda, 
kavos staliukas. Tel. 8 612 09648

4 durų spinta, mikrobangų krosnelė, 
vyriškas ir moteriškas dviratis, virtu-
vinis stalas, kėdės, dvigulė lova, sek-
cija, krištolinis šviestuvas, kampinė 
indauja. Tel. 8 606 28422

3 padėčių sportinis vežimėlis, juodos 
spalvos (yra kojų uždangalas, skėtis, 
gulima padėtis). Kaina – 20 Eur.  
Tel. 8 609 24141

Puikios būklės pilvo preso ir juos-
mens treniruoklis „AB Prince Pro“ už 
49 Eur; daili natūralios odos vyriška 
rankinė už 12 Eur. Tel. 8 612 29462

Žieminiai kviečiai, žieminis kvietru-
gis, miežiai, avižos ir rugiai.  
Tel. 8 699 18639

Labai geros būklės kampinis rašo-
masis stalas (152x172x56 cm, 76 cm 
aukštis) su 2 spintelėm, vieta klavia-
tūrai, buko spalvos, tinka biurui.  
Tel. 8 686 66683

Nauja švediška žoliapjovė, blokai ir 
panelės, kokliai krosniai, ąžuolinis 
parketas. Tel. 8 682 98506

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

Mažai naudota skalbimo mašina 
„Elektrolux“ ( 4,5 kg), pakabinama in-
dauja (iš komplekto), 2 pakabinamos 
spintelės, pastatoma spintelė.  
Tel. 8 616 37589

Dviračiai: moteriškas „Ridgeback“, 
žydros spalvos, 28 colių ratai už  165 
Eur; „Gazelle XR. 4“, hidrauliniai 
stabdžiai, 28 colių ratai, 27 pavaros 
už 340 Eur; „Merida Crossway 100“ 
plentinis, 27 pavaros, 28 colių ratai 
už 350 Eur; sulankstomas dviratis 
„Venturax“ 20 colių ratai, 7 pavaros 
už 190 Eur. Tel. 8 623 53377

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Naujos pušinės durys su stakta 
(0,8x2 m.). Kaina – 35 Eur.  
Tel. 8 618 84710

Bulvės. Tel. 8 601 22865

Dujinė viryklė „Brest“ už 30 Eur; ke-
pimo krosnelė „Standart“ už 30 Eur. 
Tel. 8 630 36440

Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas 
transportavimui už 75 Eur; akmenys; 
belaidis telefonas „Panasonic“ už 30 
Eur; pirmos Komunijos suknelė už 30 
Eur; lazdynų sodinukai po 2 Eur/1 vnt., 
gelinių nagų lempa. Tel. 8 696 64583

Naujas mokyklinis švarkas berniukui. 
Tel. 8 617 43379

Išskleidžiamas minkštas kampas 
(270x160 cm) su patalynės dėže už 
255 Eur; pakabinama mikro bangų 
krosnelė su gartraukiu už 35 Eur; 
sviesto mušimo statinaitė už 15 Eur. 
Tel. 8 626 20523

Skanios bulvės. Tel. 8 601 22865

Vasariniai kviečiai. Kaina – 50 kg/6 
Eur. Tel. 8 636 88529

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 

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). 

cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius 
„Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 23 
Eur; pusiau apvalus vonios veidrodis 
90x42 cm už 13 Eur; TV priedėlis „ 
Etellbox“ už 22 Eur; naudoti medžio 
drožlių skydai ir DVP plokštės; durų 
varsčios. Tel. 8 686 43600

Vienvagė bulvių kasimo mašina. Kai-
na – 700 Eur. Tel. 8 687 57083

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius 
„Philips“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur; 
radio tiuneris „Technic“ už 19 Eur; 
laisvų rankų įranga už 19 Eur; medinis 
gėlių stovelis-kėdutė su žalio marmu-
ro viršumi už 11 Eur. Tel. 8 654 87148

Dujinis metalo pjoviklis su vežimėliu 
propano-butano ir deguonies balio-
nams, trifazis (tarybinis) suvirinimo 
aparatas, gelžbetoninės perdangos 
plokštės 1,5x6 m (6 vnt.), kūginė trifa-
zė malkų skaldyklė, pigiai naujos plas-
tikinės lauko durys 1x2,05 m, naujas 
skysto kuro katilas. Tel. 8 612 92239

