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A. Čabanas: „Gerai jaučiamės duodami, ir niekada nežinome, 
kada būsime prašančiųjų gretose...“

Šiemet dešimtmetį oreivys-
tėje švenčiantis iš Druskinin-
kų kilęs oro baliono pilotas 
Andrius Čabanas jau ne kar-
tą druskininkiečius nudžiu-
gino, dalyvaudamas sociali-
nėse akcijose ir suteikdamas 
galimybę nemokamai išmėgin-
ti įdomią pramogą – pakilti oro 
balionu. Pastarąjį kartą jo pilo-
tuojamu oro balionu Vijūnėlės 
parke visi norintieji iki vėlyvo 
vakaro galėjo pakilti paramos 
akcijos „Už galimybę sveik-
ti linksmiau!“, skirtos Drus-
kininkų ligoninės Vaikų ligų 
skyriaus atnaujinimui, metu. 
Su Andriumi tąsyk kalbėjome 
apie jo aistrą oro balionams ir 
norą padėti tiems, kam pagal-
bos reikia labiausiai.

– Kaip ir kada Jūsų gyvenime 
atsirado oro balionai? Ar daug 
dėmesio tam skiriate?

– Prieš maždaug vienuolika 
metų, 2007-aisias, su kolega ap-
tarinėjome netradicines rekla-
mos galimybes. Tuomet norėjo-
me reklamuotis ant oro balionų. 
Tik tokia paslauga tuo metu buvo 
brangoka, tad nusprendėme eiti 
kitu keliu – įmonė nupirko naudo-
tą oro balioną, jį sutvarkė, apsiu-
vo reklama. Na, o mes su kole-
ga Eimantu Juozaičiu, beje, taip 
pat druskininkiečiu, mokėmės pi-
lotuoti, gavome licencijas ir nuo 
2008 m. birželio pradėjome sa-
varankiškų pilotų karjerą. 

Mano darbas yra susijęs su avi-
acija, bet ne su oro balionais. Iš 
oreivystės neturime uždarbio. Tai 
– labai brangus hobis. Visomis 
prasmėmis. Ir jau 10 metų jis už-
ima labai svarbią vietą mano gy-
venime.

Oro balionams dėmesio skiriu 
gal net per daug. Bet svarbiau-

sią vietą mano gyvenime užima 
ne balionai, o šeima. Su žmo-
na Jurgita auginame šešis vai-
kus. Šeima – mano pagrindinis 
džiaugsmas ir rūpestis. Ir šeima 
plačiąja prasme – mūsų artimie-
ji. Dar darbas. Ir tik po to oro ba-
lionai. 

– Kuo žavi skrydis būtent oro 
balionu? 

– Skrydis oro balionu – išskirti-
nis pojūtis dėl tos susiliejimo su 
gamta iliuzijos: sklendi ore kar-
tu su vėju. Ir tai ne perkeltine 
prasme! Oro balionas iš tikrųjų 
skrenda vėjo greičiu, ir mes ne-
jaučiame jokios turbulencijos, 
kaip kitose skraidymo priemonė-
se. Jokio variklio gausmo, jokio 
pasipriešinimo, ramybę drums-
čia tik kartkartėmis įjungiamų de-
giklių liepsna. Pramoga ne veltui 
vadinama aristokratiška ir išskir-
tinai saugia.

– Kokių savybių reikia turė-
ti žmogui, norinčiam pilotuoti 
oro balioną?

– Tam pirmiausia reikia geros 
sveikatos. Nejuokauju. Aviaci-
jos medicinos centras – pirmasis 
rimtas piloto išbandymas. Nieka-
da nežinojau, kad tiek daug di-
agnostikos sričių yra! Tenka iš-
klausyti teorijos kursus, išlaikyti 
mokyklinius, vėliau – valstybi-
nius (civilinės aviacijos adminis-
tracijoje) egzaminus. Tada laukia 
praktika. 

O pagrindinės savybės oreivys-
tėje, manau, yra greita reakcija ir 
šaltas protas. Reikia gana greitai 
priimti daug teisingų sprendimų.

Man oreivystė suteikia ramy-
bės, daro išmintingesnį. Per 10-
ies metų karjerą teko patirti ne 
vieną nusivylimą. Sunkiausia 
būna, kai tenka atšaukti skrydį, 
jau atvykus į numatytą starto vie-
tą. Tokį sprendimą tenka priimti 

dėl įvairių priežasčių, dažniausiai 
– dėl netikėtos orų permainos. 

Oro balionai vasarą gali skris-
ti tik ankstyvą rytą arba vakare, 
sprendimą, skristi ar ne, privalai 
priimti labai greitai. Ir dažnai jį la-
bai sunku priimti, kai matai nusi-
vylusių keleivių akis. Ypač, jei tai 
– vaikai. Stengiuosi keleiviams 
ramiai išaiškinti priežastis ir gali-
mas neteisingo sprendimo pase-
kmes. Seniau būdavo labai sun-
ku nesuklysti.

– Teko suklysti?
Teko. Laimė, skaudžių pase-

kmių pavyko išvengti. Bet tokio 
pobūdžio oreivystės pamokos iš-
lieka ilgam.

– Ar Lietuvoje yra nelaimin-
gai pasibaigusių skrydžių oro 
balionu?

– Ačiū Dievui, ne! Todėl mes šią 
transporto priemonę ir vadiname 
saugiausia iš visų skraidančių ir 
važiuojančių!

– Įvairių akcijų metu Druski-

ninkuose ir apylinkėse skrai-
dinate vaikus. Nuo kokio am-
žiaus jiems leidžiate skristi?

Beveik visi mano vaikai, išsky-
rus sausio mėn. gimusį Aistį, yra 
skridę oro balionu. Nėra amžiaus 
cenzo. Esu skraidinęs ir labai 
jaunų keleivių (rekomenduojama, 
kad jų ūgis būtų 130 cm), ir gar-
baus amžiaus senjorų. Vyriau-
sias buvo sulaukęs 83 metų. Ma-
nau, kad skrendant oro balionu, 
svarbiausia geras nusiteikimas ir 
puiki savijauta. 

– Kodėl dalyvaujate Druski-
ninkų krašte rengiamose soci-
alinėse akcijose? 

– Dalyvauju Druskininkuose 
rengiamose socialinėse akcijose, 
nes myliu šį miestą, čia gimiau, 
augau, čia ir numirti norėčiau... 
Dalyvauju įvairiose socialinėse 
akcijose ne tik Druskininkuose, 
nes padėti kitiems – kiekvieno są-
moningo žmogaus pareiga. Bet 
šiame mieste tai darau su ypa-
tingu džiaugsmu! Neplanuoju to-
kių projektų į priekį, dalyvauju pa-
gal galimybes, kur kviečia, kartais 
prisidedu nekviečiamas. Bet pri-
sipažinsiu – kadangi galimybių iš-
gelbėti visą pasaulį, deja, netu-
riu, todėl, nors ir norėtųsi ištiesti 
pagalbos ranką ir Somalio, ir La-
oso, ir Sirijos vaikams, artimųjų, 
kaimynų, žemiečių, bendrapilie-
čių skausmas man arčiau širdies. 
Taigi, jei išgirstu pagalbos pra-
šymą iš gimtojo miesto, suklustu 
kone instinktyviai.

Visada stengiuosi padėti. Ir prisi-
dėti prie įvairių socialinių projektų. 
Su oro balionu tai darome nuo pat 
2008 m., kai padėjome Vilniaus 
socialinių vaikų globos namų au-
klėtiniams išpildyti savo svajones 
– viena iš jų buvo skrydis oro ba-
lionu. Po to bendradarbiavome su 
dienos centrais, Viečiūnų kaimo 
bendruomene „Versmė“, dabar 
– ir su Druskininkų savivaldybe. 
Gerai jaučiamės duodami, ir nie-
kada nežinome, kada būsime pra-
šančiųjų gretose... 

Kalbino Laima Rekevičienė

A. Čabano pilotuojamu oro balionu Vijūnėlės parke visi norintieji iki vėlyvo vakaro ga-
lėjo pakilti paramos akcijos „Už galimybę sveikti linksmiau!“, skirtos Druskininkų ligoni-
nės Vaikų ligų skyriaus atnaujinimui, metu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Iš Druskininkų kilęs oro baliono pilotas A. Čabanas jau ne kartą druskininkiečius nudžiugino, dalyvaudamas socialinėse akcijose ir 
suteikdamas galimybę nemokamai išmėginti įdomią pramogą – pakilti oro balionu/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Gyventojų dėmesiui: už savavališką medžių naikinimą ir gamtai padarytą 
žalą gresia baudos

Leipalingio miestelio kapinėse 
praėjusią savaitę buvo užfiksuo-
tas vandalizmo atvejis – penkių 
sveikų pušų kamienuose išgręž-
tos skylės, į jas pripilta chemikalų 
tam, kad medžiai išdžiūtų.

Akivaizdu, kad žmonės, galimai 
siekdami kuo rečiau tvarkyti ka-
pavietes nuo krentančių spyglių, 
piktavališkai sunaikino sveikus 
medžius. Tai yra nusikalstama 
veika ir padaryta didelė žala gam-
tai, o už tai gresia didelės pinigi-

nės baudos.
Druskininkai – ypatingo grožio, 

žalumos pilnas ir savo želdynais 
garsėjantis kurortas, beveik 70 
proc. savivaldybės teritorijos su-
daro miškai.

