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Centras AQUA 
Savivaldybei 

sumokėjo 
1 milijoną eurų 

dividendų

6-7 psl.

Druskininkietis 
armonikierius 

Vytautas Čyžius: 
„Be pomėgių 

neįsivaizduoju 
savo gyvenimo“

16 psl.

Jaunųjų pianistų 
sėkmė Paryžiuje

8 psl.

VšĮ „Druskininkų ligoninė“ ir 
judėjimas „Už Druskininkus“ 
jau kurį laiką kvietė druskinin-
kiečius ir miesto svečius bur-
tis bendram tikslui. „Už galimy-
bę sveikti linksmiau!“ – tokiu 
šūkiu idėjos iniciatoriai kvie-
tė prisidėti prie Druskininkų 
ligoninėje esančio Vaikų ligų 
skyriaus atnaujinimo. O penk-
tadienį surengtas baigiama-
sis Druskininkų ligoninės Vai-
kų ligų skyriaus atnaujinimui 
skirtos akcijos „Už galimybę 
sveikti linksmiau“ renginys, 
kuriame netrūko geros nuotai-
kos bei pramogų įvairovės vi-
sai šeimai. 

„Susirinkome birželio 1-ąją, to-
dėl pirmiausia sveikinu visus vai-
kų gynimo dienos proga. O kartu 
dėkoju Druskininkų ligoninės ko-
lektyvui, direktoriaus pavaduoto-
jui medicinai Mantui Jurkoniui ir 
Asmens ir visuomenės sveikatos 
skyriaus vedėjai-savivaldybės 
gydytojai Evelinai Raulušaitienei 
už puikią idėją, o visiems Jums 
– už prisidėjimą prie kilnaus tiks-
lo. Ačiū, kad esate čia, ačiū, kad 
prisidedate“, – renginio metu kal-
bėjo Druskininkų savivaldybės 
meras ir nepartinio judėjimo „Už 
Druskininkus!“ pirmininkas Ričar-
das Malinauskas.

Druskininkų ligoninės direkto-
rius Viktoras Meižis taip pat pa-
dėkojo susirinkusiems už jų pa-
aukotas lėšas ir pabrėžė, kad 
gera aplinka skatina sveikti: „Vai-
kai nusipelno geriausio, o gera 
aplinka padeda sveikti. Tikiuosi, 
kad ši iniciatyva padės sukurti to-
kią aplinką, kurios apsupti vaikai 
sveiks žymiai greičiau ir links-
miau. Džiaugiuosi, kad ši idėja 
nepaliko abejingų ir sutelkė ben-
druomenę.“ 

Asmens ir visuomenės sveika-
tos skyriaus vedėja-savivaldybės 
gydytoja E. Raulušaitienė sakė, 
jog simboliška, kad būtent birželio 
1-ąją, Vaikų gynimo dieną, vyks-
ta baigiamasis šios gražios inicia-
tyvos renginys: „Vaikų sveikata ir 
vaikų skyriaus išlikimo klausimas 
yra labai jautrus mūsų bendruo-
menei. Akivaizdu, kad nei valsty-
bės, nei savivaldybės indėlio ne-
pakanka, reikia ir bendruomenės 
palaikymo. Druskininkai visada 
pasižymėjo bendruomeniškumu 
– tai tik patvirtino visų susitelki-
mas šiam kilniam tikslui. Prieš ke-
letą savaičių startavusi akcija jau 
įgauna pagreitį, o žinia apie pla-
nuojamas permainas iš druskinin-
kiečių sulaukė daugybę teigiamų 
atsiliepimų bei palaikymo. Ben-
druomenės nariai laimingi, galė-

ję prisidėti, ir, manau, tokių akcijų 
ir gerų darbų ateityje tik daugės. 
Žmonėms to reikia.“

Paramos akcijos baigiamojo 
renginio metu organizuotas dvi-
račių žygis, surengtos krepšinio 
varžybos 3 prieš 3, kurias ste-
bėjo vienas iš geriausių visų lai-
kų Lietuvos krepšininkų Šarūnas 
Marčiulionis. Pramogų aikštė-
je galima buvo sudalyvauti inte-
raktyvioje viktorinoje, „Akmens-
popieriaus-žirklių“ ir „Spirdžiaus“ 
turnyruose, kuriuos organizavo 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centras. Mažųjų laukė meninės 
kūrybinės dirbtuvės „Tep šlep“ su 
Deividu Sinkevičiumi bei Daiva 
Stonceliene, muilo burbulų „Bur-
buliatorius“, karuselės, batutai ir 
kitos smagios pramogos. 

Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centro AQUA, Leipalingio ir 
Viečiūnų seniūnijų atstovai kvietė 
ragauti blynų ir kitų gardumynų ir 
aukoti lėšų vaikų ligų skyriaus at-
naujinimui.

Vakare Vijūnėlės parke visi no-
rintieji galėjo pakilti oro balionu 
– tokią pramogą pasiūlė prie ak-
cijos prisijungęs iš Druskininkų 
kilęs verslininkas, „Melgos“ direk-
torius prekybai Andrius Čabanas. 
Tądien buvo galima pasivažinė-
ti ir ekskursiniu traukinuku ar kel-

tis Lynų keliu – dalis lėšų taip pat 
buvo skirta akcijai paremti. 

Pramogų aikštėje vakare su-
rengtas šventinis Paramos akci-
jos koncertas. Druskininkiečiams 
ir kurorto svečiams savo dainas 
dovanojo Druskininkų savivaldy-
bės vaikų ir jaunimo grupės, pop-
choras „O lia lia“, grupė „Majamio 
merginos“, Justinas Lapatins-
kas, Ronata ir Rūta Kotryna, „The 
Groovy group“ ir vakaro viešnia 
Ieva Zasimauskaitė. 

Na, o Druskininkų ligoninės ko-
lektyvas dėkoja kiekvienam, pri-
sidėjusiam prie paramos akcijos 
„Už galimybę sveikti linksmiau“. 
Ligoninės direktoriaus pavaduo-
tojas M. Jurkonis sakė, kad Vaikų 
ligų skyriaus atnaujinimui jau pa-
aukoti net 5066 eurai, dar 2000 
eurų skyrė Druskininkų savival-
dybė, o tai, jo žodžiais, yra pui-
kus pamatas laukiančioms šio 
skyriaus permainoms: „Ačiū, kad 
buvote kartu, kad prisidėjote prie 
paramos akcijos ir už tai, kad visi 
kartu sugebėjome suvienyti jėgas 
tokiam kilniam tikslui!“. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkiečiai aktyviai prisidėjo prie akcijos 
„Už galimybę sveikti linksmiau!“

5 psl.

Baigiamajame Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujinimui skirtos akcijos „Už galimybę sveikti linksmiau“ renginyje netrūko geros nuotaikos bei pramogų įvairovės visai 
šeimai/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Posėdžiavo Nevyriausybinių organizacijų taryba
Praėjusią savaitę sušauktas 

Druskininkų savivaldybės nevy-
riausybinių organizacijų tarybos 
posėdis, kuriame dalyvavo dau-
guma tarybos narių, Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja Vio-
leta Grigorienė, Druskininkų VVG 
vadovas Alvydas Varanis ir Vietos 
plėtros strategijos administratorė 
Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė.

Tarybos nariai buvo supažin-
dinti su Druskininkų savivaldy-
bės nevyriausybinių organizaci-
jų, veikiančių socialinėje srityje, 
teikiamų paslaugų plėtra. Pasi-
džiaugta, kad Druskininkų savi-
valdybės socialinių partnerių per 
2017 metus padidėjo nuo 16 iki 
27. Trumpai pristatytos asociaci-
jos „Padėkime vaikams“, VšĮ „Tė-
viškės namai“, kaimo bendruo-
menės „Versmė“, M. Čiuželio 
labdaros ir paramos fondas vei-
klos. Tikėtina, kad prie socialinių 
paslaugų teikimo aktyviau jungsis 
dar neprisijungusios NVO ir kai-
mo bendruomenės.

Sėkmingai pradėjo savo veiklas 
ir mokymus projektas „Kompleksi-
nės paslaugos Druskininkų savi-
valdybės šeimoms“. Nemokamas 
paslaugas teiks gerai žinomos 
savo paslaugų kokybe ir novato-

riškumu nevyriausybinės organi-
zacijos VšĮ „Kitokie projektai“ ir 
VšĮ „Paramos vaikams centras“ 
bei Valstybės jubiliejaus proga už 
nuopelnus Lietuvai apdovanota 
VšĮ „Asmenybės brandos centras“ 

psichologė Aurelija Lingienė. 
Išsami informacija apie veiklas 

teikiama tel. 8 611 94581, el. p.: 
dspcentras@gmail.com, sociali-
nio tinklo „Facebook“ paskyroje 
„Kompleksinės paslaugos Druski-

ninkų savivaldybės šeimoms“.
Tarybos nariai aptarė gimnazi-

jos I-II klasės mokiniams privalo-
mą socialinę pilietinę veiklą, kuriai 
vykdyti skiriama 10 val. (pamokų) 
per metus. Šios veiklos tikslas – 
skatinti mokinių socialinį solida-
rumą. Mokiniai gali užsiimti soci-
aline pilietine veikla už mokyklos 
ribų – pagelbėti vaikų darželiams, 
suteikti fizinę pagalbą seniems as-
menims, dirbti nevyriausybinėse 
organizacijose. Pasiūlyta suteikti 
galimybę mokiniams padirbėti so-
cialines, švietimo, sveikatos pas-
laugas teikiančiose įmonėse.

„Nuolat susitinkame su nevy-
riausybinių organizacijų atstovais, 
sprendžiame jiems kylančias pro-
blemas, aptariame socialinių pas-
laugų teikimo, plėtros galimybes. 
Skatiname šių organizacijų plė-
trą savivaldybės teritorijoje ir pa-
laikome bei prisidedame prie jų 
organizuojamų iniciatyvų“, – kal-
bėjo susitikime dalyvavusi Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotoja V. 
Grigorienė.

Druskininkų savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje aptartos ir socialinių paslaugų teikimo bei plėtros galimybės/
Gintarės Varnelienės nuotrauka

Diskutuota socialinio būsto priežiūros ir 
socialinių paslaugų teikimo klausimais

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės vadovai ir adminis-
tracijos specialistai aptarė socia-
linio būsto būklę, priežiūrą ir kitas 
aktualijas, susijusias su aprūpini-
mu socialiniu būstu. Pasitarime 
diskutuota socialiniuose būstuo-
se gyvenančių asmenų įsiskolini-
mo klausimu, kalbėta, kaip būtų 
galima spręsti susidariusią pro-
blemą. Priimtas sprendimas dar 
kartą įspėti įsiskolinimų turinčius 
gyventojus, pasidomėti, kas lėmė 
įsiskolinimo priežastis. 

Aptartas ir klausimas dėl asme-
nų, kurie nedeklaravę arba netei-
singai deklaravę savo pajamas. 
Nuspręsta, kad socialiniai dar-
buotojai pasidomės, kas lėmė su-
sidariusią situaciją.Susitikime aptartos socialinio būsto aktualijos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė 

pagalba – Lietuvos Respublikos 
Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo nustatyta tvar-
ka teikiama pirminė  teisinė pagal-
ba ir antrinė teisinė pagalba. Pir-
minė ir antrinė teisinė pagalba yra 
finansuojama iš valstybės biudže-
to. Pirminę teisinę pagalbą turi tei-
sę gauti visi Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kito-
se Europos Sąjungos valstybėse 
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai 
asmenys ir kiti Lietuvos Respubli-
kos tarptautinėse sutartyse nuro-
dyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lie-
tuvos Respublikos Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo nustatyta tvarka teikia-
ma: teisinė informacija (informaci-
ja apie teisinės pagalbos teikimą, 
įstatymus ir kitus teisės aktus);  
teisinės konsultacijos (patari-
mai teisės klausimais); dokumen-
tų, skirtų valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, išskyrus procesinius 
dokumentus, rengimas; patarimai 
dėl ginčo išsprendimo  ne teismo 
tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo 
išsprendimo ir taikos sutarties pa-

rengimas.
Pirminės teisinės pagalbos tru-

kmė yra ne ilgesnė kaip viena va-
landa. 

Pirminė teisinė pagalba turi būti 
suteikta iš karto, kai asmuo krei-
pias į savivaldybės vykdomąją 
instituciją. Jeigu nėra galimybės 
iš karto suteikti pirminę teisinę pa-
galbą, pareiškėjui pranešama apie 
priėmimo laiką, kuris turi būti ne 
vėlesnis kaip penkios darbo die-
nos nuo kreipimosi dienos. 

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikia-
ma, kai: pareiškėjo reikalavimai 
yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiš-
kėjui tuo pačiu klausimu buvo su-
teikta advokato konsultacija arba 
yra akivaizdu, kad jis tokią kon-
sultaciją gali gauti nesinaudoda-
mas įstatymo nustatyta valstybės 
garantuojama teisine pagalba; pa-
reiškėjas kreipiasi ne dėl savo tei-
sių ir teisėtų interesų, išskyrus ats-
tovavimo pagal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pa-
galbą paaiškėja, kad pareiškėjui 
reikės antrinės teisinės pagalbos, 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Teisės ir civilinės me-

trikacijos skyriaus vyriausiasis 
specialistas pareiškėjui padeda 
surašyti ar surašo prašymą suteik-
ti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir atsto-
vavimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išankstinio 
ginčo sprendimo ne teisme atve-
ju, jeigu tokią tvarką nustato įsta-
tymai ar teismo sprendimas. Ši 
teisinė pagalba apima bylinėjimo-
si išlaidų bylose, išnagrinėtose ci-
vilinio proceso tvarka, su bylos na-
grinėjimu administracinio proceso 
tvarka susijusių išlaidų ir su bau-
džiamojoje byloje pareikšto civili-
nio ieškinio nagrinėjimu susijusių 
išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybė-
je organizuoja ir teikia Druskininkų 
savivaldybės administracija. Priė-
mimo laiku, antradienį 13.00-17.00 
val., penktadienį 8.00-12.00 val., 
asmenys, norintys gauti pirminę 
teisinę pagalbą, turi kreiptis į Drus-
kininkų savivaldybės administraci-
jos Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vyriausiąjį specialistą 
(Vasario 16-osios g. 7, Druskinin-
kai) arba kitu metu registruotis te-
lefonu (8 313) 51517.