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

Geros būklės 96 bosų akordeonas 
„Akord“. Kaina – 40 Eur.  
Tel. 8 675 35203

Akustinė gitara „Kapok“ su dėklu.  
Tel. 8 610 23348

Senovinė skrynia. Kaina – 40 Eur. 
Tel. 8 623 20014

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

Portjerinės dvigubos užuolaidas už 9 
Eur; pastatomas veidrodis (knyga) su 
spintele už 12 Eur; įvairūs šviestuvai  po 
6 Eur; spintelė prie lovos už 9 Eur; kine-
skopinis televizorius „Samsung“ (35 cm 
įstrižainė) už 15 Eur. Tel. 8 617 51762

Pigiai 3 dideli fikusai.  
Tel.: 8 694 08840, 8 626 38158

Mažai naudota viengulė tachta. Tel. 8 
627 82951

Mažai naudotas kalnų slidžių kom-
plektas (batai 43-44 dydžio, lazdos, 
šalmas), dviračių laikiklis ant kablio. 
Tel. 8 677 66757

Šildymo katilas „Žvakė“.  
Tel. 8 682 48474

Perka

2,3 ar 4 kambarių butą Druskininkuo-
se, netoli centro. Gali būti be remon-
to. Tel. 8 628 75156

Mažalitražį 1,3 L benzinas, 2000-
2004 m., 2 durų automobilį.  
Tel. 8 621 59371

Garažą Druskininkuose.  
Tel. 8 623 29226

Sodybą ar sklypą Druskininkuose 
arba Druskininkų apylinkėse.  
Tel. 8 638 35813

2-3 kambarių butą Druskininkų centre 
arba netoli centro. Tel. 8 628 75156

Keičia

2 a mūrinį namą 20 a sklype Nera-
vuose į 2-3 kambarių butą Druskinin-
kuose (pageidautina naujos statybos) 
su priemoka. Tel. 8 612 92239

Nuoma

Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio 
ir aukščio patalpas. 1 patalpa – 500 
kv. m, aukštis – 6 m., durys – 4,5x4,5 
m. Dideli elektros, vandentiekio ir 
kanalizacijos pajėgumai, 40 a žemės, 
Baravykų g. 6. Tel. 8 612 12197

Išnuomoju 120 kv. m garažą Viečiū-
nuose su aukštomis durimis.  
Tel. 8 612 12197

Išnuomojami 2 kambariai su visa 
buitine technika Kaune, Žaliakalnio 
rajone. Tel. 8 615 51757

Išnuomojamas 44 kv. m butas.  
Tel. 8 662 55663

Išnuomoju atskirą namelį (6 asme-
nims) Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854

išsinuomočiau 2-3 kambarių butą 
Druskininkuose. Tel. 8 624 39276

Išnuomojamas butas V. Kudirkos g. 
Tel. 8 622 08 046

Išnuomoju 2 kambarių butą nuo spa-
lio 1 d. Tel. 8 686 46169

Skubiai išsinuomočiau 1 kambario 
butą. Tel. 8 601 15240

Išnuomoju kambarį moteriai su buiti-
ne technika  ir atskiru išėjimu į sodą, 
gatvę šv. Jokūbo g.  
Tel.: 8 607 39180, 8 (313) 51375 

Ieško darbo

Ieško apsaugos darbuotojo darbo 
(yra kvalifikacijos pažymėjimas).  
Tel.  8 623 18090

Pensininkė ieško darbo, gali prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų (5 m. patir-
tis). Tel. 8 622 24409

Moteris ieško darbo. Tel. 8 671 50790

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

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

Kiti

Reikalingas žmogus, sutvarkyti lan-
gą, aptinkuoti siena, ištinkuoti ir išda-
žyti kambarį. Tel. 8 634 54310

Pamesti raktai, manoma Kalviškių 
mikrorajone. Radusiam atsilyginsiu. 
Tel. 8 645 52204

Gal kas galėtų padovanoti dujinę 
viryklę. Tel. 8 624 83174

Reikalingas meistras, pataisyti stogą ir 
įrengti tinklinę tvorą. Tel. 8 670 17807

Reikalingas žmogus, slaugyti senyvą 
žmogų savaitgaliais (Veisiejų g.).  
Tel. 8 675 00095

Nemokamai priimsiu gyventi moterį, 
galinčią pasirūpinti senyva moterim. 
Tel. 8 612 60882

Dovanoju didelį poliruotą stalą. Pasi-
imti patiems (šv. Jokūbo g.).  
Tel.: 8 607 39180, 8 (313) 51375

Pamesta bordo spalvos moteriška pini-
ginė su dokumentais. Tel. 8 650 23308

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57
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Žinoma būrėja ir aiškiare-
gė Jasmina atvyko į Druskinin-
kus! Ji yra patyrusi TARO kor-
tų specialistė, įvaldžiusi baltąją 
magiją. Būrėja aiškiaregystės 
dovaną paveldėjo. Padeda at-
sikratyti alkoholizmo, epilep-
sijos, narkotikų ir kitų priklau-
somybių, gydo impotenciją, 
padeda grąžinti mylimą žmo-
gų, prišaukia sėkmę į Jūsų na-
mus. Daro talismanus, kurie 
neša laimę ir saugo. 