Druskininkų savivaldybės Želdi-
nių apsaugos taisyklės numato, 
kad savavališkai naikinti ar žaloti 
medžius miesto ir seniūnijų žalio-
siose erdvėse, kapinėse ir kitose 
teritorijose yra griežtai draudžia-
ma.

Norint genėti ar kirsti medžius, 
privaloma kreiptis į Savivaldybę. 
Dėl želdinių genėjimo ar išėmi-
mo sprendžia Želdynų komisi-
ja, tam tikrais atvejais: kai me-
džiai yra nudžiūvę, vėjo, sniego, 
žaibo ar dėl kitų priežasčių iš-
versti ar nulaužti, apdegę gaisro 
metu, išpuvę, pasvirę didesniu 
negu 45 laipsnių kampu, pažeis-
ti stiebo ir šaknų puviniu, apipul-
ti vabzdžių kenkėjų ir grybinių 
ligų, pažeistos medžių ir krūmų 

gyvybinės funkcijos, pylimo šlai-
tuose, melioracijos griovių šlai-
tuose ir jų apsaugos juostose, 
auga kapinėse ir gadina pamin-
klus, antkapius, kapinių tvorą, 
auga kaip nepageidaujamos rū-
šys, auga arti pastatų ir tamsi-
na langus, gadina pamatus, ke-
lia grėsmę pastatui ir žmonėms 
ir panašiai.

Yra tik keletas atvejų, kai nerei-
kia leidimo medžių ir krūmų kir-
timui ar kitokiam pašalinimui: kai 

medžiai auga pylimų šlaituose, 
melioracijos griovių (išskyrus su-
reguliuotas upes ir upelius) šlai-
tuose ir jų apsaugos zonose, ant 
pastatų stogų, pamatų ar kitų jo 
dalių.

Prašome bendruomenę būti at-
sakinga ir rūpintis mus supan-
čiomis žaliosiomis erdvėmis, o 
pastebėjus vandalizmo atvejus, 
nedelsiant informuoti Savivaldy-
bę arba Alytaus regiono aplinkos 
apsaugos departamentą.

Leipalingio miestelio kapinėse praėjusią savaitę buvo užfiksuotas vandalizmo atvejis – penkių sveikų pušų kamienuose išgręžtos skylės, į jas pripilta chemikalų tam, kad medžiai išdžiūtų/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

K. Dineikos sveikatingumo parke – dar daugiau renginių ir koncertų 

Prieš trejus metus Druski-
ninkų savivaldybės pastango-
mis atnaujinto istorinio K. Di-
neikos sveikatingumo parko 
erdvės tapo populiaria laisva-
laikio praleidimo vieta, čia kas-
met organizuojama vis dau-
giau įvairių kultūrinių renginių. 

Druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai pamėgo parke pagal senąsias 
tradicijas įrengtą aerojonoterapi-
jos paviljoną, pirtis, kaskadines 
maudykles, kurias po nesėkmin-
go jaunųjų verslininkų starto per-
ėmė centras AQUA. Parke orga-
nizuojamos sveikuolių mankštos 
taip pat sulaukia daug dėmesio. 

Šių metų pavasarį, ruošiantis di-
džiausiam metų renginiui – kuror-
to šventei – Druskininkų savival-

dybės merui Ričardui Malinauskui 
gimė idėja įrengti patogią, estetiš-
kai prie aplinkos derančią stogi-
nę, kad renginiai istoriniame par-
ke galėtų vykti, nepriklausomai 
nuo oro sąlygų. 

Druskininkų savivaldybė stogi-
nę virš parko viduryje esančios 
pakylos įrengė pavasario pabai-
goje. Pirmieji renginiai organizuo-
ti dar kurorto šventės metu – per 
tris šventės dienas parke organi-
zuota Gongų terapija, mankšta, 
žaidimai šeimoms, bardų koncer-
tas. Renginių dalyviai, žiūrovai ir 
koncertuojantys atlikėjai įvertino, 
kad stoginė apsaugo ne tik nuo 
lietaus, bet ir nuo kaitrių saulės 
spindulių.

Mero R. Malinausko teigimu, 

viena iš prioritetinių kurorto vys-
tymo krypčių yra kultūrinis turiz-
mas: „Siekdami plėtoti vieną iš 
unikalių kurorto vietų – senosio-
mis tradicijomis garsėjantį svei-
katingumo parką – jame įrengė-
me vietą, kurioje iki pat šaltojo 
sezono pradžios galės vykti kul-
tūriniai renginiai. Norime, kad 
parkas būtų žinomas ne tik dėl 
savo turtingos istorijos, sporto 
ir sveikatingumo procedūrų, bet 
ir dėl įdomių, šiuolaikiškų, jame 
organizuojamų kultūrinių rengi-
nių. Tai kuria pridėtinę vertę vi-
sam kurortui.“ 

Įrengus stoginę, parko centre 
atsirado jauki vieta įvairaus žanro 
renginiams, gyvo garso koncer-
tams, poezijos vakarams, svei-

Druskininkų savivaldybės 
meras R. Malinauskas: „Siek-
dami plėtoti vieną iš unikalių 
kurorto vietų – senosiomis tra-
dicijomis garsėjantį sveikatin-
gumo parką – jame įrengėme 
vietą, kurioje iki pat šaltojo se-
zono pradžios galės vykti kul-
tūriniai renginiai. 

Norime, kad parkas būtų ži-
nomas ne tik dėl savo turtin-
gos istorijos, sporto ir sveika-
tingumo procedūrų, bet ir dėl 
įdomių, šiuolaikiškų, jame organizuojamų kultūrinių renginių. 
Tai kuria pridėtinę vertę visam kurortui.“

„Esame dėkingi ir už paramą 
mūsų projektui, ir už šią stogi-
nę. Iki šiol visada lydėdavo dve-
jonės – įvyks ar neįvyks kon-
certas, o dabar esame ramūs 
ir galvojame tik apie muziką“, – 
sakė J. Mikolainis.

kuolių renginiams ir mankštoms, 
įmonių šventiniams vakarams. 

Druskininkų Kultūros centro di-
rektorė Rimutė Viniarskaitė infor-
mavo, kad vasaros metu bus ren-
giami įvairaus žanro koncertai, 
žiūrovai galės klausyti muzikos 
pušų apsuptyje, skambės ir ins-
trumentinė muzika, ir autorinės 
dainos: „Koncertais mes ne kon-
kuruosime su gamta, o bandysi-
me tapti jos dalimi.“ 

Paskutinėmis birželio savai-
tėmis parke skambėjo muzikos 
studijos „Mikutis“ ir M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos moks-
leivių pučiamųjų orkestro kon-
certai „Vai tai dūda ir vėl dūda“.  
Paskutinysis koncertas – bir-
želio 28 dieną, 18 val. Kviečia-

me apsilankyti. 
Po vieno iš koncertų pakal-

bintas orkestro vadovas Juozas 
Mikolainis džiaugėsi, kad, at-
siradus stoginei, ruošiantis kon-
certui nereikia žvalgytis į orų 
prognozes – koncertui netrukdo 
nei lietus, nei kaitri saulė. „Esa-
me dėkingi ir už paramą mūsų 
projektui, ir už šią stoginę. Iki 
šiol visada lydėdavo dvejonės 
– įvyks ar neįvyks koncertas, o 
dabar esame ramūs ir galvoja-
me tik apie muziką“, – sakė J. 
Mikolainis ir pažadėjo kartu su 
savo auklėtiniais druskininkie-
čiams ir kurorto svečiams K. 
Dineikos sveikatingumo parke 
ateityje padovanoti dar ne vieną 
puikų koncertą. 

Parke jau skambėjo muzikos studijos „Mikutis“ ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių pučiamųjų orkestro koncertai „Vai tai 
dūda ir vėl dūda“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Amatų centras „Menų kalvė“ po vienu stogu Druskininkų krašto 
tautodailininkus suburs jau šiemet

Druskininkai jau šiais metais 
turės dar vieną traukos centrą. 
Kultūros židiniu jau dabar vadi-
namo šiuolaikiško ir modernaus 
amatų centro „Menų kalvė“ pa-
greitį įgavusius įrengimo darbus 
planuojama baigti šių metų pa-
baigoje. Praėjusią savaitę Drus-
kininkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius, 
vyriausioji specialistė turizmui ir 

kultūrai Ingrida Griniūtė ir Ūkio 
skyriaus vyriausiasis specialis-
tas Tomas Matulevičius aplankė 
rekonstruojamą kurorto centre 
esantį buvusios pirties pasta-
tą, kuriame ir įsikurs „Menų kal-
vė“.  Planuojama, kad centre 
vyks pažintinės ekskursijos ir 
edukacijos, veiks  atviros dirbtu-
vės, kuriose visi norintieji turės 
galimybę iš arti pasižiūrėti į me-

nininkų ir tautodailininkų veiklą. 
Amatų centre taip pat bus įreng-
ta galerija ekspozicijoms, o no-
rintieji galės įsigyti ir eksponuo-
jamų menininkų kūrinių.