Druskininkiečių dėmesiui!

„Neturiu kuo didelių atliekų 
nuvežti į stambiųjų atliekų su-
rinkimo aikštelę“, – taip neretai 
teisinasi gyventojai, senus tele-
vizorius, šaldytuvus ar kitus ne-
reikalingus daiktus paliekantys 
prie komunalinių atliekų surin-
kimo konteinerių. Bet nuo šiol 
išeitis jau yra – didelėms ir ki-
toms atliekoms gabenti Druski-
ninkuose nemokamai galima 
gauti automobilio priekabą.

Tuo pasirūpino Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centras 
(ARATC), įsigijęs priekabą, kuri 
gyventojams, norintiems į atlie-
kų surinkimo aikštelę atgabenti 
atliekas ar parsivežti komposto, 

bus nuomojama be jokio mo-
kesčio.

Priekaba yra laikoma Drus-
kininkuose, Gardino g. 102 
esančioje stambiųjų ir kitų 
atliekų surinkimo aikštelėje. 

Išsinuomodamas priekabą, gy-
ventojas su Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro atstovu pasi-
rašys sutartį, kuria įsipareigos 
grąžinti priekabą nustatytu lai-
ku ir tokios pačios techninės bū-
klės, kokios ją gavo.

Priekaba gyventojams nemo-
kamai bus nuomojama dviem 
valandoms. Pavėlavus grąžinti 
laiku, kiekviena papildoma va-
landa kainuos šešis eurus.

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą 
maisto produktais 

Nuo birželio 11 d. iki birželio 22 d. labdaros ir paramos fondas 
„Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais ir higienos pre-
kėmis nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsi-
imti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. gegužės 15 
d. Parama dalinama:

Druskininkuose, Baravykų g. 1 – birželio 11, 13, 14, 18, 20, 21 d. 
nuo 17.00 iki 19.00 val.

Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – birželio 12, 19 d. nuo 17.00 iki 
18.30 val.

Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 –  birželio 15, 22 d. nuo 16.30 iki 18.30 val.

Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461; Socialinės paramos 

skyriaus tel. (8 313 52543)
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Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas turizmo 
specialistas

Ieškomas turizmo srities profesionalas, puikiai išmanantis Lietuvos ir užsienio turizmo politiką bei šiuo-
laikinės turizmo rinkos tendencijas, atkakliai siekiantis užsibrėžtų tikslų ir drąsiai žiūrintis į turizmo srities 
iššūkius. 

Mes siūlome:
Išskirtinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietuvos kurorto įvaizdžio kūrimo;
Puikias sąlygas realizuoti savo idėjas, ugdyti kompetencijas ir profesionalumą;
Įdomų, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalioje, draugiškoje ir tobulėti skatinančioje komandoje;
Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.

Darbo pobūdis:
Kurorto turizmo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
Tarptautinių ir vietinių turizmo srities projektų inicijavimas, planavimas ir įgyvendinimas;
Savivaldybės turizmo įstaigų koordinavimas ir bendradarbiavimas su verslo objektais;
Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, teikiančiomis turizmo paslaugas;
Turizmo srities renginių planavimas ir koordinavimas;
Delegacijų iš užsienio ir Lietuvos vizitų organizavimas, planavimas ir koordinavimas;
Druskininkų savivaldybės atstovavimas ir reprezentacija. 

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas turizmo srities išsilavinimas;
Lietuvos ir užsienio turizmo politikos išmanymas;
Patirtis, dirbant turizmo, marketingo, e-rinkodaros srityse;
Strateginio planavimo principų ir metodų taikymas;
Puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti profesionalias prezentacijas;
Gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos prioritetus;
Mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų.
Geri anglų ir rusų kalbų kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai

Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami tik pasirinkti pretendentai.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės admi-

nistracijos Dokumentų ir informacijos skyriui iki 2018 m. birželio 18 d. el. p.: zivile.s@druskininkai.lt
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430 arba el. p.: zivile.s@druskininkai.lt

Projekto „Kompleksinės paslaugos 
Druskininkų savivaldybės šeimoms“ 

partnerių susitikimas

Praėjusią savaitę organizuo-
tas projekto „Kompleksinės 
paslaugos Druskininkų savi-
valdybės šeimoms“ partnerių 
– nevyriausybinių organiza-
cijų: asociacijos „Druskinin-
kų šeimos paramos centras“ 
ir VšĮ „Paramos vaikams cen-
tras“ atstovų susitikimas.

Neseniai pradėto projekto tiks-
las – sudaryti sąlygas Druskinin-
kų savivaldybės šeimoms gauti 
kompleksiškai teikiamas paslau-
gas, užtikrinant paslaugų prieina-
mumą kuo arčiau šeimos gyve-
namosios vietos, siekiant padėti 
šeimai įveikti iškilusius sunkumus 
ir krizes bei derinti šeimos ir dar-
bo įsipareigojimus. Susitiki-
mo metu buvo aptartos projekto 
„Kompleksinės paslaugos Drus-
kininkų savivaldybės šeimoms“ 
veiklos, kurias vykdys VšĮ  „Para-

mos vaikams centras“. Šio centro 
įkūrėja ir vadovė, psichologė, vai-
kų ir paauglių psichoanalitikė, psi-
choterapeutė Aušra Kurienė jau 
daugiau nei trisdešimt metų teikia 
pagalbą vaikams, turintiems elge-
sio ir emocinių sunkumų. Susitiki-
me svarstytos pozityvios tėvystės 
mokymų ir konsultacijų organi-
zavimo vasarą galimybės ir me-
diacijos paslaugų poreikis drus-
kininkiečių šeimoms, pasidalinta 
patirtimi bei įžvalgomis apie pro-
jekto naudą visuomenei.

„Įgyvendinamas projektas pa-
dės tėvams surasti atsakymus į 
visus jiems rūpimus klausimus 
apie vaikų auklėjimą ir paauglys-
tės problemas. Labiausiai džiugi-
na, kad visos šio projekto metu 
teikiamos paslaugos yra nemoka-
mos. Tad pozityvios tėvystės mo-
kymai, psichologo konsultacijos, 

konsultacijos vaikams ir paau-
gliams, šeimų klubas ir stovyklos 
bei daugybė kitų veiklų druskinin-
kiečiams nieko nekainuos“, – su-
sitikimo metu kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė.

Projektas „Kompleksinės pa-
slaugos Druskininkų savivaldy-
bės šeimoms“ įgyvendinamas 
Europos socialinio fondo lėšo-
mis, pagal 2014-2020 metų ES 
fondų investicijų veiksmų pro-
gramos priemonę 08.4.1-ESFA-
V-416 „Kompleksinės paslaugos 
šeimai“.

Išsami informacija apie veiklas 
teikiama tel. 8 611 94581, el. p.: 
dspcentras@gmail.com, sociali-
nio tinklo „Facebook“ paskyroje 
„Kompleksinės paslaugos Drus-
kininkų savivaldybės šeimoms“.

Susitikime svarstytos pozityvios tėvystės mokymų ir konsultacijų organizavimo vasarą galimybės ir mediacijos paslaugų poreikis drus-
kininkiečių šeimoms, pasidalinta patirtimi bei įžvalgomis apie projekto naudą visuomenei/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Konkursas Druskininkų lopšelio-darželio 
„Bitutė“ direktoriaus pareigoms eiti

Druskininkų savivaldybė paskelbė konkursą Druskininkų savival-
dybės švietimo įstaigos vadovo Druskininkų lopšelio-darželio „Bitu-
tė“ direktoriaus pareigoms eiti. 

Konkurso paskelbimo data - 2018 m. birželio 1 d. Pretendentų at-
ranka vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, privalomų pateikti doku-
mentų sąrašas ir terminai bei kita informacija yra nurodyta pagrindi-
niame skelbime, kuris pateiktas Druskininkų savivaldybės interneto 
svetainėje: http://www.druskininkai.lt/index.php, skyriuose „Savival-
dybės naujienos“ ir „Karjera“.

Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430 arba el. p.: zivile.s@druski-
ninkai.lt

Druskininkų viešosios bibli-
otekos lankytojams atveriama 
Lietuvos ir JAV bičiulystės šim-
tmečio puslapius atskleidžian-
ti paroda „Per Atlantą: Lietu-
vos ir JAV draugystės amžius“. 
Lietuvos valstybingumo atkū-
rimo šimtmečiui skirtą parodą 
kūrė JAV ambasada Lietuvo-
je, Prezidento Valdo Adamkaus 
bibliotekos – muziejaus subur-
ta istorikų komanda kartu su 
Fulbright moksliniu darbuoto-
ju iš JAV Čarlzu Perinu. 

Paroda atskleidžia per šimtme-
tį brandintų ir puoselėtų Jungti-
nių Amerikos Valstijų ir Lietuvos 
santykių dinamiką. Parodos kū-
rėjai – Lietuvos ir JAV istorikai 
– surinko unikalius dokumentus, 
fotografijas, ir kitą istoriografinę 
medžiagą, vaizduojančią svar-
biausius bendros istorijos faktus 
ir galbūt mažiau girdėtus pasa-
kojimus apie Lietuvos ir Ameri-
kos santykių dinamiką bei istori-
nes asmenybes, formavusias bei 
lėmusias šiuos santykius. Paro-
da leidžia pažinti amerikiečius 
ir lietuvius per juos vienijančias 
tarpvalstybinės ir kultūrinės vei-
klos sritis – meną, sportą, eko-
nomiką, saugumą ir diplomatiją. 
Nauju žvilgsniu parodoje pažvel-
giama į lietuvių išeivijos Ame-
rikoje ir jos vaidmenį, įkūnijant 
svarbiausias lietuvių viltis ir lū-
kesčius tarpukario metu, per so-
vietų okupaciją bei Lietuvai at-
gavus Nepriklausomybę. Be kita 

ko, paroda atskleidžia Lietuvos ir 
Amerikos mokslininkų, meninin-
kų ir sportininkų ryšius, bendrus 
jų sumanymus, kuriuos vienijo 
siekis dalintis abi šalis praturti-
nančia patirtimi.

Pasak JAV ambasadorės Lietu-
voje Anne Hall, šis istorikų ir di-
plomatų kūrinys – tai simbolinis 
Amerikos ir Lietuvos ryšių bran-
dos patvirtinimas: „Paroda pager-
bia daugybę vyrų ir moterų abipus 
Atlanto vandenyje, kurie kūrė kul-
tūrinius, ekonominius ir politinius 
ryšius tarp mūsų dviejų didžių 
tautų. Jaučiame jiems didžiulį dė-
kingumą. Amerikos vyriausybė ir 
žmonės tikisi dar 100 metų drau-
gystės ir partnerystės su Lietuva.“ 

Paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir 
JAV draugystės amžius“ savo ke-
lionę po Lietuvą pradėjo Vilniuje. 
Per 2018 metus ji apkeliaus dau-
giau nei dešimt Lietuvos  miestų ir 
miestelių. Nuolatiniam eksponavi-
mui paroda bus pristatyta Prezi-
dento V. Adamkaus bibliotekoje- 
muziejuje, Kaune. 

Parodos pristatymo renginys 
Druskininkų viešojoje bibliote-
koje – birželio 13 d., trečiadie-
nį, nuo 17 val. Pristatymo ren-
ginyje tikimasi sulaukti JAV 
ambasadorės, taip pat daly-
vaus parodos kūrėjai. Susido-
mėjusius maloniai kviečiame 
atvykti į atidarymo renginį!

Organizatorių informacija
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R. Paksas. Europos Sąjungos parama: kas pažiūrės dovanotam 
arkliui į dantis? 

Prasidėjusios diskusijos dėl 
naujo 2020-2027 metų Europos 
Sąjungos biudžeto ir paramos pa-
skirstymo bendrijos narėms yra 
gera proga pažvelgti šiek tiek pla-
čiau ne tik į pinigų dalijimo princi-
pus, bet ir mūsų pačių supratimą 
apie kai kuriuos pastarųjų metų 
reiškinius. 

Europos Komisijai paskelbus 
preliminarius naujo laikotarpio 
skaičius, viešojoje erdvėje Lie-

tuvoje pasigirdo ir nusivylimo, ir 
nuogastavimų gaidų. Išties, ES 
parama Lietuvai mažėja daugiau 
kaip dešimtadaliu. 

Jau ne pirmi metai kone penk-
tadalį Lietuvos valstybės biudže-
to sudaro ES lėšos. Be dviejų 
milijardų eurų „iš šalies“ kiekvie-
nas finansų ministras ar premje-
ras turbūt nelabai įsivaizduoja ei-
namųjų metų valstybės biudžeto 
asignavimų. 

Tas lėšas iki šiol esame linkę 
laikyti privalumu. Investuojame 
į statybas, kelius, infrastruktūrą. 
Tiesa, anaiptol ne visada raciona-
liai ir apgalvotai. Tačiau nuo seno 
sakoma, kad „dyki“ pinigai žmo-
nes išpaikina. 

Turime pripažinti, kad finansi-
nė ES parama gerokai sumaži-
no visuomenės ir verslo iniciaty-
vas. Kam sukti galvą, kaip surinkti 
daugiau mokesčių, kaip uždirbti 
daugiau pelno, kurį verslas galė-
tų investuoti į naujas technologi-
jas ar inovatyvią gamybą? 