Tel. 8 623 65967

Svarbu, kad tik baigčiau bėgimą  
Kristina Kalinauskaitė 

Rugpjūčio 26 d. Ratnyčios Šv. 
apaštalo Baltramiejaus para-
pija titulinių atlaidų proga or-
ganizavo vaikų bendruomenių 
sportines varžybas „Svarbu, 
kad tik baigčiau bėgimą“  Šv. 
Baltramiejaus taurei laimėti. 
Atlaidų tema – „Jei nepasida-
rysite kaip vaikai“. Sportinėse 
varžybose dalyvavo vaikai iš 
penkių skirtingų bendruome-
nių: Varėnos Šv. Arkangelo My-
kolo parapijos Carito vaikų ir 
paauglių dienos centro „Svajo-
nė“, Druskininkų ir Leipalingio 
vaikų dienos užimtumo cen-
trų, Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės parapijos 
bei Druskininkų (Ratnyčios) 
Šv. apašt. Baltramiejaus para-
pijos Carito vaikų dienos cen-
tro „Džiugučiai“ (mažesniųjų  
„Super Boružių“ ir didesniųjų 
„Lempų“) dviejų komandų vai-
kai bei visi norintys tėveliai ir 
draugai. 

Visi atvyko į Ratnyčios parapi-
jos klebonijos kiemelį. Ten jų lau-
kė rungtims paruoštas kiemas bei 
šaunioji teisėjų ir organizatorių 
komanda. Prieš varžybas vaikai 
buvo pakviesti į bažnyčią Šlovini-
mo maldai „Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane“,  kurią vedė Ra-
tnyčios parapijos jaunimas. Šven-
tę atidarė parapijos klebonas kun. 
Žydrius Kuzinas. 

Kiekviena komanda paruošė pri-
sistatymus bei buvo nusiteikusi 
rimtoms varžyboms. Jų laukė įvai-
rios bendruomeninės bei asmeni-
nės rungtys: marškinėlių atšildy-
mas, tinklinis su paklodėmis, batų 
mišrainė, bendra estafetė, žie-
dų ir lėkščių mėtymas, smiginis. 
Tarpasmeninėse rungtyse žaidė-
jai buvo vertinami merginų/mote-
rų bei berniukų/vyrų kategorijose. 
Varžybų prizininkai gavo žaidy-
nių medalius ir padėkos raštus, o 
1-osios vietos nugalėtojai –  ir pa-
pildomų prizų. 

Komandinėse varžybose pa-
guodos prizais dalinosi  Varė-
nos parapijos  vaikų dienos cen-
tro „Svajonė“ atstovai, vaikų 
dienos centro „Džiugučiai“ „Su-
per Boružių“ komanda bei Lei-
palingio vaikų dienos užimtumo 
centro dalyviai. Trečiosios vie-
tos nugalėtojais tapo Druskinin-
kų vaikų dienos užimtumo cen-
tro komanda, antroji vieta atiteko 
Druskininkų Švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės parapijos vai-
kų bendruomenei, o pirmąją vie-
tą iškovojo Ratnyčios parapijos 
vaikų dienos centro „Džiugučiai“ 
„Lempų“ komanda. 

Šventė nebūtų buvusi tokia gra-
ži ir išradinga be mūsų rėmėjų 
bei įvairių pagalbininkų. Nuošir-
džiai dėkojame Druskininkų savi-
valdybei, Sporto centrui, Druski-
ninkų vandens ir „One“ nuotykių 
parkams, „Grūto parkui“, preky-
bos centrui „Iki“, parduotuvei „Ka-
mėja“, UAB „Onvikta“,  R. Panke-
vičienės cukrainei, gidei Birutei 
(„Plepi Ponia Druskininkuose“) 
ir visiems savanoriams, aukoju-
siems savo laiką, stebinusiems iš-
radingumu. 

Ši bendra šventė sutelkė vaikus 
ir visą bendruomenę didesnei vie-
nybei, bendrystei, bendrai maldai, 
skatino didesnį aktyvumą.  

Tikimės, jog šiomis dienomis 
šventėje dalyvavusieji ilgai galės 
prisiminti geras emocijas, tarpu-
savio draugiškumą ir Ratnyčios 
parapijos svetingumą.

Sportinėse varžybose dalyvavo vaikai iš penkių skirtingų bendruomenių, tėveliai ir drau-
gai/„Džiugučių“ archyvo nuotraukos