Prisiminkime, kad ne taip seniai 
buvo skiriama parama vien už tai, 
kad žmonės nebedirbtų žemės. 
Atrodo, tai buvo pavadinta anks-
tyvu pasitraukimu nuo žemės 
ūkio gamybos. 

Tad, žvelgiant į ES paramos vi-
sumą, galima daryti prielaidas, 
kad be privalumų Briuselio finan-
savimas turi ir nemažai abejo-
tinos naudos aspektų. Lietuvos 
ekonomika prarado stimulą aug-
ti savarankiškai. Mes galime tapti 
nepasiteisinusių investicijų zona, 
kuriai išgyventi be išorinio įsikiši-
mo bus sudėtinga. Tapome ma-
žiau konkurencingi ir labiau žiū-
rintys, ne kaip užsidirbti, bet kaip 
gauti. 

Dar viena problema: paramos 
lėšomis dažniausiai pasinaudoja 
stambios verslo įmonės ir ūkiai. 
Ekonomikos kraujas – smulkios 
ir vidutinės įmonės, vidutiniai ūki-
ninkai – jų beveik nemato. 

Tokia parama silpnina ir valsty-
bės savarankiškumą bei nepri-
klausomybę. Jeigu penktadalis 
valstybės biudžeto asignavimų 
priklauso nuo paramos iš užsie-
nio, tai gal ta valstybė tik keturiais 
penktadaliais tėra savarankiška? 
Ir jeigu didesnė dalis investicijų 
priklauso taip pat nuo tos para-
mos, tai kiek nepriklausomas bei 
savarankiškas dar yra Lietuvos 
verslas ir jos ekonomika? 

Signalai apie mažinamą 2020-
2027 m. finansinio laikotarpio pa-

ramą yra gera proga pagaliau 
pradėti kurti planą X dienai, kurio 
esmė – valstybės ūkio ir ekonomi-
kos išlaikymas be pašalinių pinigų 
ir jo augimas vėlesniais metais. 

Žinoma, šiandien Lietuva privalo 
kategoriškai reikalauti, kad Ignali-
nos uždarymui būtų skiriama visa 
numatyta suma. Taip pat turi būti 
suvienodintos ir tiesioginės iš-
mokos žemdirbiams. Nenorma-
lu, kad vidutinis išmokų dydis už 
hektarą Lietuvoje nuo ES vidurkio 
skiriasi beveik šimtų eurų. 

Tačiau, savo ruožtu, privalo-
me tinkamai padaryti namų dar-
bus. Tai yra, nustatyti tinkamus 
finansinių lėšų prioritetus. Pir-
ma, neberemti agrokoncernų, 
stambiųjų ūkių ir stambaus vers-
lo. Antra, ES paramą panaudo-
ti tik pridėtinę vertę kuriančioms 
investicijoms. Nebegalima dėti 
lėšų į asfaltą ir šaligatvių trinke-
les. Trečia, dalis investicijų turi 
būti nukreipta į energetiką – at-
sinaujinančios energijos projek-
tus, elektromobilius, renovaciją, 
ir svarbiausia, į naujas darbo vie-
tas kuriančią gamybą.

2014-2020 ir 2020-2027 metų 
ES paramos lėšas turime panau-
doti kaip startinį kapitalą ir protin-

gą investiciją, kuri užtikrintų toles-
nį Lietuvos ekonomikos ir verslo 
augimą be dotacijų iš šalies. Bū-
tent į šį tikslą turi orientuotis visos 
verslo organizacijos, pagalbon 
kviesdamos geriausius ekono-
mistus, ministerijos bei politikai. 

Tai turėtų tapti Lietuvos tikslu. 
Ne ką mažesnės svarbos negu 
buvo NATO ir ES siekis. Tai svar-
bu dėl to, kad kuo valstybė labiau 
stipri finansiškai, tuo labiau ji gali 
vykdyti savarankišką, tautos inte-
resų labui atstovaujančią politiką. 

Parengta bendradarbiaujant su Europos 
Parlamento frakcija „Laisvės ir tiesioginės 

demokratijos Europa“

Užsakymo Nr. MDR-058-01

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Viešnagė Baltarusijoje
Vilija Šimkonytė,
rusų kalbos mokytoja

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos ir Gardino akade-
miko E. F. Karskio gimnazi-
jos Nr. 1 draugystė tęsiasi jau 
daug metų. Mūsų mokyklas 
skiria nedidelis atstumas, 
tad abiejų šalių mokiniai bei 
mokytojai noriai bendrauja ir 
bendradarbiauja. Pastarasis 
susitikimas organizuotas ge-
gužės 17-18 dienomis. 10-ties 
„Atgimimo“ mokyklos 6-8 
klasių mokinių grupė kartu 
su mokytoja Vilija Šimkonyte 
ir direktorės pavaduotoja ug-
dymui Irena Lukošiene lankė-
si Gardino gimnazijoje Nr. 1. 
Dvi dienas mokiniai ir moky-
tojai dalyvavo bendrose pro-
jekto „Mus jungia Nemunas“ 
veiklose.

Vienas iš šio projektinio vizi-
to tikslų – susipažinti su miestu 
ir šalimi, kurioje viešėjome, to-
dėl jau pirmąją dieną turėjome 
galimybę aplankyti įdomias, dar 
nematytas istorines Baltarusi-
jos vietas. Pirmasis sustojimas 
– Sinkovičių Šv. Mykolo Arkan-
gelo cerkvė-tvirtovė – unikalus 
stačiatikių sakralinės architek-
tūros paminklas, vienas vertin-
giausių sakralinės gotikos pa-
minklų LDK. Vėliau vykome į 
Slonimą – istorinį miestelį Gar-
dino apskrityje, kurio seniūnai 
buvo žymių LDK giminių atsto-
vai: Chreptavičiai, Oginskiai ir 
Sapiegos. Slonime apsilankėme 
liaudies meistrų Saleiko šeimos 
namuose-muziejuje ir susipaži-
nome su jų kūryba. Saleiko – ne 
tik menininkai, iš medžio ir kera-
mikos kuriantys įstabaus grožio 
meno kūrinius, bet ir poezijos 
bei muzikos kūrėjai. Pasigrožė-
ję meno darbais ir pasiklausę 
koncerto, toliau kelionę tęsėme 

link XVII amžiuje pastatyto Žiro-
vičių vyrų stačiatikių vienuoly-
no. Norint patekti į vienuolyną, 
teko apsijuosti ilgais sijonais 
bei galvą apgobti skarelėmis. 
Ekskursiją po vienuolyną vedė 
pats seminaristas. Šis objektas 
– vienas reikšmingiausių Balta-
rusijos dvasinių centrų, kuriame 
jau ne vieną šimtmetį saugo-
ma stebuklinga Dievo Motinos 
ikona, kuri yra pati mažiausia – 
sulig vaiko delnu (43 х 56 mm), 
sukurta iš šviesiai pilko jaspio. 
Vienuolynas XVII a. buvo laiko-
mas didžiausiu visoje Lietuvos 
ir Baltarusijos teritorijoje. Ap-
lankę Žirovičius, pilni įspūdžių 
vakare grįžome į Gardiną, moki-
niai svečiavosi projekto partne-
rių mokinių šeimose.

Antroji diena buvo skirta pro-
jektinės veiklos pristatymui ir 
pažinčiai su Gardino gimnazija. 
Gimnazijos 11-tos klasės mo-
kinės, buvusios projekto „Mus 
jungia Nemunas“ dalyvės, pri-
statė pamoką „Ekošviesos“, de-
monstravo interaktyvius filmu-
kus apie ekologines problemas, 
verčiančias susimąstyti, orga-
nizavo mini viktorinas, į kurias 
įtraukė ir mūsų mokinius. Gim-
nazijos aštuntokai pristatė pra-
nešimą „Tradiciniai baltarusių 
liaudies amatai“. Visi kartu pa-
sidžiaugėme, jog abiejų tautų 
liaudies menas turi labai daug 
panašumų – tai ir audimas, ir 
kalvystė, ir pynimas iš šiaudų 
bei drožyba. Mokiniai dar ilgai 
nesiskirstė, noriai sėdo prie kla-
sėje stovėjusio pianino ir grojo 
širdžiai mielas melodijas. 

Kiekviena tokia projektinė ke-
lionė – tai unikali galimybė, ska-
tinanti mokytis iš kolegų, dalin-
tis patirtimi, palyginti kultūrų 
skirtumus, tarpvalstybinių vizitų 
metu susirasti draugų bei pato-
bulinti kalbos įgūdžius.

Druskininkiečiai turėjo galimybę aplankyti įdomias, dar nematytas istorines Baltarusijos vietas/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrau-
ka
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Druskininkiečiai aktyviai prisidėjo prie akcijos 
„Už galimybę sveikti linksmiau!“atkelta iš 1 psl.

Druskininkų ligoninės kolektyvas nuoširdžiai dėkoja: judėjimui „Už Druskininkus“, Druski-
ninkų savivaldybei, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, Druskininkų sa-
vivaldybės švietimo įstaigoms, savaitraščiui „Mano Druskininkai“, VšĮ „Melgos sportas“, VšĮ 
„Druskininkų turizmo ir informacijos centras“, VšĮ „Druskininkų jaunimo užimtumo centras“, 
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, UAB „Kautros keltuvai“, Druskininkų 
kultūros ir Sporto centrams, Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijoms, Druskininkų miesto „Rota-
ry“ klubui, asociacijai „Druskininkų klubas“, Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybos 
karių reabilitacijos centrui, renginio vedėjui Artūrui Skausmeniui, Druskininkų savivaldybės 
vaikų ir jaunimo muzikos grupėms, Ievai Zasimauskaitei, „The groovy group“, Ronatai ir Rūtai.

Norintys paremti šią gražią iniciatyvą vis dar gali aukoti, pervesdami pinigų į specialiai ati-
darytą Druskininkų ligoninės paramos sąskaitą:

VšĮ Druskininkų ligoninė, įmonės kodas – 152114650, AB „Swedbank“, 
sąskaitos Nr. LT 28 7300 0100 0222 5314
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Centras AQUA Savivaldybei sumokėjo 1 milijoną eurų dividendų
Įvairiausių paslaugų spektrą 

po vienu stogu siūlantis Drus-
kininkų sveikatinimo ir poil-
sio centras AQUA išlieka sė-
kmingiausiu kurorte veikiančiu 
objektu ir didžiausiu traukos 
centru. Per 11 vandens par-
ko gyvavimo metų būtent pra-
ėjusieji pagal lankytojų skaičių 
buvo rekordiniai. Vandens par-
kas sulaukė 432 038 lankytojų 
– net 2 proc. daugiau, lyginant 
su 2016-aisiais, ir 1,7 proc. dau-
giau, nei 2007-aisiais, pačiais 
pirmaisiais veiklos metais. 

Sėkmingai dirbanti įmonė šie-
met jau sumokėjo ir 1 milijoną 
eurų dividendų Druskininkų 
savivaldybei, kuri yra įmonės 
savininkė. Apie tai kalbėjome 
su centro AQUA direktoriumi 
Edmundu Antanaičiu.

– Pernai centras AQUA sulau-
kė rekordinio lankytojų skai-
čiaus. Matyt, tokį rezultatą le-
mia ir tai, kad nuolat pasiūlote 
naujovių, plečiate paslaugų 
spektrą?

– Bendrovė praėjusiais metais 
sėkmingai įgyvendino veiklos 
vystymo planus, kuriuose buvo 
numatyta plėsti bei gerinti pas-
laugų pasiūlą, siekiant gauti ne 
mažiau kaip 1 mln. Eur grynojo 
pelno. Vandens parke klientams 
pasiūlėme naują paslaugą – pra-
moginį nardymą, vandens parko 
viduje esančioje kavinėje įdiegė-
me naują savitarnos liniją. Vaikų 
erdvėje įrengėme pirtį, o šios er-
dvės baseinuose įprastą vandenį  
pakeitėme mineraliniu. 

Gydykloje atlikti lauko terasos re-
novacijos darbai, vandens parko 
vandens pramogų dalyje – lauko 
baseino remonto darbai,  atnau-
jintos vandens filtrų sistemos van-
dens parke bei gydykloje, įrengtas 
liftas-keltuvas bagažo perkėlimui 
iš požeminės aikštelės į erdvę prie 
centrinio įėjimo, pradėtas rengti 
gydyklos sveikatinimo skyriaus re-
novacijos projektas.

Pasiūlytos naujos bei modifi-
kuotos paslaugos padidino įmo-
nės patrauklumą ir pardavimų ap-
imtis. Per 2017 metus vandens 
parko paslaugomis pasinaudo-
jo rekordinis lankytojų skaičius – 
daugiau kaip 432 tūkstančiai. Per-
nai liepos 15 d., skaičiuojant nuo 
Vandens parko atidarymo, sulau-
kėme jubiliejinės, 4000000-osios 
lankytojos Audronės Domanaitie-
nės, kuri teigė, kad parke nuolat 
lankosi jau dešimtmetį.

– Tarybos posėdyje sulaukė-
te opozicijos liberalų ir konser-
vatorių kaltinimų, esą dividendai 
Savivaldybei, įmonės savininkei, 
mokami pirmą kartą. Ar iš tikrų-
jų tik dabar mokate dividendus?

– Pirmiausia šie veikėjai turė-
tų pasidomėti panašių Europoje 
esančių objektų pelningumu – di-
džioji jų dalis yra dotuojami savi-
valdybių, regionų ar kitų institucijų. 

Suprantu, kai tokį klausimą už-
duoda konservatorius Vilius Se-
meška, kurio ekonomikos žinios, 
panašu, baigėsi tuo, kaip nupirkti 
sklypą už verslo partnerio pinigus 
pigiai ir jam jį parduoti brangiau... 
Arba kai klausia A. Balkė, kuris, 
mano manymu, apie įmonės val-
dymą nesupranta nieko. Bet J. 
Šarkus rankoje neva tai laikęs ne 
vieną ekonomikos vadovėlį. Jis ti-
krai turėtų suprasti, kad įmonės 
savininkų tikslas turėtų būti ne tik 
užtikrinti trumpalaikius rezultatus, 
bet ir kurti įmonės tvarumą ilgalai-
kėje perspektyvoje.

Manau, kad minėtų piliečių ke-
liamas klausimas, kodėl esą 
anksčiau įmonė nesumokėjo divi-
dendų, rodo, kad jie arba visiškai 
nieko neišmano apie įmonės val-
dymą, arba tiesiog siekia pigaus 
populiarumo. 

Man atrodo, kad nesunku gerin-
ti įmonės rezultatus metus ar dve-
jus, tačiau po ilgesnio laiko, netu-
rint aiškios veiklos vizijos, viskas 
gali baigtis ir ne taip gerai. O Svei-
katinimo ir poilsio centras AQUA  
yra pagrindinis traukos centras 
Druskininkuose. Dabar įmonė 
valdo ne tik vandens parką, bet ir 
2 viešbučius, gydyklas, restora-
ną, kavines, barus, SPA centrą, 
boulingą, naktinį ir sporto klubus, 
Druskininkų miesto fontaną bei K. 
Dineikos sveikatingumo parką.

Manau, kad Tarybos posėdy-
je tiesioginės transliacijos metu 
klausimus keliantys liberalai ir 
konservatoriai puikiai žino, kad 
Vandens parkas, pradėdamas 
veiklą, ėmė 22 milijonų litų pa-
skolą ir visą šitą sumą investavo 
į Savivaldybės turtą. Galima sa-
kyti, kad įmonė savo savininkei,  
Druskininkų savivaldybei, sumo-
kėjo dividendus 10 metų į prie-
kį – po 640 tūkstančių eurų kas-
met. Buvo įvertinta tai, kad įmonė 
2017 metais grąžino visą, tuomet 
iš „Snoro“ banko paimtą paskolą, 
yra sustiprėjusi ir pajėgi sumokėti 
1 milijoną eurų dividendų.  

– Kokie centro AQUA planai 
šiems, 2018-siems, metams?

– Šiemet planuojama pradėti re-
alius Druskininkų gydyklos svei-
katinimo skyriaus vonių renova-
cijos darbus, investuojant į juos 
apie 1 mln. eurų. Taip pat planuo-
jama įrengti naują maitinimo pas-
laugų teikimo vietą, Vandens par-
ko pirmojo aukšto hole atsiras 
suvenyrų pardavimo/informacijos 
teikimo vieta. Vandens parke iki 
metų pabaigos tikimės pasveikinti 
4 600 000-ąjį lankytoją.

Tikimasi, kad Vandens parko nusileidimo takelius iki šių metų pabaigos išmėgins jau 4 600 000-asis lankytojas/Centro AQUA archy-
vo nuotrauka

Lankytojams smagu pramogauti Vandens parko baseinuose/Centro AQUA archyvo nuotrauka

Vis daugiau drąsuolių ryžtasi išmėginti K. Dineikos parke esančias kaskadines maudykles/Centro AQUA archyvo nuotraukaGydykloje siūlomos inhaliacijų procedūros/Centro AQUA archyvo nuotrauka
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Nuolaidos – vietos verslui
Kaip sakė E. Antanaitis, per-

nai bendrovė buvo pasirašiu-
si 53 bendradarbiavimo sutartis 
su įvairiomis Druskininkų apgy-
vendinimo įmonėmis: viešbu-
čiais, svečių namais, sanatori-
jomis, privataus apgyvendinimo 
paslaugas teikiančiais subjek-
tais dėl nuolaidų taikymo, įsigy-
jant Vandens parko bilietus. Pa-
gal bendradarbiavimo sutartis 
Druskininkų miesto apgyvendi-
nimo įmonėms suteiktų nuolaidų 
suma siekė beveik 80 000 Eur. 
„Tokiu būdu Vandens parkas 
stengiasi remti ir vietos smulkų-
jį verslą, daryti jį patrauklesniu, 
Druskininkų svečiams siūlan-
čiu kompleksines paslaugas ir 
jų įvairovę“, – sakė centro AQUA 
direktorius. 

Dėmesys – maisto kokybei 
Centras AQUA savarankiškai 

nuo 2017 m. teikia ir visas maitini-
mo paslaugas. Pasak centro va-
dovo, didelis dėmesys skiriamas 
produktų kokybei, daug jų atsi-
vežama tiesiai iš Italijos. Kiekvie-
ną mėnesį centrą AQUA pasiekia 
švieži itališki sūriai, aliejai ir vynai 
iš mažųjų augintojų ūkių. 

Unikalus, Druskininkų patrau-
klumą pristatantis projektas

Centras AQUA aktyviai rekla-
muoja savo paslaugas įvairiose 
parodose Lietuvoje ir užsienyje. 
Pasak centro AQUA Marketin-
go ir pardavimų vadovės Jūratės 
Vaitkevičiūtės, rinkodaros srityje 
stengiamasi pasinaudoti ir tradici-
nėmis, ir netradicinėmis priemo-
nėmis: „Įdomiausias pernai įgy-
vendintas rinkodaros projektas, 
kuriame į mūsų įmonės paslau-
gas buvo pažvelgta kitaip, – „Pa-
tirk, kad gyveni“ drauge su 15min.
lt“. 

Lietuvoje ir kaimyninėse valsty-
bėse – Lenkijoje, Latvijoje, Bal-
tarusijoje – Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centras AQUA 
reklamuotas kompleksiškai, kaip 
vieta, kurioje sutelktos visos po-
ilsiui bei aktyviam laisvalaikiui bū-
tinos paslaugos: apgyvendinimas 
(du viešbučiai AQUA ir FLORES), 
maitinimas (restoranas-piceri-
ja ir Vandens parke esantys ba-
rai), pramogos (Vandens parkas, 
boulingas, naktinis klubas), svei-
katinimas (gydykla), sveikatingu-
mas (sporto klubas, SPA centras, 
K. Dineikos sveikatingumo parke 
esantis aerojonoterapinis paviljo-
nas ir kaskadinių maudyklių bei 
pirties kompleksas). 

Vertybė – komanda
Centre AQUA beveik nėra dar-

buotojų kaitos. Tai rodo, kad įmo-
nė yra patraukli darbuotojams. 
Kolektyvas per 10-metį susifor-
mavęs, visi žino, kas už ką at-
sakingas, ką kiekvienam reikia 
daryti, vieni kitus supranta. Kie-
kvienas tapo savo srities specia-
listu, ją puikiai išmano. Ir darbai ti-
krai vyksta sklandžiai. Didžiausia 
darbuotojų kaita 2017 m. buvo tik 
maitinimo ir patalpų švaros prie-
žiūros skyriuose.

Akcijų gausa – druskininkie-
čiams

Druskininkiečiai ir kuror-
to svečiai jau spėjo įvertinti 
Druskininkų gydyklos ir cen-
tro AQUA administruojamo K. 
Dineikos sveikatingumo parko 
siūlomas sveikatinimo galimy-
bes. Gydyklos vadovas Kęstu-
tis Ramanauskas sakė, kad 
sulaukiama vis didesnio drus-
kininkiečių dėmesio – jie vis 
aktyviau rūpinasi savo sveika-
ta ir naudojasi patraukliomis 
akcijomis. 

– Druskininkų gydykla Drus-
kininkų gyventojams kasmet 
pateikia patrauklių pasiūlymų. 

Kurie iš jų sulaukė didžiausio 
susidomėjimo?

– Kaip visada, Druskinin-
kų gydykla rūpinasi ne tik mies-
to svečių, bet ir druskininkiečių 
sveikata, o iš jų šiais metais po-
puliariausias buvo specialus svei-
katinimo kompleksas „Aš druski-
ninkietis“. Džiaugiamės, sulaukę 
net 130 druskininkiečių, kuriems 
buvo suteiktas tradicinis kuror-
tinis gydymas, naudojant natū-
ralius Druskininkų kurorto gam-
tinius išteklius – durpinį purvą, 
mineralinio vandens vonias, kine-
ziterapiją, taip pat įvairias fiziote-
rapines procedūras.

Vidutinė vieno paciento gydy-
mosi trukmė buvo 6 dienos, ta-
čiau sulaukėme besigydančiųjų ir 
po keletą savaičių. Druskininkie-
čiai niekada nebuvo labai aktyvūs 
kurorto, kuriame gyvena, paslau-
gų vartotojai, todėl tokie rezulta-
tai tikrai džiugina. Planuojame pa-
kartoti panašią akciją ir rudenį, kai 
atslūgs kurorto svečių srautas. 

– Druskininkų senjorai ir ne 
tik jie labai vertina K. Dineikos 
parke siūlomas paslaugas. Kas 
naujo siūloma šiemet ir kas 
buvo siūloma pernai? 

– K. Dineikos sveikatingumo 
parkas yra tikrai unikalus objek-

tas, pritraukiantis sveiko gyveni-
mo būdo entuziastus. Šiais me-
tais esame suplanavę įrengti 
naują pirtį tiesiai ant Ratnyčėlės 
upelio, atnaujinti aerojonotera-
pinio paviljono įrangą, pastaty-
ti pavėsinę, kad vasariškas lietus 
neišbaidytų saulės vonių entuzi-
astų. Nuo birželio pirmos dienos 
pradėjome pirties ir kaskadinių 
maudyklių abonementų parda-
vimą – 10 apsilankymų kom-
plekse kainuoja tik 15 Eur. Šie 
abonementai sulaukė didžiulio 
druskininkiečių ir miesto svečių 
susidomėjimo. Jau per pirmas 
keturias dienas išpardavėme visą 
pirmą abonementų tiražą, tad 
tuoj pat išleidome naują. K. Dinei-
kos sveikatingumo parke kol kas 
tik pirmadieniais, trečiadieniais ir 
sekmadieniais nuo 19 val. pradė-
jome specialios, K. Dineikos me-
todika parengtos, sveikatingumo 
programos užsiėmimus, tad par-
ko lankytojams veiklos tikrai ne-
turėtų pritrūkti. Ačiū tokiems en-
tuziastams, kaip mūsų gydyklos 
masažuotoja Laima Butkevičie-
nė,  kuri dega noru K. Dineikos 
gydymo metodiką atgaivinti ir 
skleisti druskininkiečiams ir mies-
to svečiams.

Parengė Laima Rekevičienė

Druskininkiečiai ir kurorto svečiai jau spėjo įvertinti Druskininkų gydyklos ir centro 
AQUA administruojamo K. Dineikos sveikatingumo parko siūlomas sveikatinimo galimy-
bes /Centro AQUA archyvo nuotrauka

Kiekvieną mėnesį centrą AQUA pasiekia švieži produktai iš Italijos/Centro AQUA ar-
chyvo nuotrauka
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M. K. Čiurlionio g. 84 duris atvėrė maža jauki  

parduotuvėlė!
Asortimente: šukuotinės medvilnės, bambuko, poliesterio (mikro-
fibros) įvairaus dydžio ir tankio rankšluosčiai voniai, paplūdimiui, 
sportui, kelionėms. Plati spalvinė gama, dizaino įvairovė: asketiš-
ki, klasikiniai, „Piere Cardin“ prekės ženklo gaminiai, žaisminga ko-
lekcija mažiesiems.

Patikrinta ir sertifikuota, turinti Oeko-Teks 100  ženklą produkcija 
neturi nepalankaus, kenksmingo poveikio vartotojams. Pasmalsauti, apžiūrėti, ar šiaip pasigro-
žėti, o jei patiks ir pirkti, kviečiame darbo dienomis nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais nuo 10 iki 15 
val. Atidarymo proga visą birželio mėnesį nuolaidos iki 25 proc. 

Jaunųjų pianistų sėkmė 
Paryžiuje

Gegužės 19-20 d. Paryžiuje su-
rengtame tarptautinio pianistų 
konkurso „Concours musical de 
France“ finaliniame etape varžėsi 
jaunieji pianistai iš 19 pasaulio ša-
lių. Mūsų mokyklai atstovavo Ai-
ridas Kizys (mokytoja Aušra Vil-
činskienė) ir Augustas Navickas 
(mokytoja Nona Kalvaitienė). 

Dalyviai buvo suskirstyti į kelias 
kategorijas. Juos vertino kompe-
tentinga 6 asmenų žiuri, vado-
vaujama konkurso įkūrėjos ir or-
ganizatorės profesorės Ginette 
Gaubert. Įveikę jaudulį, mūsų mo-
kiniai konkurse pasirodė puikiai. 

A. Kizys savo kategorijoje tapo 
1-osios vietos laureatu, o A. Na-
vickas savo kategorijoje laimėjo 
Grand Prix ir pelnė piniginį prizą. 

Nuoširdžiai sveikiname konkurso 
nugalėtojus, jų mokytojas. Dėkoja-
me už kantrų ir nuoširdų darbą. 

Tariame AČIŪ Druskininkų savi-
valdybei už paramą, tėveliams – 
už rūpestį ir palaikymą. Manome, 
kad patirti įspūdžiai išliks ilgam ir 
įkvėps jėgų bei noro tolimesniam 
tobulėjimui.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

A. Navickas ir A. Kizys su savo mokytojomis N. Kalvaitiene ir A. Vilčinskiene/M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Inauguruota nauja Druskininkų LIONS moterų klubo prezidentė

Druskininkų LIONS moterų klu-
bas jau pradėjo skaičiuoti antro-
jo dešimtmečio aktyvios veiklos 
metus. Paprastai vieneriems me-
tams išrinkta prezidentė bei klu-
bo valdyba savo kadencijos me-
tus užbaigia pavasario-vasaros 
laikotarpiu, paskirdama vienkar-
tinę stipendiją talentingam jauna-
jam druskininkiečiui. Jau įteiktos 
7 tokios nominacijos jauniesiems 
menininkams, o šių metų vardinė 
jaunojo talento stipendija paskir-
ta „Saulės“ pagrindinės moky-
klos 7a klasės ir M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokinei Austė-
jai Kleponytei už gražius laimėji-
mus meno ir lituanistikos srityje. 
300 Eur premija pasitarnaus šios 
mokinės kalbos puoselėjimo sva-
jonėms įgyvendinti. 

2017-2018 m. pareigas ėjusi klu-
bo prezidentė Gražutė Kuneikie-
nė, baigdama savo prezidenta-
vimo metus, padėkojo visoms 
klubo narėms už nuoširdų kie-
kvienos indėlį į savanorystės vei-
klą, pagalbą mažiesiems mūsų 

bendruomenės nariams, bendra-
darbiavimą su kitais šios tarptau-
tinio judėjimo aktyviais klubais 
bei Druskininkų „Rotary“ klubu. 

Iškilminga regalijų perdavimo 
ir naujos prezidentės Danguo-
lės Žūkienės inauguracijos cere-
monija surengta Paryžiuje. Šia-
me svajonių mieste jau senokai 
sėkmingai darbuojasi mūsų klu-
bo narė Violeta Petkevičienė, kuri 
ir inicijavo šią šventę bei susitiki-
mą su Paryžiaus regiono Fonte-

nay LIONS klubu. 
Šis klubas pasidalino savo 32 

veiklos metų patirtimi, organizuo-
jant labdaros akcijas, inicijuojant 
bendrystės renginius su visuo-
mene. Paryžiečiai susidomėjo 
Druskininkų ligoninės ir judėjimo 
„Už Druskininkus“ akcija, skirta  
Druskininkų ligoninės Vaikų ligų 
skyriaus atnaujinimo darbams. 
Planuojama pakeisti interjerą, re-
konstruoti palatas iš keturviečių į 
vienvietes, įrengti žaidimų erdvę, 

nedidelę virtuvėlę, bevielį inter-
netą. Vaikų ligų skyriaus laukia 
džiugios permainos, prie kurių, 
įrengiant žaidimų erdvę, ketina 
prisidėti ir Druskininkų LIONS 
moterų klubas. Naujoji klubo pre-
zidentė D. Žūkienė, gydytoja, dir-
banti „Saulutės“ sanatorijoje, pui-
kiai supranta, kaip reikalingas 
visos bendruomenės susitelki-
mas ir pagalba, kuriant šiuolai-
kiškas Vaikų ligų skyriaus patal-
pas, todėl  kartu su visomis klubo 

moterimis ieško finansinių idėjų 
žaidimų kambariui įrengti. 

Su džiugesiu ir viltimi pradeda-
me dvyliktus Druskininkų LIONS 
moterų klubo gyvavimo metus ir 
esame atviros įvairioms gražioms 
idėjoms bei iniciatyvoms mūsų 
bendruomenės gerbūviui page-
rinti, vaikų sergamumui mažinti, 
geram emociniam klimatui mažie-
siems ligoniukams sukurti.

Užsakymo Nr. MDR-058-02

Klubo narės ir prezidentės G. Kuneikienė (trečia iš kairės) ir D. Žūkienė (trečia iš dešinės) pasiruošusios susitikimui su draugišku Paryžiaus Fontenay LIONS klubu ir inauguracijos 
ceremonijai/Loretos Baliukonienės nuotrauka
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Gegužės 26 dieną Vilkavišky-
je organizuotame tarptautiniame 
laisvųjų imtynių turnyre įvairiose 
svorio kategorijose rungtyniavo 
130 sportininkų iš Estijos, Latvi-
jos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusi-
jos ir Lietuvos. Turnyre kovojo ir 
trys druskininkiečiai (treneris Jo-
nas Jurkynas). Geriausiai sekė-

si Adomui Senkevič, kuris svorio 
kategorijoje iki 24 kg iškovojo pir-
mąją vietą. Adomas visas tris ko-
vas laimėjo, savo varžovus pa-
guldydamas ant menčių. Svorio 
kategorijoje iki 35 kg Aronas Mi-
glinas iškovojo antrąją vietą. Svo-
rio kategorijoje iki 41 kg Danilas 
Shablii užėmė aštuntą vietą.

Iš tarptautinio turnyro – 
su medaliais

Paramos akcijoje „Už galimybę sveikti 
linksmiau“ – krepšinio turnyras 3x3

Paramos akcijos „Už galimy-
bę sveikti linksmiau“ krepši-
nio turnyre 3x3 dalyvavo 14 ko-
mandų, tarp jų – ir komanda iš 
Alytaus „Dzūkija“, kurios sudė-
tyje žaidė Tomas Pačėsas, ži-
nomas Lietuvos krepšininkas ir 
treneris. Krepšinio turnyre ap-
silankė Šarūnas Marčiulionis – 
vienas iš geriausių visų laikų 
Lietuvos krepšininkų, pirmasis 
iš buvusios Sovietų sąjungos 

ir vienas iš pirmųjų europiečių, 
pradėjusių žaisti NBA. 

Turnyras organizuotas trijo-
se grupėse. Jauniausiųjų „A“ 
amžiaus grupėje I-ą ją vietą 
iškovojo „Atgimimo“ koman-
da, II-ą ją – „Viečiūnai“, III-ą ją 
– Druskininkų SC. „B“ grupė-
je I-ą ją vietą iškovojo „Sprite“ 
komanda, II-ą ją – „Už Druski-
ninkus“, III-ą ją – „Savivaldybė“. 
„C“ grupėje I-ą ją vietą iškovo-

jo „Senukai“, II-ą ją – „Jokio 
skirtumo“, III-ą ją – „Dzūkijos“ 
komanda. Krepšinio turnyro 
komandas prizininkes apdova-
nojo Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas 
ir vienas geriausių visų laikų 
Lietuvos krepšininkų Šarūnas 
Marčiulionis.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Prie Švietimo centro 
sutvarkytas šaligatvis, 

vaismedžiais atnaujintas sodas

Atsižvelgiant į gyventojų pra-
šymą ir Druskininkų savivaldy-
bei skyrus lėšų, prie Švietimo 
centro esančio ir šį pavasarį 
naujais sodinukais papildyto 
sodelio atnaujintas šaligatvis.

Kaip teigė Druskininkų švietimo 
centro direktorius Vytautas Gin-
tutis, druskininkiečiai, ir ypač ap-
linkinių namų gyventojai, kuriems 
dažnai tenka praeiti pro Švietimo 
centro kiemą, yra dėkingi, kad į 
jų prašymą sutvarkyti aplinką at-
sižvelgta: „Dėkojame Savivaldy-
bės paslaugų ūkio darbuotojams 

už atliktą darbą. Tvarkinga aplin-
ka džiugina kiekvieną. Noriu pa-
sidžiaugti ir tuo, kad gražiai prigijo 
dar balandžio pabaigoje drauge 
su Trečiojo amžiaus universiteto 
atstovais Švietimo centro kieme 
pasodinti vaismedžių sodinukai. 
Tikimės, kad atnaujintas Žinių so-
das, graži aplinka džiugins praei-
vius, Švietimo centro lankytojus, 
visus druskininkiečius ir Druski-
ninkų kurorto svečius.“

Druskininkų švietimo centro 
informacija

Tvarkinga aplinka džiugina: prie Švietimo centro sutvarkytas šaligatvis, vaismedžiais 
atnaujintas sodas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Domino“ teatro aktoriai Druskininkuose 
pasitiks ypatingai saldžią vasarą

Vienuoliktus metus profesiona-
liomis komedijomis visos Lietu-
vos žiūrovus džiuginantis „Do-
mino“ teatras pradeda vasaros 
sezoną. Kaip ir kasmet, vasa-
rą aktoriai nesiilsi – Druskininkų 
gyventojams ir svečiams prista-
tys keturis spektaklius! Teatro 
kolektyvas vasarą pasitinka, ne 
tik pateikdamas daug staigmenų 
savo žiūrovams ir socialinių pa-
skyrų lankytojams, bet ir su nau-
ju šūkiu – „Saldi „Domino“ tea-
tro vasara“.

Liepos 14 d. į Druskininkų 
„Eglės“ sanatoriją „Domino“ te-
atras atvyks su smagiausiu šou 
Lietuvos istorijoje – „Pats geriau-
sias šou“. Liepos 28 d. druskinin-
kiečiai išvys vieną populiariausių 
komedijų „Melagės“, kurioje vai-
dmenis kuria net aštuonios po-
puliarios aktorės, o rugpjūčio 17 
d. – kultinės komedijos „Pasikly-

dęs skambutis“ premjerą. Sezoną 
Druskininkuose rugpjūčio 25 d. 
užbaigs populiariausia „Domino“ 
teatro komedija „Striptizo ereliai“. 

„Labai laukiu vasaros. Ne tik dėl 
to, kad turėsiu darbo „Domino“ te-

atre, bet pasiilgau šilumos ir kelio-
nių. Jei tik galėčiau, aš keliaučiau 
visą laiką. Labai smagu bus susi-
tikti su mūsų žiūrovais Druskinin-
kuose“, – šypsosi aktorius Juozas 
Gaižauskas.
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Asociacija „Pasaulis be sienų“ kviečia 4-6 klasių 
mokinius į tarptautinę anglų kalbos ir sporto 

stovyklą, kuri vyks birželio 25-29 d. 9.00-17.00 val. 
„Atgimimo“ mokyklos patalpose. 

Stovykloje vaikai:
-tobulins šnekamosios anglų kalbos įgūdžius;
-lavins bendradarbiavimo, projektinius, kūrybinius įgūdžius;
-varžysis „Protų mūšiuose“ ir viktorinose;
-dalyvaus sportinėse veiklose, žygiuose ir ekskursijose;
-džiaugsis aktyviu laisvalaikiu su savo bendraamžiais iš Lenkijos.

Telefonas registracijai: 8 611 18192

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

Centrui  „Dainava“  nuolatiniam darbui  reikalingas 
pagalbinis darbininkas ūkio dalyje, padavėjas (-a) 
– maitinimo dalyje. Informacija. Tel. 8 313 59090

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas 
jų keitimas. 

Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-

butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190
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Užuojautos

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

Mirus Valerijai Černiauskienei, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Buvę sanatorijos 
„Vilnius“ bendradarbiai

Nuoširdžiai užjaučiame Gediminą Černiauską, 
mirus mylimai Mamai.

Telydi Jus ir Jūsų artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bendruomenė

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

Renginiai
Birželio 8 d. 21.30 val. Kino 

vakaras. Filmas „Kalifornijos 
svajos“ (JAV, 2016 m. rež. Da-
mien Chazelle (Druskininkų pra-
mogų aikštėje, Vilniaus al. 24)

Birželio 9 d. 21.30 val. Kino 
vakaras. Filmas „Mėnesienos 
magija“ (JAV,  2014 m. rež. Wo-
ody Allen (Druskininkų pramogų 
aikštėje, Vilniaus al. 24)

2018 m. birželio 9 d. – Pasau-
linė sveikatingumo diena. Nuo 
10 val. centro „Dainava“ pievo-
je mankštos, pamokos mažiems 
ir dideliems apie sveiką mitybą, 
medų, masažą – viskas mūsų 
sveikatai. Renginys nemoka-
mas! (Maironio g. 22, šalia Van-
dens parko). Tel. pasiteirauti: (8 
313) 59101

Birželio 14 d. 18.00 val. Ge-
dulo ir vilties dienai paminėti. 
Skaitymai „Išlikusiųjų liudijimai“ 
(Druskininkų kultūros centre, 
Vilniaus al. 24)

Parodos 
Birželio 13 d. 17 val. paro-

dos „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV 
draugystės amžius“ atidarymas, 
Viešoji biblioteka (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Iki liepos 2 d. veiks tautodailinin-
kės, menų kūrėjos Linos Kabelkai-
tės karpinių paroda „Graži mūsų 
gamta“ (Druskininkų lopšelis-dar-
želis „Žibutė“, Vytauto g. 24a)

Onos Olšauskienės retrospek-
tyvinė darbų paroda „Ieškojimai“ 
(Druskininkų savivaldybės viešo-
ji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Fotografijų paroda iš Karolio 
Dineikos šeimos archyvų, skirta 
120-osioms K. Dineikos gimimo 
metinėms (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13) 

Paroda „Prakalbink portretą 
lietuviškai“ iš Druskininkų mies-
to muziejaus dailės rinkinio, 
skirta Lietuvių kalbos dienoms 
(Druskininkų miesto muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 59)

Atnaujinta Kioto tarptautinės 
medžio raižinio asociacijos su-
daryta šiuolaikinio Japonijos 
medžio raižinio paroda „Medžio 
raižinio efektas“ (M. K. Čiurlio-
nio memorialinis muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą. 
Tel. +370 698 72320

Reikalingi meistrai, sudėti 200 kv. m 
trinkelių. Tel. 8 615 33318

Nuoširdžiai užjaučiame Živilę Dainienę, 
mirus mylimai sesutei.

Motinų maldoje už vaikus grupė

Nuoširdžiai užjaučiame Aldutę Turčinienę, 
mirus mylimai sesutei.

Motinų maldoje už vaikus grupė

Perkame senus medinius statinius 
nusigriovimui. Tel. 8 653 33300

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai. 
Tel. 8 603 37599

Skelbimas
Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija 
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio 

skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7,  LT- 66118 Druskininkai, 115 kab. 
tel.: (8 313) 52 242, faks. (8 313) 55 376, rasa.v@druskininkai.lt, Edita Davičikaitė, Vie-
šųjų pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai 216 kab. 
arba  tel. (8 313) 52 866, faks. (8 313) 55 376, el. paštas edita.d@druskininkai.lt;

Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno 
ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaido-
mas į 10 pirkimo objekto dalių: 

I dalis -1 kambario butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gar-
dino g., Baravykų g., M. K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M. K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. 
Čiurlionio g. 114).

II dalis -1 kambario butas –Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
III dalis -1 kambario butas –Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IV dalis -1 kambario butas – Viečiūnų miestelyje. 
V dalis -1 kambario butas – Leipalingio miestelyje .
VI dalis -2 kambarių butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gar-

dino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M. K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. 
Čiurlionio g. 114); 

VII dalis -2 kambarių butas - Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
VIII dalis -2 kambarių butas - Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g. 
IX  dalis -2 kambarių butas – Viečiūnų miestelyje;
X dalis -2 kambarių butas – Leipalingio miestelyje.
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charak-

teristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo 
dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus vi-
sus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį nau-
dingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų. 

Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą  vienai, kelioms arba visoms pirkimo da-
lims.

Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta: 
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 

28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 

39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka butų: 
1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t.y. bendrabučio tipo kambariai su bendro naudo-

jimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose ar kar-
kasiniuose pastatuose nebus perkami; 

2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių perkamas sociali-
nis būstas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 
9 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9 
straipsnio 1 p. 3 d. nuostatomis).

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos. 
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos:  Pirkimo dokumentai skelbiami Druskinin-

kų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.lt., juos taip pat galima gauti iki                                               
2018 m. birželio 20 d. 10.00., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savival-
dybės administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai. 

Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai 
dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administra-
cija 114 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki  2018 m. birželio 20 d. 10.00 
val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savi-
valdybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai. Jeigu Komi-
sija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustaty-
tam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui. 

Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvau-
ti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. 

Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai:  Siūlantis parduoti butą kandi-
datas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):

1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvir-

tinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, 

nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) 
sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo 
nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).

6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, 
kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respubli-
kos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuo-
se, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo  31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turin-
tys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinau-
dojo šia teise.

7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas; 
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie 

savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kredi-
tu, palūkanomis. 

10. informaciją, ar nekilnojamąjį  daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskir-
tu žemės sklypu. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui pri-
skirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo 
naudojimo sąlygas.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2018 m. 
birželio 20 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 216 kab. Vasario 
16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.
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2018.06.09 d.
Šeštadienis

2018.06.08 d.
Penktadienis

2018.06.10 d.
 Sekmadienis

2018.06.11 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Stilius.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 
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. 

Žmogus su auksiniu pistoletu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
03:35 Teisė žinoti (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (kart.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Pasmerkti 4“. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Rio“. 
21:20 VASAROS KINO TEATRAS 

„Ji - šnipė“.
23:50 „Viktoras Frankenšteinas“.
01:55 „Kerštas“ (k.).
03:30 „Kietas riešutėlis“ (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . 
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki.... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Ties riba į 

rytojų.
23:15 Judantis taikinys.
01:00 Žmogus šešėlis.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „4 kampai“.
07.10 „Ant bangos“.

08.10 „Ekovizija“. 
08.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Žmogus be praeities“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Gyvenimo būdas. 
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris. 
22.30 „Miškinis“.
23.30 „Gluchariovas“.
00.30 „Delta“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
21:00 Tikras teisingumas 2. Vienas 

šūvis - viena gyvybė.
22:50 Nusikaltėlių medžiotojas.
00:35 „Įkaitai“.
01:25 Tikras teisingumas 2. Vienas 

šūvis - viena gyvybė.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Elgsenos 
ypatumai.

12:40 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios gyvūnų migracijos. 
Zebrai.

13:35 Puaro.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
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 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Susižadėję penkerius metus.
01:10 Žmogus su auksiniu pistoletu (k.).
03:10 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Elgsenos 
ypatumai (k.).

04:00 Pasaulio dokumentika. Didžio-
sios gyvūnų migracijos. Zebrai (k.).

04:50 Dokumentinė apybraiža „De-
ganti vasara: 1988-ieji“ (k.).

05:45 Klausimėlis.lt. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai 
(k.).

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ (k.).

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Narsus 

siuvėjas.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vai-

kai.
11:00 Premjera. Kačių ABC 1.
11:45 Pasaulio dokumentika. Azijos 

cunamis. Mirtina banga.
12:40 Pasaulio dokumentika. Nepa-

žinti Indokinijos kampeliai. Malaizijos 
gamtos išdaigos.

13:35 Puaro.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Vaikų ir moksleivių televizijos 

konkursas „Dainų dainelė 2018“. Lau-
reatų koncertas. 

17:30 Žinios. 
18:00 Vaikų ir moksleivių tele-

vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018“. Laureatų koncertas. 

19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 Klausimėlis.lt. 
13:05 Klauskite daktaro (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 
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 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
23:15 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 4.
24:00 Pasaulio teisuoliai (k.).
00:45 Klausimėlis.lt. 
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 Pasaulio dokumentika. Azijos 

cunamis. Mirtina banga (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30 „Kaimo akademija“.

09.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės. La-

dakas“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. La-

osas“. 
11.10 „Ekovizija“. 
11.20 „Kapitonas Gordejevas“.
13.30 „Laiptai į dangų“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“. 
17.30 „Neprijaukinti. Turkija“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Australija“.
19.00 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Monako GP.
20.00 Žinios.
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
01.00 „Laiptai į dangų“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Kapitonas Gordejevas“.
05.10 „24/7“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. 

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Vėžliukai nindzės“. 

08:00 „Aladinas“. 
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Ilgo plauko istorija“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Skaniai ir paprastai“. 
11:00 „Svajonių ūkis“.
11:30 „Didysis šunų pabėgimas“.
13:20 PREMJERA „Makfarlandas, 

JAV“.
16:05 „Ekstrasensai tiria“.
17:55 „Olimpinė diena 2018“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Spąstai tėvams“.
22:05 VASAROS KINO TEATRAS 

„Iksmenai 2“.
00:50 „Vaizdo dienoraštis“.
02:20 „Ji - šnipė“ (k.).
04:30 „Amerikiečiai“.
05:20 „Virtuvė“.

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Vėžliukai nindzės“. 

08:00 „Aladinas“. 
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 „Pasaka apie pagrobtą nim-

fą“.
12:35 „Išdykėlis Danstonas“.
14:20 „Jaunėlis“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Greitis 2: laivo užgrobimas“.
22:00 VĖLYVASIS VASAROS KINO 

TEATRAS „Nesunaikinami 2“.
00:00 „Gimtadienis“.
01:45 „Iksmenai 2“ (k.).
04:05 „Vaizdo dienoraštis“ (k.).
05:30 „Virtuvė“.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Svajonių sodai“ (k.)
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Kobra 11“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS „Veidai minioje“.
00:35 „Elementaru“.
01:30 „Kvantikas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:15 „Detektyvas Bekstriomas“.
04:05 „Tironas“.
05:15 „Elementaru“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“.
11:25 „Geriau vėliau negu niekada“.
12:25 Nuo... Iki... . 
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Akivaiz-

dus ir tikras pavojus.
01:20 Kaip atsikratyti boso 2. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojū-

čiai“. 
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Magdalena Draugelytė-Galdi-
kienė“. Dokumentinių filmų ciklas. 

08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Gyvenimo būdas. 
11.00 „Iššūkis“.
13.00 „Pražūtingi smaragdai“.
15.00 „Tarptautinis MMA turnyras 

„King of the Cage Baltic Tour 3“. Ko-
vos narvuose. 2018 m.

16.00 Žinios.
16.20 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (2 tęs. 3). 
20.00 Žinios.
20.25 „Svarbiausia - įstatymas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Iššūkis“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Baltoji vergė“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Iššūkis“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Marija Peč-
kauskaitė-Šatrijos Ragana“. 

07.10 „Ant bangos“.
08.10 „24/7“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Neišsižadėk“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 

06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „BBC dokumentika. Kalnai. 

Pasaulis virš debesų“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“. 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 numatomos LKL čempionato 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Saldus 

kerštas.
00:00 AŠTRUS KINAS Pagieža.
01:40 „Gyvi numirėliai“.
02:45 Muzikinė kaukė. 

06:30 Galiūnų Čempionų 
lygos rungtynės Rumunijoje 
. 2017 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų Čempionų lygos 

rungtynės. Kiurasao. 2017 m. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „BBC dokumentika. Laukiniai 

maištautojai“.
12:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:10 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:00 numatomos LKL čempionato 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 „Išbandymų diena“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Saugokis meškinų“. 
09:15 „Drakonų kova. Super“. 
09:45 KINO PUSRYČIAI Sniego 

žmogus Jokas.
11:45 Haris Poteris ir Išminties 

akmuo.
14:40 Jau atvažiavom? 
16:30 Gamtos jėgos.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Tamsoje. 
22:00 Kaip atsikratyti boso 2.
00:20 Akies krašteliu.
02:15 Tik nekvieskite farų!  

07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.

08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Saugokis meškinų“. 
09:30 „Drakonų kova. Super“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego ka-

ralienė.
11:35 Šnipų vaikučiai.
13:20 Ko nori mergina.
15:30 Policijos akademija.
17:30 „Geriau vėliau negu niekada“.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir 

laimingai.
21:20 Tik nekvieskite farų! 
23:30 Skautai prieš zombius.
01:15 Ties riba į rytojų.

01.30 „Neprijaukinti. Afrika“. 
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 Pasaulis iš viršaus. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pasaulio turgūs. Barselona“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 4. 

22:40 D’Artanjano duktė.
00:45 Mamytė.
03:00 Pasaulio dokumentika. Nepa-

žinti Indokinijos kampeliai. Malaizijos 
gamtos išdaigos (k.).

03:55 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“ 
(k.).

23:45 „Ekstrasensų mūšis“. 
02:15 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
03:00 „Kas žudikas?“.
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nė policija 6.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 Klausimėlis.lt. HD.
13:05 Klauskite daktaro (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Nacionaliniai kino apdovano-

jimai „Sidabrinė gervė 2018“. Trans-
liacija iš

„Litexpo“ parodų ir kongresų centro.
23:30 Aukštuomenės daktaras 5.
00:15 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 6 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio teisuoliai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:00 Senis.
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir 

vilties bei Okupacijos ir genocido die-
noms atminti. Tiesioginė transliacija 
iš LR Seimo.

11:15 Dainuoju Lietuvą.
11:50 Gedulo ir vilties diena. Vals-

tybės vėliavos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. 
Tiesioginė transliacija. 

12:20 Okupacijos, genocido ir sovie-
tmečio represijų aukų pagerbimo ce-
remonija prie

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

13:15 Misija Sibiras‘17: iš mokyklos 
suolo į ekspedicijos traukinį. 

13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. A grupė. Rusija – Sau-
do Arabija. Tiesioginė transliacija iš 
Maskvos. 

20:00 Klausimėlis.lt. HD.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Paramos koncertas-akcija „Mi-

sija Sibiras‘18“. Tiesioginė transliacija. 
23:00 Dasleriai. Amžini varžovai.
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Misija Sibiras‘16: dvi savaitės, 

trukusios vieną poliarinę dieną. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
03:30 Teisė žinoti (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Pasmerkti 4“. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS „Londono bulvaras“.
00:35 „Elementaru“.
01:30 „Kvantikas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:20 „Detektyvas Bekstriomas“.
04:10 „Ekstrasensai tiria“.
05:10 „Elementaru“.

06:10 „Televitrina“.
06:25 NAUJAS SEZONAS 

„Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Pasmerkti 4“. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kietas riešutėlis 2“.
01:00 „Elementaru“.
01:50 „Kvantikas“.
02:45 „Amerikiečiai“.
03:35 „Detektyvas Bekstriomas“.
04:25 „Ekstrasensai tiria“.
05:20 „Virtuvė“.

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . 
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos . 
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Bejėgis 

teisingumas.
00:25 „Judantis objektas“.
01:20 1968-ieji. Tunelių žiurkės. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . 
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos . 
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Vantos lapas“.
07.10 „Ant bangos“. 

08.10 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 
08.25 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Neišsižadėk“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Kaimo akademija“.
07.10 „Ant bangos“. 

08.10 „Šiandien kimba“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Neišsižadėk“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Gyvenimo sparnai“. 
07.10 „Ant bangos“.

08.10 „Gyvenimo būdas“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Žmogus be praeities“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“. 
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Mafijos bosai.
23:05 Pagrobimas  .
00:55 „Įkaitai“.
01:40 „Blogas šuo!“. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:00 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“. 
21:00 Superaudra Siatle.
22:50 Mafijos bosai  .
00:50 „Įkaitai“.
01:40 „Blogas šuo!“. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Kobra 11“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Androidas.
22:50 Superaudra Siatle.
00:35 „Įkaitai“.
01:25 Drakono vartai. Lėtai bundan-

ti Kinija.

2018.06.12 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:00 Senis.

10:00 Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės metinis pranešimas. Tie-
sioginė transliacija iš LR Seimo.

10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 Klausimėlis.lt. 
13:05 Klauskite daktaro (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 
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 Pasaulio teisuoliai.
22:15 Istorijos detektyvai. 
23:05 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 4.
23:50 Karinės paslaptys (k.).
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (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 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Pasmerkti 4“. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VASAROS 

KINO TEATRAS „Indianapolis. Ne-
paprasta drąsa“

01:05 „Elementaru“.
01:55 „Kvantikas“.
02:45 „Amerikiečiai“.
03:35 „Detektyvas Bekstriomas“.
04:25 „Ekstrasensai tiria“.
05:25 „Virtuvė“.

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . 
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos . 
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS 1968-

ieji. Tunelių žiurkės.
00:25 „Judantis objektas“.
01:20 Akivaizdus ir tikras pavojus  . 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Kobra 11“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Pagrobimas.
22:50 Saldus kerštas.  
00:40 „Išbandymų diena“.
01:25 „Juodasis sąrašas“.

17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris. 
23.00 2018 m. „Formulės- 1“ čempi-

onatas. Kanados GP apžvalga.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“.

Taksi iškvietimas 
Druskininkuose. 

Taksi pigiau. 
Tel. 8 653 99907

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Lauki-

nės atostogos.
00:25 „Judantis objektas“.
01:20 Bejėgis teisingumas.
02:55 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
03:25 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

UAB „Delvira“ restoranas „The house“
Ieškome komandos pastiprinimo virtuvėje.

Reikalingi virėjai, virėjos.
Kontaktinis tel.: 8 605 31059

El. paštas: linas.jablonskas@gmail.com

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų 
kioske. Tel. 8 681 17854
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

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

skalda. Tel. 8 698 76866 UAB „Transeta“ ieško dažymo specialistų ir paruošėjų 
dažymui.  Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių 
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų 

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams- 
ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transpor-
to ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos. Paskolų ir sko-

lų refinansavimas. Galimybė 
pasiskolinti papildomai.

Tel. 8 608 79790

UAB „Gamoks“ statybinių medžiagų parduotuvė siūlo 
darbą apskaitininkei (-ui). Tel. 8 699 83704

Remontuojame namus, butus, atliekame visą vidaus ap-
dailą, fasadų apdailą, dengiame stogus. Tel. 8 631 76783

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Mažiausios kainos Druskininkuose! 

Nauja grupė renkama liepos mėnesį. 
Gardino g. 1, Druskininkai

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.

MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medie-

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055
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Asmeniniai skelbimai
112 a žemės ūkio paskirties skly-
pas (iš jų 25 a miško) Kamorūnų 
kaime, tarp „Vilkės“ golfo lauko ir 
Veisiejų kelio. Kaina – 3500 Eur.  
Tel. 8 613 80442

Sodyba 33 a sklype su ūkiniais 
pastatais Musteikos kaime, Varė-
nos raj., ant upelio kranto.  
Tel. 8 618 02054

1 kambarys, 3 aukšte, Klaipėdos g. 
32, Klaipėdos raj., Gargždų miesto 
centre, renovuotame, bendrabučio 
tipo, name. Tel. 8 611 82550

Sodo sklypas sodų b-joje „Rūta“. 
Kaina – 8000 Eur. Tel. 8 682 34688

6 a sodas Leipalingio sen., Vilka-
nastrų km., bendrijoje „Šilas“, prie 
Baltojo Bilso ežero.  
Tel. 8 640 21117

Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. 
Kaina – 39000 Eur.  
Tel. 8 694 52629

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g. ša-
lia miško ir prie pat asfaltuoto kelio, 
4 km nuo Druskininkų. Yra atvesta 
elektra. Padaryta kadastriniai 
matavimai, vandentiekis, visi do-
kumentai yra. Kaina – 15700 Eur. 
Tel.: 8 686 14615, 8 628 36763

6 arų sodo sklypas Druskininkų 
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k,. Mi-
glos g. Yra kadastriniai matavimai. 
Tel.: 8 699 39047, 8 603 24414

41 a sodyba Snaigupės kaime. Yra 
gyvenamas namas su ūkiniais pas-
tatais. Tel. 8 655 66221

6 a sodo sklypas su namuku ir vi-
somis miesto komunikacijomis SB 
„Raigardas“. Kaina – 18000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų g., 
Druskininkuose, šalia pušyno arba 
keičiamas į butą Druskininkuose ar 
Kaune. Kaina – 85000 Eur.  
Tel. 8 600 80228

5,5 a sodas su tinkamu gyventi 
žiemą namu. Kaina – 53000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

6 a sodo sklypas Jaskonyse, netoli 
„Romnesos“ kavinės.  
Tel. 8 687 21996

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario, pakeisto išplanavimo 
butas, renovuoto namo 2 aukšte,  
Liškiavos g. Tel. 8 698 19464

1 kambario butas Gardino g. 17, 1 
aukšte. Tel.  8 687 21996

1-2 kambarių butai naujos statybos 
7 aukštų name Gardino g. 56G 
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575

2 kambarių 52,56 kv. m butas 5 
aukšte iš 5, Merkinės g. Kaina – 
36000 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 54 kv. m tvarkingas 
butas Sveikatos g., 6 aukšte iš 9 su 
baldais ir buitine technika. Kaina – 
53000 Eur. Tel. 8 600 96472 

2 aukštų gyvenamas namas 10 a 
sklype Druskininkuose. Kaina – 
95000 Eur, arba keičiu į butą Vil-
niuje. Tel. 8 602 10802

2 kambarių 34 kv. m butas Ateities 
g. 3 aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

2 kambarių 49,79 kv. m butas 3 
aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis 
nerenovuotas. Butui reikalingas 
remontas. Kaina – 45000 Eur.  
Tel. 8 686 69945

2 kambarių 49,79 kv. m butas 3 
aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis 
nerenovuotas. Butui reikalingas 
remontas. Kaina – 45000 Eur.  
Tel. 8 686 69945

2 kambarių 43,81 kv. m butas nau-
jos statybos name, Mizarų g., 1 
aukšte iš 3. Yra balkonas, geodezi-
nis šildymas. Tel. 8 650 15596

3 kambarių 57,7 kv. m butas re-
novuotame name, Šiltnamių g., 5 
aukšte iš 5, renovacija išmokėta. 
Kaina – 45000 Eur. Galima derėtis. 
Tel. 8 604 75814

3 kambarių 65,6 kv. m butas Atei-
ties g. Arba keičiu į mažesnį butą.  
Tel. 8 610 45346

Namas Leipalingyje su ūkiniais 
pastatais 18 a sklype. Kaina – 
28000 Eur. Tel.: 8 626 66461, 8 
626 64747

65 a namų valdos sklypas M. K. 
Čiurlionio g. Druskininkuose (gali-
ma suskirstyti į daug atskirų skly-
pų). Šalia miško, atlikti geodeziniai 
matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 
aukšte iš 4. Kaina – 42000 Eur.  
Tel. 8 698 25691

15 a sklypas Neravų kaime su pas-
tatais, yra geodeziniai matavimai, 
komunikacijos. Tel. 8 659 45939

2,55 ha žemės ūkio paskirties skly-
pas Vilkininkų km (apie 4 km nuo 
Leipalingio) apie 150 metrų iki 2 
ežeriukų. Sklypas ribojasi su žvyr-
keliu. Kaina – 13500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

24 a sodyba Varėnos raj., Aša-
šninkų kaime prie ežero. Kaina – 
22000 Eur. Tel. 8 698 48621

0,623 ha namų valdos sklypas Li-
pliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, 
netoli elektra. Kaina – 9350 Eur. 
Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

16 a namų valdos sklypas Vie-
čiūnuose, Perkūno g. Kaina – 1 
a/1100 Eur. Tel. 8 612 86375

Sodyba 70 a namų valdos sklype, 
šalia ežero, su ūkiniais pastatais 
Veršių kaime (8 km nuo Druskinin-
kų). Tel. 8 680 76474

1,3 ha žemės ūkio paskirties skly-
pas. Šalia ežeras, miškas, kelias, 
elektra, galima iškasti didelį tvenki-
nį. Tel. 8 680 76474

Garažas Merkinės g., b-joje „Žie-
das“. Kaina – 4200 Eur.  
Tel. 8 686 08367

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

Tvarkingas „Nissan X-Trail“ 2003 
m., 2,2 L dyzelinas, pilkos spalvos, 
TA iki 2019-05. Tel. 8 698 49628

Padangos su ratlankiais R14 
175/70 (4 vnt.) po 15 Eur; „Žiguli“ 
bagažinė už 10 Eur.  
Tel. 8 620 24642

„Peugeot 206“, 2004.12, 1,4 HDI. 
Automobilis sutvarkytas, TA iki 
2020 m. Tel. 8 600 38413

Traktorius T-16 su padargais.  
Tel. 8 680 76474

„Renault Laguna“ 1995 m., 2,2 L 
dyzelinas, 61 kW, TA iki 2018.10. 
Kaina – 500 Eur. Tel. 8 612 31803

Geros kokybės japoniškų vasarinių 
padangų lietais diskais komplektas 
195/60 R-15 (penkių skylių)  
Tel. 8 626 60208

Pigiai tvarkingas „Audi 80“ 1989 m. 
su TA ir draudimu. Tel. 8 620 77016

Žemės ūkio produkcija

Pieninga pirmaveršė karvė.  
Tel. 8 688 91417

Rugiai ir avižos po 4 Eur/maišas; 
didelės bulvės po 2 Eur/maišas. 
Tel.: 8 686 63015, 8 657 87140

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 698 39795

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, 
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Parduodami įvairūs daiktai

Laidinis telefonas su nešiojamu 
rageliu „Gigaset A415/A405“ už 15 
Eur. Tel. 8 622 82556

Kineskopiniai plokščiaekraniai tele-
vizoriai (37, 51 cm įstrižainė) po 20-
22 Eur; naudoti faneruoti skydai, 
durų varčios. Tel. 8 686 43600

6 stalčių šaldiklis. Kaina – 60 Eur. 
Tel. 8 611 91421

Vyriškas rankinis laikrodis „Koman-
dirskyje“. Tel. 8 620 43611

Via Sat antena, senovinės žibali-
nės lempos, senovinis lygintuvas.  
Tel. 8 623 20014

Odinis miegamasis kampas, „Via-
sat“ antena, šuns būda, lauko tua-
letas, ketaus krosnis.  
Tel. 8 656 38881

Sportinis dviratis, siuvimo mašina, 
muzikinis centras, medinės žvaki-
dės, kilimas. Tel. 8 630 36440

Naudoti, geros kokybės kokliai: 
20x20 cm lygūs po 2 Eur, kampi-
niai po 2 Eur. Tel.: 8 604 57914, 8 
313 54697

Dulkių siurblys „Zelmer“ už 30 Eur; 
mikrobangų krosnelė „Sharp“ už 
30 Eur; indaplovė AEG už 130 Eur; 
automatinė skalbimo mašina AEG 
už 100 Eur; akvariumas  (72 L) už 
25 Eur. Tel. 8 650 87433

Vaikiškas dviratis (6-7 metų vaikui). 
Tel. 8 654 46644

Nebrangiai, mažai naudota siuvimo 
mašina ‚Čaika-142M“ su staliuku-
spintele. Tel.: 8 620 46804, 8 687 
87840

Tvarkingos senovinės svarstyklės, 
senovinis medinių ratų komplektas, 
tvarkinga fanerinė valtis.  
Tel. 8 626 60208

Moteriškas dviratis su 5 vidinėm 
pavarom, rėmas „Gulbe“, 26 colių 
ratai, dydis M už 135 Eur; vaikiškas 
dviratis „Specializied“, 24 colių ra-
tai, 21 pavara už 75 Eur; telefonas 
„Samsung i900V“ už 20 Eur; vyriš-
kas dviratis „Buttcher“, XL dydis, 
28 colių ratai, 7 vidinės pavaros. 
Kaina – 190 Eur. Tel. 8 602 34212

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Mažai naudota dušo kėdė (su ga-
rantija), tualeto kėdė (su garantija), 
muzikinis centras „Aiwa“, išsklei-
džiama kušetė, želmenų spaudimo 
mašinėlė, rašomasis stalas.  
Tel. 8 637 79609

Sena, nenaudota ketaus krosnis.  
Tel. 8 670 60905

Šaldytuvas „Snaigė Soft Line 
RF360“ (3 kameros, aukštis – 1,91 
m). Kaina – 95 Eur.  
Tel. 8 686 43600 

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Nestandartinių 
baldų gamyba. 
Projektuojame, 

gaminame, 
sumontuojame. 
Tel. 8 611 20412

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

2 durų spinta, austos lovatiesės, 
kėdės, lininiai siūlai, minkšti bate-
liai. Tel. 8 600 38695

Nuoma

Išnuomoju 3 kambarių 64 kv. m 
butą Gardino g. Tel. 8 613 36844

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute Vytauto g.  
Tel. 8 607 38627

Išnuomojamas 3 kambarių, 70 kv. 
m suremontuotas butas 1 aukšte, 
Baravykų g. 5. Atskiras įėjimas, 
tinka biurui.  
Tel. 8 689 39837

Išsinuomočiau arba pirkčiau gara-
žą prie JUC. Tel. 8 685 28698

Išnuomoja atskirą namelį Baltašiš-
kėje statybininkams.  
Tel. 8 680 33854

Išnuomojamas 1 kambario butas 
M. K. Čiurlionio g., 1 aukšte su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 650 16100

Perka

Senas įstiklintas, ar be stiklų, kny-
gų lentynas. Tel. 8 614 25681

Šieną rulonais. Tel. 8 631 95559

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Ieško darbo

49 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti kapus, tvarkyti aplinką.  
Tel. 8 655 71674

38 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 626 38308

Kiti

Dovanoju mažus kačiukus.  
Tel. 8 601 90052

Dovanoju pliušinius žaislus.  
Tel. 8 630 87652

Atiduodu mažas bulves.  
Tel. 8 613 88656

Dovanoju 4 mėn. kalytę.  
Tel. 8 674 03638

Atiduodu bulves.  
Tel. 8 615 86081

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, 
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460
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Druskininkietis armonikierius Vytautas Čyžius: „Be pomėgių 
neįsivaizduoju savo gyvenimo“

Ramunė Žilienė

Neseniai Varėnoje organizuo-
toje respublikinėje muzikantų 
šventėje-varžytuvėse „Armo-
nikaicis 2018“ druskininkietis, 
86-erių metų Vytautas Čyžius 
tapo „Vyriausiojo armonikie-
riaus“ nominacijos laureatu. 
V. Čyžius ne kartą yra pelnęs 
ir šių armonikierių varžytuvių 
laureato vardą, tačiau pasta-
raisiais metais armoniką į ran-
kas ima retai. Todėl, kad dabar 
jo didžiausias pomėgis, o kar-
tu ir iššūkis, besimokant gro-
ti, yra bajanas. „Kai išmokau 
groti bajanu, armonika tapo 
man mažiau įdomi, – juk tik dvi 
tonacijos...O man norisi vis 
daugiau save išbandyti, eks-
perimentuoti muzikuojant“, – 
sako Vytautas. Savamokslis 
muzikantas ir liaudiškų melo-
dijų armonikai kūrėjas moka 
groti akordeonu, bajanu, dvie-
jų rūšių armonikomis, smuiku; 
lūpine armonikėle, mandolina.

Druskininkų kultūros centro ini-
ciatyva 2015 metais yra įrašyta 
ir išleista kompaktinė plokštelė 
„Dzūkų krašto muzikantai“, kurio-
je skamba V. Čyžiaus ir kitų kraš-
to armonikierių įgrotos melodi-
jos. V. Čyžiaus muzikavimo įrašai 
skambėjo ir per Lietuvos televiziją 
bei Lietuvos radiją. 

Iš Užupių (Alytaus r.) kilęs V. 
Čyžius gyvenime, kaip sakoma, 
matė ir šilto, ir šalto. 1956-aisiais, 
po tarnybos sovietinėje armijoje, 
Užpoliarėje, apsigyveno Druski-
ninkuose, pradėjo čia dirbti tuo-
mečiame Statybos treste. Tačiau 
po kurio laiko dėl sveikatos dar-
bą teko keisti. 46-erių metų darbo 
stažą V. Čyžius įgijo, dirbdamas 
sandėlininku tuometėse „Vilniaus“ 
ir „Nemuno“ sanatorijose.

– Vytautai, gyvenimas paties 
nelepino: tarnyba armijoje, kai 
Jums, drauge su kitais, kaip 
pasakojote, „pabaltijiečiais“, 
teko gintis ne tik nuo psicholo-
ginio, bet ir nuo fizinio smurto, 
nepridėjo sveikatos. Ir vėliau, 
Lietuvoje, patyrėte įvairias lai-
kmečio grimasas, – dėl tuo-
metės sistemos persekiojimo 
ilgai neatgavote būtino doku-
mento, kad galėtumėte regis-
truoti gyvenamąją vietą, įsidar-
binti. Mirus žmonai, rūpinotės 

dviem dukromis, išleidote jas 
į mokslus. Rūpesčių pakako – 
nedaug turėjote laiko sau... Ta-
čiau šiandien, regis, nejaučiate 
metų naštos?

– Gyvenimo patirtį turiu... Ta-
čiau be pomėgių gyvenimo ne-
įsivaizduoju: vien sėdėti tarp ke-
turių sienų ir žiūrėti pro langą? 
Tai ne man! Kai nuvažiuoju pa-
viešėti pas dukras, ilgai neišbū-
nu, nes didmiestis netinka nei 
mano būdui, nei sveikatai. Sma-
gu, kad turiu pomėgių ir veiklos: 
darže auginu įvairių augalų, tarp 
jų ir ženšenio „pusbrolį“ eleute-
rokoką, ginkmedį, sedulą. Pava-
sarį tai vienokių sodinukų kaimy-
nams prireikia, tai kitokių, mielai 
dalinuosi. Džiaugiuosi, kad nesu 
vienišas, man sekasi ir patinka 
bendrauti. O žiemą gerą nuotaiką 
palaiko tai, kad yra daugiau laiko 
pagroti. Vasarą dažniau darbuo-
juosi savo darže, sodelyje. Kai 
truputį pavargstu ten, paimu ba-

janą, – ir pailsiu. Pradėjau mo-
kytis pagal savamoksliams skirtą 
knygą, po porą valandų kiekvieną 
vakarą pasėdėdavau, ir po kokio 
mėnesio jau grojau.

– Kokią gi akademiją reikia 
baigti, kad per tokį trumpą lai-
ką išmoktumei groti bajanu?

– Kai įsigijau bajaną, galvojau: 
na, kaip nors, išmoksiu groti, mė-
gėjiškai, svarbu pradėti... Tačiau 
vėliau vis dėlto nusprendžiau, 
kad reikia mokslo – nuvažiavau 
į Gardiną ir nusipirkau vadovą 
savamoksliams, norintiems iš-
mokti groti bajanu. A. Basurma-
novo „Samoučitelj na bajanie“ – 
štai kokia ta mano „akademija“. 
Vadovaudamasis tuo pradžia-
moksliu, ir pradėjau nuo gamų 
„varinėjimo“. Ar pažįstu natas? 
Žinoma, juk grojant svarbu, kad 
tas ar kitas pirštas spaustų ati-
tinkamą klavišą – kitaip grojimo 
technikos neišvystysi.

– Teko girdėti, kad pirmąjį 
smuiką pats pasidarėte?

– Ai, tai buvo labai seniai, dar 
vaikystėje. Tą instrumentą, tokį 
trikampį „smuiką“, iš faneros man 
vienas kaimynas padėjo pasida-
ryti. Radę metalinių laidų, pra-
tempėme vietoje stygų, iš ašuto 
pasidarėme vadinamąjį smičių. 
Ant piršto užsivyniojęs, patryniau 
į kelmą, į „smalą“, ir pradėjau gro-
ti ant vienos stygos groti. Parėjęs 
namo, mamai ir sakiau: „Va, pa-
sidarėme smuiką“. O ji paragino: 
„Tai pagrok!“. Tąsyk, pamenu, su-
grojau melodiją „Ant kalno karklai 
siūbavo“. Savo pirmąjį smuiką la-
bai saugojau nuo svetimų akių – 
serbentų krūme. O kai mano dėdė 
sykį rugiuose rado karo metu vo-
kiečių pamestą lūpinę armonikė-
lę, ją atidavė man. Pamenu, išė-
jau į parugę, ir pradėjau mokytis 
groti. Bandžiau atkakliai, kol lūpos 
sutino, šašai net buvo... Bet išmo-
kau. Mandolina pramokau groti 

maždaug prieš dešimtį metų. Ra-
dau seną, sulūžusią, restauravau. 

Mano potraukis muzikuoti iš-
ryškėjo labai anksti. Regis, kai 
buvau gal kokių ketverių metų. 
Mama, būdavo, verpia, ir mane 
pasisodina ant kelių: ji dainuoda-
vo pirmu, o aš antru balsu pritar-
davau.

– Dažniau tekdavo pagroti ku-
riuo nors instrumentu viešai, 
ar savo malonumui?

– Mažai kur grodavau. Dalyva-
vau, kaip saviveiklininkas, tuome-
tės „Vilniaus“ sanatorijoje subur-
tame chore, kartais pagrodavau 
smuiku. Anais, partijos komite-
to laikais, yra tekę pakoncertuoti 
Lenkijoje – ten vadinamųjų kultū-
rinių mainų buvome išvykę kartu 
su tuomete miesto kapela. Dau-
giau, savo malonumui, pradė-
jau groti, tik kai išėjau į pensiją. 
Kurį laiką dar grojau ir Marijonos 
Stepkovičienės vadovaujamoje 
kapeloje „Sidabrinė gija“.

– Iš klausos grojate įvairias 
savo kūrybos melodijas, kūri-
nėlius, kuriems suteikiate savi-
tus pavadinimus. Kaip juos su-
galvojate?

– Pagal nuotaiką ar prisiminęs 
kokią nors gyvenimišką situaciją. 
Štai vienas valsiukas, atliekamas 
lūpine armonikėle, vadinasi „Ke-
lionė iš Vilniaus.“ Kai nusipirkau ją 
Vilniuje, autobusu grįžtant į Drus-
kininkus, važiavo dar du keleiviai. 
Man rūpėjo išmėginti armonikėlę. 
Klausiau keleivių – ar galiu groti? 
Leido, tai visą laiką per tą kelionę 
iš Vilniaus ir grojau valsiuką.

Besibaigiant pokalbiui, Vy-
tautas pagrojo bajanu popu-
liarųjį valsą „Amūro bangos“. 
O bisui – naujausią savo melo-
diją. Svarstėme drauge – koks 
gi pavadinimas būtų geriausias 
šiam smagiam, šviesioje tona-
cijoje skambančiam kūrinėliui? 
Nusprendėme, kad labai tiktų 
toks: „Pirmoji vasaros diena“. 
O šiomis dienomis Vytautas 
mokosi sugroti graikų kompo-
zitoriaus L. Ablanaites pjesę 
„Myliu Tave, pasauli!“. Regis, 
„vyriausiasis armonikierius“ 
pasirinko kūrinį, atitinkantį ne 
tik jo gerą ūpą ir nuotaiką, bet 
ir gyvenimo nuostatas...

„Kai išmokau groti bajanu, armonika tapo man mažiau įdomi, – juk tik dvi tonacijos...O man norisi vis daugiau save išbandyti, eksperi-
mentuoti muzikuojant“, – sako V. Čyžius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Nepamiršk dainos gražiausios...
Jūratė Šalengienė

Gegužės 18 d. „Atgimimo” mo-
kyklos vokalinis ansamblis „Vivo”, 
vadovaujamas mokytojos Ritos 
Mikalčienės, ir būrelis mokyto-
jų senjorų klubo „Bičiuliai“ išvyko 
į Lenkiją susitikti su Seinų „Žibu-
rio” gimnazijos bendruomene bei 
Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo šimtmečio proga padovanoti 
Lenkijos lietuviams koncertą.

Seinuose mus pasitiko kunigas 
Petras Gucevičius, kilęs iš Drus-
kininkų, šiuo metu dirbantis Sei-
nuose. Jis džiaugėsi, sulaukęs 
svečių iš gimtinės ir pakvietė ap-
lankyti Seinų Šv. Mergelės Mari-
jos baziliką, kurioje pravedė įdo-
mią ekskursiją. Sužinojome apie 
šios barokinio stiliaus bažnyčios 
steigėją J. Grodzinskį ir persta-
tymo rėmėją R. Pliaterytę Stru-
tinską, bažnyčios istoriją. Kuni-
gas ne tik įdomiai pasakojo, bet 
patikėjo ir patiems atrasti daug 
reikšmingų bazilikos krikščioniš-
kųjų ir lietuvybės detalių, pavyz-
džiui, Šv. Kazimiero freską šven-

tovės skliautuose. Dievo Motinos 
koplyčioje suklupome prieš atsi-
darančią Dievo Motinos skulptū-
rą bei pagerbėme ten palaidotą 
poetą ir vyskupą A. Baranauską. 
Mokytoja R. Mikalčienė padėko-
jo kunigui P. Gucevičiui už kelio-
nę po Seinų baziliką ir įteikė jam 
paveikslą „Vytis“. P. Gucevičius 
druskininkiečius palydėjo į kitą 
lietuviams svarbią vietą – Seinų 
„Lietuvių namus”, kuriuose jų lau-
kė kultūros skyriaus vadovė Da-
lia Astrauskienė. Jaukioje salėje 
, mokytojos R. Mikalčienės vado-
vaujamas ansamblis „Vivo“ gau-
siai susirinkusiems Seinų lietuvių 
bendruomenės nariams, „Žiburio” 
gimnazijos mokiniams ir mokyto-
jams surengė koncertą „Lietuva, 
kai aš tariu“. Koncerto programo-
je skambėjo mokytojos R. Mi-
kalčienės skaitomi posmai apie 
Lietuvą, mūsų gimtąją kalbą, an-
samblio „Vivo“ atliekamos dainos 
„Mano kraštas”, „Vienas žodis“, 
„Pasakų šaly“, „Skambioji kalba“, 
„O Lietuva, o saule“ ir kitos. Ypač 
klausytojus sujaudino daina apie 

partizaną „Gal pavargai“. 
Seinų lietuvių bendruomenė su-

sidomėjusi klausėsi koncerto ir 
džiaugėsi lietuviška kalba, grožė-
josi skambiais jaunųjų daininin-
kių balsais ir mielai pritarė geriau 
žinomų dainų atlikimui balsais ir 
plojimu. Ansamblio vadovė R. Mi-
kalčienė pristatė seiniškiams „At-
gimimo“ mokyklą, Druskininkus 
ir pakvietė atvažiuoti į svečius. 
Koncertą baigė visi kartu: susi-
ėmę rankomis druskininkiečiai ir 
Seinų lietuviai atliko dainą „Žemėj 
Lietuvos“. Kultūros skyriaus vado-
vė padėkojo mokytojai R. Mikal-
čienei už jaudinantį renginį tautie-
čiams Lenkijoje ir įteikė Padėkos 
raštą .

Grįžęs iš turiningos kelionės an-
samblis „Vivo” vakarop rinkosi į 
Partizanų pagerbimo, Kariuome-
nės ir visuomenės vienybės die-
nos renginį prie „Mergelės akių“ 
memorialo. Ten ansamblis pager-
bė žuvusių partizanų  atminimą 
daina „Gal pavargai“ ir prie laužo 
visus renginio dalyvius sujungė į 
bendrą dainą apie Tėvynę.

Seinuose druskininkiečius pasitiko kunigas P. Gucevičius, kilęs iš Druskininkų, šiuo 
metu dirbantis Seinuose/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka