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo L. Urmanavi-
čiaus teigimu, buvusios katilinės 
patalpose įsikūrusių nevyriau-
sybinių organizacijų pavyzdys 
parodė, kad susiburti po vie-

nu stogu yra labai gera prak-
tika: „Menų kalvė neabejotinai 
praturtins kurorto kultūrinį gy-
venimą: čia vyks renginiai, ple-
nerai, parodos, vaikai ir jauni-
mas galės stebėti menininkų ir 
tautodailininkų darbą ir net pa-
tys dalyvauti kūrybos procesuo-
se. Neabejoju, kad atsiras labai 
daug norinčių aplankyti tokį uni-
kalų centrą.“

Amatų centras, kaip ir visi nau-
jai pastatyti ar renovuoti pasta-
tai Druskininkuose, bus pritaiky-
tas judėjimo negalią turintiems 
žmonėms.

Šis centras taip pat padės su-
kurti naujas darbo vietas, plėtoti 
smulkųjį ir vidutinį verslą,  iki šiol 
namuose ar mažose dirbtuvėlė-
se darbavęsi menininkai turės jų 
kūrybai pritaikytas erdves.

Kultūros židiniu jau dabar vadinamo šiuolaikiško ir modernaus amatų centro „Menų kalvė“ pagreitį įgavusius įrengimo darbus planuojama baigti šių metų pabaigoje/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos 

Druskininkuose buriasi 
onkologinių ligonių ir jų 

artimųjų savipagalbos grupė

Šiais metais savivaldybė-
je įgyvendinamas projek-
tas „Psichosocialinių paslaugų 
onkologiniams ligoniams ir jų ar-
timiesiems plėtra Druskininkų 
savivaldybėje“ finansuojamas iš 
visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšų. 
Projekto įgyvendintojai VšĮ „Tė-
viškės namai“ su  Vėžio informa-
cijos ir paramos centro koman-
da organizuoja onkologinių ligų 
paliestiems Druskininkų savival-
dybėje gyvenantiems asmenims 

(sergantiems ir jų artimiesiems) 
terapinius, savipagalbos grupių  
užsiėmimus, teikia individualias 
psichologo konsultacijas. 

Kaip teigė projekto vadovas 
Jonas Eimantas Balaika „Po 
grupinių psichologo terapijų 
užsiėmimų Druskininkuose, da-
lyvavusieji jose pageidavo burtis 
į savipagalbos grupę, todėl no-
rime informuoti, kad pirmas su-
sitikimas vyks birželio 27 d. 17 
val. Druskininkų švietimo centre, 
konferencijų salėje“.

Druskininkų savivaldybėje paskelbta stichinė 
sausra

Birželio 25 dieną Lietuvos hi-
drometeorologijos tarnyba infor-
mavo, kad sausringas laikotar-
pis Druskininkų savivaldybėje 
pasiekė LR Aplinkos ministro 
patvirtintus stichinės sausros 
rodiklius. Lietuvos hidrometeo-
rologijos tarnyboje sausra yra 
vertinama pagal kritulių kiekio ir 
oro temperatūros sumų santykį 
per 30 dienų laikotarpį, kai vidu-
tinė paros oro temperatūra yra 
aukštesnė nei 10 laipsnių šilu-
mos. Jeigu sausringas laikotar-
pis tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, 
Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnyba konstatuoja stichinę 
sausrą. LR Žemės ūkio ministe-
rija sudaro savivaldybių, nuken-
tėjusių nuo stichinės sausros są-
rašą. Paskelbus stichinę sausrą, 
ūkininkai gali gauti draudimines 
išmokas už patirtus nuostolius, 
jeigu yra apsidraudę nuo stichi-
nės sausros.

Stichinės sausros paskelbi-

mas Druskininkų savivaldybėje 
patvirtina, kad praėjusią savaitę 
posėdžiavusios Ekstremalių si-
tuacijų komisijos sprendimas pa-
skelbti ekstremalią situaciją dėl 
sausros padarinių yra pagrįstas. 
Dėl per ilgą laikotarpį besitęsian-
čių karščių ir sausų orų Druski-
ninkų savivaldybėje augalų ve-
getacija yra sustojusi, ganyklos 
išdegusios – tai sukėlė daug rū-

pesčių krašto ūkininkams. Be to, 
Druskininkų savivaldybės terito-
rijoje taip pat nustatyta pati aukš-
čiausia ir pavojingiausia V miškų 
gaisringumo klasė. Atsižvelgiant 
į grėsmingą padėtį, jau nuo ge-
gužės 30 dienos Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje fiziniams 
asmenims yra draudžiama lan-
kytis miškuose. Taip pat drau-
džiamas bet koks atviros ugnies 
naudojimas, nes įsivyravus saus-
rai gaisrų pavojus itin išaugęs.

Nežiūrint to, kad paskutiniu 
metu keletą dienų silpnai pali-
jo lietus, susidariusios situacijos 
tai nekeičia, todėl prašome gy-
ventojų būti atsakingiems ir itin 
atsargiems, miškuose lankytis 
tik esant būtinybei – nekūrenti 
laužų, nemėtyti nuorūkų, paste-
bėjus bepradedantį degti mišką 
operatyviai informuoti ugniage-
sius gelbėtojus.

Stichinė sausra šiuo metu alina 
jau 11 savivaldybių.

Gyventojų prašoma būti atsakingiems 
ir itin atsargiems, miškuose lankytis tik 
esant būtinybei – nekūrenti laužų, nemė-
tyti nuorūkų, pastebėjus bepradedantį 
degti mišką operatyviai informuoti ugnia-
gesius gelbėtojus/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Informuojame, kad nuo gegu-
žės iki birželio mėnesio antro-
sios pusės atliktų vandens ir 
smėlio kokybės tyrimų rezulta-
tai parodė, kad visos Druskinin-
kų savivaldybės maudyklės ati-
tinka Lietuvos higienos normos 
HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų 
maudyklų vandens kokybė“ rei-
kalavimus.

Kaip informavo Asmens ir vi-
suomenės sveikatos skyriaus ve-
dėja savivaldybės gydytoja Eve-
lina Raulušaitienė, maudyklų 
vandens kokybė vertinama pa-
gal du mikrobiologinius parame-
trus: žarninius enterokokus ir žar-

nines lazdeles. E. Raulušaitienė 
akcentavo, kad siekiant užtikrinti 
kokybišką ir saugią aplinką mau-
dynėms, vandens ir smėlio koky-
bės tyrimai yra atliekami siste-

mingai: pirmieji vandens kokybės 
tyrimai atliekami prieš maudymo-
si sezono pradžią, o vėliau karto-
jami du kartus per mėnesį, paplū-
dimių smėlis tiriamas vieną kartą 
iki maudymosi sezono pradžios 
ir kas mėnesį maudymosi sezo-
no metu.

Primename, kad oficialus mau-
dymosi sezonas trunka nuo gegu-
žės 15 iki rugsėjo 15 dienos.

Informacija apie vandens ko-
kybę talpinama savivaldybės in-
terneto svetainėje, taip pat sten-
duose prie paplūdimių skelbiami 
naujausi vandens kokybės tyrimų 
rezultatai.

Druskininkų savivaldybės paplūdimiai bei 
maudyklos atitinka reikalavimus ir tinkami 
maudytis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Druskininkų savivaldybėje paplūdimių bei jų 
maudyklų vanduo ir smėlis švarus
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Vaikų ligų skyriaus atnaujinimas 
prasidės liepą, norintys dar gali 
prisidėti prie šios kilnios akcijos

Planuojama, kad Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbai prasidės liepos viduryje/Eve-
linos Raulušaitienės nuotrauka

„Už galimybę sveikti links-
miau!“ – tokiu šūkiu šį pavasa-
rį VšĮ „Druskininkų ligoninė“ ir 
judėjimas „Už Druskininkus“ 
kvietė druskininkiečius telk-
tis bendram tikslui ir prisidė-
ti prie Druskininkų ligoninėje 
esančio Vaikų ligų skyriaus at-
naujinimo.

Žinia apie planuojamas per-
mainas – interjero pakeitimą, 
palatų rekonstrukciją, žaidimų 
erdvės ir virtuvėlės įrengimą – 
sulaukė didelio druskininkiečių 
palaikymo. Birželio 1-ąją, Vaikų 
gynimo dieną, organizuotas šios 
paramos akcijos renginys paro-
dė druskininkiečių bendruome-
nės susitelkimą. 

Prie Druskininkų ligoninės vai-
kų ligų skyriaus atnaujinimo buvo 
galima prisidėti, pervedant pinigų 
į specialiai atidarytą Druskininkų 
ligoninės paramos sąskaitą arba 
dalyvaujant birželio 1-ąją organi-
zuotame paramos renginyje „Už 
galimybę sveikti linksmiau“.  

Planuojama, kad Vaikų ligų sky-
riaus atnaujinimo darbai prasi-
dės liepos viduryje, kai pasibaigs 
viešųjų pirkimų procedūros. „Ši 
akcija – įkvepiantis pavyzdys, 
kaip susitelkusi bendruomenė 
išsprendžia konkrečią proble-
mą. Netolimoje ateityje turėsime 
šiuolaikišką ir jaukų Vaikų ligų 
skyrių – toks ir buvo šios akcijos 
tikslas“, –  sakė Asmens ir visuo-
menės sveikatos skyriaus vedė-

ja-savivaldybės gydytoja Evelina 
Raulušaitienė. 

Kaip informavo Druskininkų li-
goninės direktoriaus pavaduoto-
jas medicinai Mantas Jurkonis, 
jau surinkta 8419 eurų. Jis patiki-
no, kad, kol vyks Vaikų ligų sky-
riaus atnaujinimo darbai, mažie-
siems pacientams visa būtina 
medicinos pagalba bus suteikia-
ma kaip ir anksčiau: „Skyriaus 
atnaujinimo darbus planuojame 
baigti iki šio rudens. Vaikams 
skubią medicinos pagalbą pedi-
atrai teiks suaugusiųjų priėmi-
mo skyriuje, bus suteikiamos vai-
kų dienos stacionaro ir stebėjimo 
paslaugos. Negalint pakankamai 
užtikrinti vaiko sveikatos būklės 
pagerėjimo priėmimo skyriuje, 
jie bus siunčiami į artimiausią li-
goninę stacionariniam gydymui. 
Vaikams, patyrusiems traumas 
ar esant chirurginiams susirgi-
mams, skubios medicinos pagal-
bos tvarka nesikeičia.“ 

Druskininkiečiai, norintys prisi-
jungti prie Vaikų ligų skyriaus at-
naujinimo akcijos, gali tai padary-
ti, pervesdami pinigų į specialiai 
atidarytą Druskininkų ligoninės 
paramos sąskaitą: VšĮ Druski-
ninkų ligoninė, įmonės kodas – 
152114650,AB „Swedbank“, sąs-
kaitos Nr. LT 28 7300 0100 0222 
5314.

„Mano Druskininkai“ 
informacija 

Prasidėjo Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro organizuojamos 
vaikų fizinio aktyvumo skatinimo stovyklos

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras (VSB) 
įgyvendina projektą „Sveika ben-
druomenė – stipri visuomenė“, 
kurio tikslas – suformuoti Druski-
ninkų savivaldybės vaikų sveikos 
gyvensenos ir vertybines nuosta-
tas. Šis projektas yra finansuoja-
mas iš Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų lėšų. Jo trukmė 3 m. 
– nuo 2018 m. birželio mėn. iki 
2021 m. birželio mėn. 

Viena iš šio projekto veiklų yra 
vaikų fizinio aktyvumo skatinimo 
stovyklos, kurios prasidėjo šie-
met birželio 18 d. ir tęsis iki lie-
pos 27 d. 2019 m. vasarą taip pat 
numatyta organizuoti šias stovy-
klas. 

Stovyklų metu vaikai yra mo-
komi gatvės šokio, važinėti rie-
dučiais, „Trikke“ bei slidinėti. Šių 
stovyklų metu vaikams yra or-
ganizuojami aktyvūs žaidimai, 

šiaurietiško ėjimo mokymai, 
mankštos. 

Pasibaigus stovykloms, vaikai 
galės pasirinkti pamėgtos sporto 
šakos būrelį – taip siekiama su-
formuoti teisingus įgūdžius vai-
kams išlikti fiziškai aktyviems ir 
ateityje.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Projekto „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“ tikslas – suformuoti Druskininkų savivaldybės vaikų sveikos gyvensenos ir ver-
tybines nuostatas/Druskininkų VSB archyvo nuotrauka

Liepos 8 d. 14 val. bus atlie-
kami pakartotinai  žemės skly-
po kad. Nr. 3865/0007:22, 
esančio Druskininkų m. sav., 
Viečiūnų sen., Latežerio k., 
kadastriniai matavimai. Kvie-
čiame žemės sklypo kad. Nr. 
3865/0007:157 Liją Smykovą 
ir Linos Lekaitės paveldėto-
jus dalyvauti matavimuose. 
UAB „Lukieva“, Žadeikos 1B, 

Vilnius, 
tel. 8 600 05575, el. p.: 

uab.lukieva@gmail.com

Druskininkuose startuos bekelės maratonas
Praėjusį ketvirtadienį Druski-

ninkų savivaldybės vadovai bei 
administracijos darbuotojai su-
sitiko su „4x4 perimetras 2018“ 
bekelės maratono organizato-
riais Gediminu Grigaičiu ir Gin-
tautu Babravičiumi. Susitikime 
dalyvavo ir Druskininkų poli-
cijos komisariato, Druskininkų 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos bei Druskininkų pasienio 
užkardos vadovai.

Susitikime kalbėta apie Drus-
kininkuose birželio 27-30 die-
ną vyksiantį bekelės marato-
ną „4x4 perimetras 2018“, kurio 
metu dalyviai varžysis, važiuo-
dami aplink Lietuvą. Per 60 va-
landų jie turės įveikti beveik 
2000 kilometrų pasienio ruo-
žais, taip apvažiuodami visą 
Lietuvos kontūrą. Susitikime 
diskutuota apie renginį, derin-
tos bendradarbiavimo galimy-

bės ir aptarti organizaciniai 
sprendimai.

„Nuolat organizuodami ren-
ginius ir įgyvendindami naujas 
idėjas, džiaugiamės tradiciniais 
kurorte vykstančiais renginiais. 
Neabejoju, kad Druskininkuose 

nebe pirmą kartą vyksiantis be-
kelės maratonas „4x4 perime-
tras“ sulauks druskininkiečių ir 
miesto svečių dėmesio“, – kal-
bėjo susitikime dalyvavęs Drus-
kininkų savivaldybės vicemeras 
Linas Urmanavičius.

Bekelės maratonas startuos Druskininkuose/Organizatorių archyvo nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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VRK narys, konservatorius V. Semeška nebaigė vidurinės mokyklos
Vyriausiosios rinkimų ko-

misijos ir Druskininkų savi-
valdybės tarybos narys kon-
servatorius Vilius Semeška 
nebaigė vidurinės mokyklos. 
Tokią išvadą pateikė tyrimą 
atlikusi Vilniaus apygardos 
prokuratūra.  

Seka pasakas apie savo 
mokslus

Žiniasklaidoje plačiai nuskam-
bėjus žiniai, kad VRK narys V. 
Semeška neturi brandos ates-
tato, net keletą kartų  klausė-
me jo paties, tačiau atsakymo 
į klausimą, kur ir kada įgijo vi-
durinį išsilavinimą ir ar gali pa-
teikti brandos atestato kopiją, 
taip ir nesulaukėme. Ar yra ma-
tęs V. Semeškos brandos ates-
tatą, raštu klausėme ir konser-
vatorių partijos pirmininką G. 
Landsbergį. Atsakymo, laukia-

me iki šiol. Ko gero, atestato ir 
jis nėra matęs... 

Paaiškėjus, kad V. Semeš-
ka nėra baigęs vidurinės mo-
kyklos, jo mundurą iš karto su-
skubo skalbti iš Lazdijų į Vilnių 

persikrausčiusi konservatorių 
šaukle vadinama Vilma Danaus-
kienė. Gal ne už ačiū? Tačiau 
V. Semeškos brandos atestato 
viešai neparodė ir ji...  

Panašu, kad politikas, painio-
josi, apie vidurinio mokslo bai-
gimą šią savaitę pasakoda-
mas dienraščių „Kauno diena“ 
ir „Lietuvos rytas“ žurnalistams. 
„Kauno diena“ rašė, kad stoda-
mas į Vilniaus aukštesniąją eko-
nomikos mokyklą ir greičiausiai 
komisijos paprašytas pateikti vi-
durinio mokslo baigimo atesta-
tą, V. Semeška sakė, kad visi 
dokumentai pasiliko Vokietijoje, 
kadangi jis esą baigęs Vokietijo-
je institutą. O dienraščiui „Lietu-
vos rytas“ V. Semeška sakė, jog 
jam sunku pasakyti, ar yra įgi-
jęs vidurinį išsilavinimą, esą tu-
rįs aukštesnįjį ir tuo džiaugiasi. 

Taigi, ar įgijo vidurinį išsilavi-
nimą, – politikui pasakyti sunku. 
Tai vis tik, muzikante, banko tar-
nautojau, politike, – kur tas ne-
lemtas brandos atestatas? 

Prokuratūros išvada nepati-
ko?

Viešoje erdvėje V. Semeškos 
sudėliotas Vilniaus apygardos 
prokuratūros nutarimas, pana-
šu, stipriai skiriasi nuo siųsto 
Druskininkų savivaldybės Eti-
kos komisijai. Ar jis klastoja do-
kumentus?

Nereikia klaidinti skaitytojų. 
Vilniaus apygardos prokuratū-
ra priėmė nutarimą atsisaky-
ti taikyti viešojo intereso gyni-
mo priemones ne todėl, kad V. 
Semeška nepadarė jokios nu-
sikalstamos veikos, o dėl se-
naties – praėjo 24 metai. Beje, 
nutarimas atsisakyti pradėti iki-
teisminį tyrimą yra apskųstas ir 
skundas nagrinėjimas.

Tačiau konservatorius V. Se-
meška kažkodėl neviešina, kad 
prokuratūra konstatavo, jog jis 
nėra įgijęs vidurinio išsilavini-

mo. Tai nurodyta Vilniaus apy-
gardos prokuratūros 2018 m. 
birželio 19 d. nutarimo 19 punk-
te, kuriame pažymėta, kad, V. 
Semešką priimant į Vilniaus 
aukštesniąją ekonomikos mo-
kyklą, „buvo pažeista imperaty-
vi Švietimo įstatymo 6 straips-
nio 1 dalies nuostata, kadangi 
stodamas į aukštesniąją moky-
klą V. Semeška nebuvo įgijęs 
vidurinio išsilavinimo“.

Biografija išgalvota?
Paaiškėjus faktui, kad V. Se-

meška be vidurinio išsilavinimo 
sugebėjo studijuoti aukštosiose 
mokyklose, peršasi išvada, jog jis 
ne tik apgavo valstybę, bet ir šal-
tu veidu iki šiol melavo rinkėjams, 
pateikdamas suklastotą savo bio-
grafiją. Ar toks žmogus gali toliau 
eiti Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos ir Druskininkų savivaldybės 
tarybos nario pareigas? 

Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos pirmininkė Laura Matjošai-
tytė žurnalistams sakė nema-
tanti pagrindo abejoti Vilniaus 
apygardos prokuratūros konsta-
tuotais faktais ir teigė lauksian-
ti, kol VRK nario veiksmus įver-
tins Seimo nariai ir jį į komisiją 
delegavę konservatoriai: „VRK 
skiriantis Seimas turėtų įvertinti, 
ar nustatyta informacija dera su 
komisijos nario pareigomis, ar 
nemeta šešėlio komisijos nariui, 
partijai ir visai mūsų komisijai.“ 

Seimo LVŽS frakcija pradė-
jo rinkti parašus dėl nepasiti-
kėjimo VRK nariu Viliumi Se-
meška

Antradienį Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų frakcija pradėjo rink-
ti parašus dėl nepasitikėjimo 
Vyriausiosios rikimų komisijos 
nariu Viliumi Semeška. Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komite-
to pirmininkės Agnės Širinskie-
nės teigimu, Vilniaus apygardos 
prokuratūrai atlikus tyrimą, pa-

aiškėjo, kad VRK narys V. Se-
meška rinkimų komisijai, Seimui 
bei rinkėjams pateikė tikrovės 
neatitinkančią informaciją apie 
savo išsilavinimą ir buvusią 
darbovietę. Pranešime spau-
dai rašoma, kad jis nutylėjo, 
jog nėra įgijęs vidurinio išsila-
vinimo ir savo biografijoje patei-
kė kitą klaidinančią informaciją. 
„Toks VRK nario elgesys nega-
li būti pateisinamas jokiais argu-
mentais. Sąmoningo klaidinimo 
bruožų turintys veiksmai nede-
ra su etikos principais ir kelia 
abejones dėl nepriekaištingos 
VRK nario reputacijos. Nesu-
prantama, kaip taip gali elgtis 
asmuo, užimantis tokias atsa-
kingas ir išskirtinų moralinių sa-
vybių reikalaujančias pareigas“, 
– sako A. Širinskienė. Pasak 
Seimo narės, Lietuvos Respu-
blikos vyriausiosios rinkimų ko-
misijos nariai savo veikloje tu-
rėtų vadovautis aukščiausiais 
etikos reikalavimais, paisyti ge-
ros moralės principų ir būti ne-
priekaištingos reputacijos.

Gavusi prokuratūros patvirtini-
mą, kad V. Semeška vidurinės 
mokyklos nebaigė, tyrimą dėl 
konservatoriaus elgesio pradėju-
si Druskininkų savivaldybės Eti-
kos komisija toliau aiškinsis situ-
aciją, kitų V. Semeškos diplomų 
įsigijimo kelią ir teisėtumą. 

„Mano Druskininkai“ jau yra in-
formavę, kad V. Semeškos ofici-
aliai pateikiama biografija kelia 
nemažai klausimų. Kaip jam pa-
vyko 1990-aisiais patekti į Vo-
kietiją? Kokius dokumentus iš 
tikrųjų pateikė, kirsdamas Lie-
tuvos-Lenkijos ir Lenkijos-Vo-
kietijos sienas? Galbūt išvykti 
iš Lietuvos padėjo, kaip mieste 
kalbama, paslaptingos poilsiau-
tojos iš Maskvos atvežti doku-
mentai?

„Mano Druskininkai“ 
informacija 

Vilniaus apygardos prokuratūra konsta-
tavo, kad V. Semeška, stodamas į aukš-
tesniąją mokyklą, nebuvo įgijęs vidurinio 
išsilavinimo“/„Mano Druskininkai“ redak-
cijos archyvo nuotrauka

Konservatorius V. Semeška kažkodėl neviešina, kad prokuratūra konstatavo, jog jis nėra įgijęs vidurinio išsilavinimo

Viešoje erdvėje V. Semeškos sudėliotas Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimas, panašu, skiriasi nuo siųsto Druskininkų savi-
valdybės Etikos komisijai. Ar jis klastoja dokumentus?
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Lenkijos kurortų kongreso dalyvių dėmesys – Druskininkams

„Kaip pasiekti tarptautinę sė-
kmę?“ – būtent toks klausimas 
buvo užduotas Druskininkų 
savivaldybės merui Ričardui 
Malinauskui Lenkijos kurortų 
kongreso atidarymo metu. Ne-
abejotinos mūsų kurorto sė-
kmės istorijos galėtų pavydėti 
kiekvienas Lenkijos kurortas. 

Lenkijos Augustavo mieste bir-
želio 14-15 dienomis organizuo-
tas Lenkijos kurortų kongresas. 
Toks renginys organizuojamas 
jau 27-erius metus iš eilės. Kon-
greso partneriu tapo Druskinin-
kai – ilgametis Augustavo par-
tneris, įgyvendinant Europos 

sąjungos lėšomis finansuojamus 
projektus. 

Šiųmečio renginio tema „XXI 
amžiaus kurortai: įgyvendintos 
svajonės ar neišnaudotos galimy-
bės?“ diskusijai subūrė daugiau 
kaip du šimtus kurortų vadovų, 
turizmo specialistų, verslinin-
kų, asociacijų, universitetų ir mi-
nisterijų atstovų. Kongreso metu 
kalbėta apie kurortų potencia-
lo išnaudojimą, turizmo projektų 
suderinamumą su gyventojų po-
reikiais. Diskutuota apie konfliktą 
tarp tradicinio ir šiuolaikinio po-
žiūrių į sveikatinimą. 

Garbės svečias – Druskinin-

kų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas – pasidalino 
asmenine paskutinių dešimtme-
čių patirtimi bei mintimis apie ku-
rortų vystymo dėsnius. Planuo-
jantiems plėtoti kurortinę vietovę 
Druskininkų savivaldybės me-
ras siūlė ieškoti sprendimų, ska-
tinančių ekologiją, naujų darbo 
vietų kūrimą, sezoniškumo ilgini-
mą bei viešojo ir privataus sek-
torių partnerystės gerinimą. Itin 
entuziastingai kongreso dalyviai 
priėmė R. Malinausko praneši-
mo pabaigoje išsakytą kvietimą 
apsilankyti Druskininkuose. Į iš-
važiuojamąjį posėdį užsiregistra-

vo net 150 renginio dalyvių, o Au-
gustavo laikraštis „Augustowski 
Reporter“ pažymėjo, kad „Drus-
kininkai nugriebs visą kongreso 
grietinėlę“. 

Birželio 16 dieną Druskinin-
kuose apsilankę Lenkijos kuror-
tų kongreso nariai buvo pakviesti 
į Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centrą AQUA, kuriame iš-
samiai pristatyta kurorto istori-
ja, įgyvendinti bei įgyvendinami 
projektai. Vėliau svečiai galė-
jo apžiūrėjo  reabilitacijos cen-
trą „UPA“, Druskininkų gydyklą, 
„Eglės“ sanatoriją bei sveika-
tingumo ir poilsio kompleksą 

„Grand SPA Lietuva“. Lenkijos 
kurortų kongreso nariai taip pat 
aplankė atnaujintą K. Dineikos 
sveikatingumo parką, vienintelį 
visus metus veikiantį žiemos pra-
mogų kompleksą Baltijos šaly-
se „Snow Areną“, Druskininkuo-
se įsikūrusius muziejus bei kitus 
lankytinus objektus. Kelionės po 
Druskininkus metu kaimyninės 
šalies kurortų įstaigų vadovai 
savo akimis pamatė per pasta-
ruosius 18 metų įvykusias per-
mainas, Druskininkams pelniu-
sias tarptautinį pripažinimą.

Druskininkų TVIC informacija 

Augustavo mieste organizuotame Lenkijos kurortų kongrese dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras R. Ma-
linauskas ir TVIC atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkuose apsilankiusiems Lenkijos kurortų kongreso nariams  Sveikatinimo ir poilsio centre AQUA pri-
statyta kurorto istorija, įgyvendinti bei įgyvendinami projektai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka
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Druskininkų vandens parko erdvėse – esperanto kalbos kūrėjui 
Liudvikui L. Zamenhofui skirta paroda 

Povilas JEGOROVAS 
Lietuvos esperantininkų sąjun-

gos valdybos pirmininkas

Nuo birželio 18 d. iki liepos 31 
d. Druskininkų vandens parko 
erdvėse galima apžiūrėti uni-
kalią esperanto kalbos kūrėjui 
Liudvikui L. Zamenhofui skirtą 
parodą.

2017-uosius UNESCO buvo 
paskelbusi Liudviko L. Zamen-
hofo, esperanto kalbos kūrėjo, 
metais. Esperanto yra visavertė 
kalba, genialus XIX a. lingvisti-
nis išradimas, puikiai gyvuojan-
tis iki šiol. Ja visame pasaulyje 
bendrauja tūkstančiai žmonių, 
leidžiamos knygos ir periodiniai 
leidiniai.

Liudvikas Lazaris Zamenho-
fas gimė 1859 m. gruodžio 15 
d. Balstogėje, tada dar buvusio-
je Rusijos sudėtyje. Anuomet tai 
būta „tautų katilo“ iš lenkų, rusų, 
žydų ir vokiečių. Vos sulaukęs 
10 metų, L. Zamenhofas para-
šė pjesę „Babelio bokštas, arba 
Balstogės tragedija“. Pavadini-
mas rodo, kad skirtingų tauty-
bių gyventojams ten nebuvo len-
gva ir dėl kalbų skirtumų. Todėl 
L. Zamenhofas labai anksti, dar 
mokykloje, ėmėsi kalbos moks-
lų. Jau tuomet jam nedavė ra-
mybės mintis sukurti bendrą kal-
bą, galinčią spręsti įvairiatautėje 
aplinkoje kylančias problemas. 
Tarptautinė kalba turėjo suteik-
ti galimybę susikalbėti, užkirsti 
kelią konfliktams ir prisidėti prie 
tautų suartinimo.

Esperanto kūrėjas buvo akių gy-
dytojas. Gydytojo praktiką 1885 
m. jis pradėjo Veisiejų miestely-
je. Čia parengė medžiagą savo 
sukurtos kalbos vadovėliui. Išleis-
ti vadovėlį L. Zamenhofui pavy-
ko tik 1887 metais ir tik dėl pažin-
ties su būsima žmona, iš Kauno 
kilusia Klara Zilbernik, kurios tė-
vas Aleksandras finansavo kny-
gos leidimą. 

Kas siejo L. Zamenhofą ir Kau-

ną? Ar tik tai, kad Lietuvą jis va-
dino savo tėvyne, o jo žmona 
buvo iš Kauno? Kodėl apie Kau-
ną yra girdėję viso pasaulio es-
perantininkai?

L. Zamenhofo žmona Klara 
buvo Kauno verslininko Aleksan-
dro ir Godos Zilbernikų dukra. Tė-
vas buvo muilo fabrikėlio Kaune 
bendrasavininkis, motina kilusi iš 
turtingos Belochų šeimos Balsto-
gėje. Abu Zilbernikai į Kauną atsi-
kėlė iš Balstogės. Šeimoje augo 
aštuoni vaikai, Klara buvo jau-
niausioji. 

L. Zamenhofo svainė, me-
tais vyresnė Klaros sesuo Tere-
za Kocinienė savo atsiminimuo-
se 1937 m. žurnale „Litova Stelo“ 
(„Lietuvos žvaigždė“) išspausdi-
no trumpus atsiminimus apie L. 
Zamenhofą. Juose rašė, kad jos 
tėvas A. Zilbernikas prieš jungtu-
ves pasakęs dukrai: „Tavasis La-
zaris yra genijus, jo laukia šven-
ta misija“.

Po rusakalbiams skirto esperan-
to kalbos vadovėlio tais pačiais 
1887 m. uošvio lėšomis išėjo šio 
vadovėlio laidos lenkų, prancūzų ir 

vokiečių kalbomis, po to dar kelios 
knygelės. Be Kauno verslininko 
A. Zilberniko paramos esperanto 
kalba būtų likusi vienu iš daugelio 
tarptautinės kalbos projektų ir ne-
būtų išėjusi į platųjį pasaulį.

Buvusi Pažeskaja gatvė, kurio-
je gyveno Zilbernikų šeima, nuo 
Pirmojo pasaulinio karo turėjo 
Pažų gatvės vardą. Nuo 1926 
m. tai L. Zamenhofo gatvė. At-
ėjus naciams ji virto Alytaus ga-
tve. Paminėjus 100-ąsiais espe-
ranto kalbos autoriaus gimimo 
metines, dar sovietmečiu, Kau-
no esperantininkų lyderio Albi-
no Vebeliūno pastangomis 1960 
m. ji atgavo L. Zamenhofo var-
dą. Dviaukštis Zilbernikų namas 
L. Zamenhofo g. 5 yra vienintelis 
pasaulyje išlikęs pastatas, susi-
jęs ir su esperanto kalbos atsi-
radimu ir su L. Zamenhofo šei-
ma. Čia gyveno mecenatas A. 
Zilbernikas, ne kartą lankėsi L. 
Zamenhofas, ten gimė jo žmona 
Klara, gyveno jo vaikai Adomas 
ir Sofija.

Istoriniame name įsikūrė Lie-
tuvos esperantininkų sąjunga 
(LES). Čia sukaupta per keturis 
tūkstančių esperantiškų knygų tu-
rinti biblioteka, yra susirinkimų ir 
kursų patalpos. Pastatui reikia re-
monto, ypač vertinant jo, kaip kul-
tūros ir istorijos paveldo objekto 
svarbą.

L. Zamenhofas pasirašinėjo 
pseudonimu „Doktoro Esperan-
to“ – „Daktaras, turintis viltį“. Ilgai-
niui šie žodžiai tapo kalbos, su-
laukusios pasaulinio pripažinimo, 

pavadinimu. Jos kūrėjas atsisa-
kė bet kokių autorystės teisių – jis 
troško, kad kalba išliktų, tobulėtų 
ir priklausytų visiems.

Kaunas į esperanto kūrėjo vil-
tį atsiliepė bemaž prieš šim-
tą metų – čia 1918 metais įkur-
ta esperantininkų sąjunga. Jos 
kūrėjas ir pirmasis vadovas 
buvo žymus Lietuvos visuome-
nės veikėjas, rašytojas, poetas, 
publicistas, literatūros kritikas, 
prelatas, profesorius Adomas 
Jakštas-Aleksandras Dam-
brauskas. Ši visuomeninė or-
ganizacija 1918-–1940 metais 
buvo viena aktyviausiai tuometi-
nėje Lietuvoje veikusių tokio po-
būdžio organizacijų.

Prasidėjus Lietuvos okupacijai 
1940 m. Lietuvos esperantininkų 
sąjunga, kaip ir didžioji dauguma 
visuomeninių organizacijų, oku-
pacinės valdžios buvo uždraus-
ta. Prasidėjus atgimimui Lietuvoje 
1988 m. sąjunga viena iš pirmųjų 
buvo atkurta taip pat Kaune. Per 
beveik tris dešimtmečius ji tapo 
viena rezultatyviausiai veikian-
čių organizacijų Lietuvoje. 1991 
metais buvo atkurtas 1918–1940 
metais leistas žurnalas esperan-
to kalba „Litova stelo“, platinamas 
apie 50-yje pasaulio šalių.

Nuoseklia, aktyvia ir rezultaty-
via veikla Lietuvos esperantinin-
kų sąjunga pasiekė, kad 2005 
metais Lietuvoje būtų organizuo-
tas jubiliejinis 90-asis pasaulinis 
esperantininkų kongresas. Šis 
kongresas iki šiol lieka didžiau-
siu Lietuvos istorijoje tarptauti-
niu renginiu tiek dalyvių (2344 
asmenys), tiek atstovautų valsty-
bių skaičiumi (60 pasaulio šalių), 
tiek trukme (liepos 23–30 die-
nomis). Kongreso globėjas buvo 
Lietuvos Respublikos Preziden-
tas Valdas Adamkus. Sveikini-
mą kongresui atsiuntė tuometinis 
UNESCO generalinis direkto-
rius Koichiro Matsura, kongreso 
Garbės komitetą sudarė 30 iški-
liausių mūsų šalies žmonių: tuo-
metinė Europos komisijos narė 
Dalia Grybauskaitė, Europos 
žmogaus teisių teismo teisėjas 
prof. Pranas Kūris, prof. Vytau-
tas Landsbergis, poetas Justinas 
Marcinkevičius, operos solistas 
Virgilijus Noreika, akademikas 
Zigmas Zinkevičius ir kt. Kongre-
so proga buvo išleistas specialus 
pašto ženklas.

Lietuvos esperantininkų sąjun-
ga itin aktyviai dirba leidyboje. 
Įvairiose prestižinėse Lietuvos 
leidyklose („Alma Littera“, „Baltos 

lankos“, Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, „Ryto Varpas“ 
ir kt.) 2000-2010 metais buvo iš-
leista per 100 fundamentalių kny-
gų esperanto ir lietuvių kalbomis 
esperanto kalbos mokymo, es-
perantininkų veiklos istorijos, in-
terlingvistikos ir esperantologijos, 
tarptautinės kalbos problemati-
kos klausimais, grožinės literatū-
ros kūrinių, pažintinių knygų apie 
Lietuvą ir pan.

Sąjungos organizuojamus kur-
sus įvairiuose Lietuvos miestuose 
per pastaruosius metus baigė per 
5000 asmenų. 

Lietuvos esperantininkų sąjun-
ga pelnė tarptautinį pripažinimą. 
1995 metais ji gavo tarptautinę 
premiją „Cigno“ („Gulbė“), 1997 
metais tarptautinio Grabovskio 
fondo premiją, 2003 metais buvo 
pripažinta geriausiai veikiančia 
nacionaline esperantininkų orga-
nizacija pasaulyje ir gavo prizą 
„Trofeo Fyne“.

Šiuo metu Lietuvoje yra per 
6000 aktyvių esperantininkų. Di-
džioji jų dalis priklauso Lietuvos 
esperantininkų sąjungai. Tai yra 
viena solidžiausių ir aktyviausių 
visuomeninių organizacijų šalyje, 
turinti autoritetą ir sulaukusi dide-
lio pripažinimo tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.

„Daktaras, turintis viltį“ savo sie-
kį įgyvendino – daugiau nei 100 
pasaulio šalių keli milijonai žmo-
nių kalba šia tarptautine kalba, tin-
kančia tiek poezijai, tiek mokslui, 
tiek filosofijai, tiek prekybai, tiek 
bendravimui, tiek kitiems žmonių 
poreikiams. Nė vienai tautai es-
peranto kalba nėra gimtoji. Ji tar-
si tiltas sujungia įvairias kultūras ir 
priklauso visiems žmonėms. 

Lenkijos institutas Vilniuje Len-
kijos užsienio reikalų ministerijos 
užsakymu  Liudviko Zamenho-
fo mirties 100-ųjų metinių pro-
ga parengė parodą atspindinčią 
jo gyvenimą ir veiklą, tame tarpe, 
jo ryšius su Lietuva, Kaunu, Vei-
siejais. Paroda taip pat atspin-
di tarptautinės esperanto kalbos 
populiarėjimą ir paplitimą, skati-
na jos mokytis.

Lietuvos esperantininkų są-
jungai padedant Liudvikui L. 
Zamenhofui skirta paroda jau 
pabuvojo UNESCO galerijoje 
Vilniuje, Kauno apskrities vie-
šojoje bibliotekoje, Kauno Ro-
tušėje, Vytauto Didžiojo uni-
versitete, Panevėžio miesto 
savivaldybėje, Veisiejų regio-
niniame parke, Lazdijų krašto 
muziejuje. 

Druskininkų vandens parko erdvėse galima apžiūrėti unikalią esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui L. Zamenhofui skirtą parodą/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Kompleksinės paslaugos sulaukia didelio druskininkiečių susidomėjimo
2018 m. gegužės mėnesį pra-

dėtas projektas „Kompleksi-
nės paslaugos Druskininkų sa-
vivaldybės šeimoms“ sulaukė 
gausaus šeimų dėmesio – pro-
jekto teikiamomis paslaugo-
mis jau pasinaudojo 98 Druski-
ninkų savivaldybės gyventojai. 

Birželio 6 ir 12 d. organizuoti 
Druskininkų šeimų klubo susitiki-
mai, kurių metu tėveliai sportavo 
kartu su mažyliais, užsiėmimus 
vedė Inga Kostina. Šeimų klu-
bo veiklos skatina šeimų bendra-
darbiavimą ir sveikos gyvensenos 
puoselėjimą. Susitikimų metu tė-
veliai ir mamytės dalijosi gerąja 
patirtimi, keitėsi informacija ir sti-
prino asmeninius socialinius ry-
šius tarp šeimų.

Birželio 8-10 d. Taikūnų kaimo 
turizmo sodyboje surengta pir-
moji Druskininkų šeimų stovy-
kla, į kurią susirinkto 30 tėvelių su 
vaikučiais. Stovykloje šeimų lau-
kė daugybė įdomių veiklų ir užsi-
ėmimų. Šeimos susipažino, drau-
ge kūrė stovyklos taisykles, atliko 
savanoriškus darbus. Žaidimų 
specialistas Juozas Kazlauskas 
visus išjudino komandiniais, ben-
dravimo ir bendradarbiavimo ska-
tinimo žaidimais.  

Daug dėmesio stovykloje skir-
ta tėvelių užsiėmimams, kuriuos 
vedė individualios psichologijos 
konsultantė Aušra Keturkienė. 
Praktinių-patyriminių užsiėmi-

mų metu stovyklos dalyviai piešė 
šeimos paveikslą, diskutavo apie 
santykius, vaikų auginimą ir kito-
mis temomis. Vaikams ypač įsimi-
nė šeimų žygis, kurio metu daly-
viai ėjo per miškus, buvo vėžinami 
specialiu ūkininko Antano Vailio-
nio senoviniu automobiliu su veži-
mu, turėjo surasti paslėptas nuo-
rodas, įveikti užduotis, atspėti 
kodus, patys pasigaminti vakarie-

nę ant laužo. Stovyklos dalyviai 
drauge maudėsi, žaidė futbolą, 
krepšinį, mankštinosi, mėgavosi 
stalo tenisu ir puikiai praleido lai-
ką. Netikėtai įdomi buvo paskutinė 
stovyklos diena, nes joje apsilan-
kė garsus Lietuvos krepšininkas 
Jonas Mačiulis su šeima. Jis pasi-
dalino savo šeimos tradicijomis ir 
mielai su visais įsiamžino.

Stovyklos organizatoriai džiau-

giasi, kad pirmoji stovykla da-
lyviams atnešė labai daug šiltų 
emocijų, šeimos susidraugavo, 
pabuvo drauge, pažino savo ar-
timuosius įvairioje veikloje, tu-
rėjo galimybę pasikalbėti apie 
savo šeimą. 

Liepos mėnesį planuojamos psi-
chologų konsultacijos vaikams ir 
paaugliams, saugaus prieraišumo 
mokymai, šeimų klubo susitikimai 

bei antroji šeimos santykius tobu-
linanti stovykla. Konsultacijas ir 
paskaitas ves visoje šalyje žinomi 
ir didelę darbo patirtį su šeimomis 
turintys psichologai ir specialistai. 

Jeigu norite pagerinti šeimos 
santykius, atrasti naujų bendra-
vimo ir bendradarbiavimo būdų, 
kviečiame iš anksto registruotis į 
planuojamus mokymus, individu-
alius užsiėmimus ir gauti reikia-
mas paslaugas. Visa informacija 
apie projekto renginius skelbiama 
socialinio tinklo „Facebook“ pa-
skyroje „Kompleksinės paslaugos 
Druskininkų savivaldybės šei-
moms“, el. p.: dspcentras@gmail.
com arba tel. 8 611 94581. 

Projektas „Kompleksinės pa-
slaugos Druskininkų savivaldy-
bės šeimoms“ įgyvendinamas 
Europos socialinio fondo lėšo-
mis pagal 2014-2020 metų ES 
fondų investicijų veiksmų progra-
mos priemonę „Kompleksinės pa-
slaugos šeimai“. Siekiant projekto 
paslaugų kokybės, Savivaldybė 
prisidėjo ir savo biudžeto lėšomis. 
Projekto tikslas – užtikrinti kom-
pleksiškai šeimai teikiamų pas-
laugų prieinamumą, kad jos būtų 
teikiamos kuo arčiau šeimos gy-
venamosios vietos, padėti derin-
ti šeimos nariams šeimos ir darbo 
įsipareigojimus. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Stovykloje dalyvių laukė daugybė įdomių veiklų ir užsiėmimų: šeimos susipažino, drauge kūrė stovyklos taisykles, atliko savanoriš-
kus darbus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų JUC „Savęs pažinimo“ 
stovykla – kelionė savęs link 

Gegužės mėnesį Druskininkų 
jaunimo užimtumo centre pra-
dėtas įgyvendinti Jaunimo rei-
kalų Departamento finansuo-
jamas projektas „Pažink save 
Juc‘e“. Projekto tikslas – su-
daryti galimybes užsiimti pras-
minga veikla ir saugiai leisti 
laisvalaikį saviraiškos erdvės 
nerandantiems jauniems žmo-
nėms bei palengvinti jų inte-
graciją į gyvenamąją aplinką. 
O birželio 25-27 dienomis or-
ganizuota „Savęs pažinimo“ 
stovykla – nepamirštama ir at-
radimų kupina kelionė savęs ir 

kitų link. 
Dvidešimt jaunų žmonių pirmąją 

stovyklos dieną laiką leido Jauni-
mo užimtumo centro erdvėse, „lau-
žydami ledus“ susipažinimo ir ko-
mandos formavimo žaidimuose. 
Vėliau jie turėjo galimybę dalyvauti 
susitikimuose su neformaliojo švie-
timo organizacija „Juoda Avis“ ir 
lektoriumi Olegu Koršunovu, kurių 
metu jaunuoliai stojo į akistatą su 
savo didžiausiais trūkumais ir bai-
mėmis, išmoko priimti savo nesė-
kmes, iš jų mokytis bei atitinkamai 
tai vertinti. „Snow Arenos“ kartingų 
trasoje ir „One“ nuotykių parke sto-

vyklos dalyvių laukė ekstremalūs 
išbandymai ir netikėtumai.

Stovyklos dalyviams buvo pa-
siūlyti komandiniai, lauko ir stalo 
žaidimai, refleksijos, kurių metu 
jie gilinosi į įsisavintą patirtį, tapo 
neišskiriama ir vienas kitą palai-
kančia komanda. Stovyklos vado-
vų Aistės Fedaravičiūtės ir Juo-
zo Kazlausko teigimu, tris dienas 
ir dvi naktis trukusioje stovykloje 
jaunuolių pokyčiai buvo akivaiz-
dūs, o gauta nauda – neįkainoja-
ma.

Druskininkų JUC informacija

„Savęs pažinimo“ stovykla – nepamirštama ir atradimų kupina kelionė savęs ir kitų link/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka 

LSU vykdo KINEZITERAPIJOS, TRENIRAVIMO SISTEMŲ, TU-
RIZMO IR SPORTO VADYBOS  MAGISTRANTŪROS studijas 
DRUSKININKUOSE

Dokumentai visą vasarą (iki rugsėjo 1 d.) priimami ketvirtadie-
niais nuo 15 iki 19 val. Druskininkų švietimo centro salėje

Priėmimo reikalavimus, studijų programas rasite LSU tinkla-
pyje bei „Facebook“

Išsami informacija teikiama tel. 8 611 30903 
El. paštas: reginakurp@gmail.com 
LSU studijų administratorė Druskininkuose – Regina Kurpa-

vičiūtė

Birželio 21 d. Kauno sporto halėje įteikti diplomai LSU absol-
ventams. Tarp jų – septyniems Druskininkų grupės kineziterapi-
jos magistrantūros studijų programos studentams, įgijusiems 
sveikatos mokslų magistro, kineziterapeuto laipsnį. 



2018 m. birželio 28 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 1619

Vasaros pamokėlės – mini zoologijos sode 

„Atgimimo“ mokykla, 2017 m. 
vasario 9 d. pasirašiusi sutartį 
su Grūto parko zoologijos sodu, 
nuolat bendradarbiauja su par-
ku įvairiose gamtamokslinio ir 
socialinio ugdymo srityse. Prieš 
dvejus metus 1-6 klasių moki-
niai piešė gražiausią paukšte-
lį – piešinių paroda iki šiol pui-
kuojasi parke esančiame elnių 
muziejuje. Visą tą laiką parko 
lankytojai turėjo galimybę bal-
suoti už originaliausią ir nuos-
tabiausią piešinį. Daugiausia 
aukščiausių įvertinimų surinko 
8c klasės mokinio Rimanto Mar-
kausko ir 2b klasės mokinės Ur-
tės Baležentytės darbai. Jiems 
įteikti UAB „Hesona“ direktorės 
Birutės Malinauskaitės-Bark pa-
dėkos raštai. 

Dažni svečiai šiame parke ma-
žieji mokiniai. O vyresniųjų, de-
vintokų, rankomis padaryti inki-
lai miško gyventojams – ne tik 
paukšteliams, bet ir voverėms ar 
apuokams – padeda užauginti 
mažuosius.

Vasaros pradžioje 2-4 klasių 
mokinių stovyklos „Vaivorykš-
tė“ būrys atvyko pasidomėti zoo-
logijos sodo gyventojų gausybe, 
sužinoti daugiau apie jų gyveni-
mo būdą. Stovyklautojus sutiku-
si gyvūnėlių mylėtoja Birutė Ma-
linauskienė parodė ir papasakojo 
apie parke priglaustus sužeistus 
paukštelius: matėme gandrą nu-
lūžusiu sparnu, dėl elektros lai-
duose patirtos traumos negalin-
tį skraidyti gerviną bei jį kasmet 
aplankančią draugę, kitą gervę. 
Pastaroji ištikimai jau trečią va-
sarą praleidžia kartu su negalin-
čiu skraidyti draugu, o rudenį iš-
skrenda į šiltuosius kraštus... 

Dar daug romantiškų ir keistų is-
torijų papasakojo įdomioji vadovė: 
apie baltąją vištą, dedančią žalius 
kiaušinius, plikakakles višteles, 
kurių kaklai atrodo keistokai, lyg 
nusišėrę – bet tokia jų rūšis. Apie 
jūrinį erelį, patekusį parko priežiū-
ron iš paukščių globos namų, nes 
jis, augintas žmogaus, nemoka 
gyventi laisvėje. 

Vaikai mokėsi atskirti įvairias 
balandžių veisles – pūstinius nuo 
karakulinių, povinius nuo mėsinių 
ir kitus. Povai tuo metu ginčijo-
si tarpusavyje ir neišskleidė savo 
gražiosios spalvotos uodegos. 
Užtat buvo juokinga stebėti ma-
žąjį gaidelį, besivedžiojantį viš-
čiukus, kai mama vištelė perėjo li-
kusius. „Koks geras tėtis!“, – sakė 
vaikai. Pasidžiaugę naujagimio 
karčiuotojo paviano išdaigomis, 
pasilabinę su meškutėmis, išvydę 
pumas ir kitus žvėrelius, pasisupę 
sūpynėse, linksmi nugužėjome į 
Karolio Dineikos sveikatingumo 
parką tęsti stovyklos užsiėmimų. 
Smagu vasarą.

O nuo rugsėjo lauks nauji kon-
kursai, gyvūnėlių įpročių bei gy-
venimo būdo pažinimo studijos, 
įdomių sumanymų vaivorykš-
tė. Taip mes mokomės pažinti ir 
atjausti.

„Atgimimo“ mokyklos vasaros 
stovyklos „Vaivorykštė“ 

organizatorių informacija 

Stovyklos „Vaivorykštė“ dalyviai apžiūrėjo ir parke eksponuojamą piešinių paroda/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Nuoširdžiai dėkojame Robertui Mizarui ir talkinusiems 
darbininkams už greitai ir kokybiškai atliktą kapo apdailą.

Vilma ir Robertas Kisieliai
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Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingas 
ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Kandidatas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turėti ikimokyklinio 
ugdymo pedagogo kvalifikaciją arba būti baigęs ikimokyklinio 
ugdymo mokytojų rengimo programą ir turėti auklėtojo kvalifikaciją.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus el. paštu: drs.
zibute@gmail.com arba pristatyti į lopšelį-darželį „Žibutė“, Vytauto 
24a, Druskininkai, sekretoriui asmeniškai iki 2018 m. liepos 10 d.:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso išklausymo dokumento 

kopiją (jei turi).
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

KARTOJAMAS VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE 
PARENGTUS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR 

PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMO

Planavimo pagrindas: Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 
2013-12-02 įsakymas Nr. V35-976 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“, 2013-12-03 „Detaliojo teritorijų 
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr. 26-13-437-163 ir 
2015-10-15 „Susitarimas dėl 2013 m. gruodžio 3 d. sutarties Nr. 26-13-437 sąlygų 
pakeitimo“ Nr. 26-434-(7.7).

Planuojamos teritorijos plotas: 23,8384 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą - visuome-

ninės paskirties teritorijos, bei teritorijų naudojimo ir tvarkymo reglamentus, nekei-
čiant esamo sklypo ribų ir ploto.

Planavimo organizatorius: AB „Eglės“ sanatorija, į. k. 152038626, Eglės g. 1, 
Druskininkai, tel. +370 698 39510, el. p. robertas@eriadas.lt.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės 
adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies 
vadovė Violeta Miciūtė, el.p.: violeta@smartas.lt, ir projekto vadovė Diana Saba-
liauskienė, el.p.: diana@smartas.lt

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2016-05-25 

redakcijos) priedo 3 str. 1 dalimi ir LR Teritorijų planavimo įstatymo (2017-01-01 re-
dakcijos) 47 str. 1 dalimi detalusis planas rengiamas, viešinamas, derinamas, tikri-
namas ir tvirtinamas pagal iki 2014 m. sausio 1d. galiojusį teritorijų planavimo teisi-
nį reguliavimą.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo - nerengti ,,Žemės 
sklypo Eglės g. 1, Druskininkuose  (unikalus Nr. 1501-0006-0108, kadastro Nr. 
1501/0006:108)  naudojimo būdo nustatymo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo re-
glamentų nustatymo detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 
dokumento. Sprendimą 2017-09-13 priėmė planavimo organizatorius - AB „Eglės“ 
sanatorija, vadovaujantis gautomis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atran-
kos subjektų išvadomis.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu, sprendimu dėl SPAV bus galima 
susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2018 m. liepos 13 d. iki 2018 m. liepos 27 d. im-
tinai, darbo valandomis Druskininkų savivaldybės patalpose (Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai), projektuotojų biure (Maironio g. 11, Vilnius) bei Druskininkų savival-
dybės tinklalapyje (www.druskininkai.lt). Informacija teikiama tel. (85) 2611115, el. 
p. violeta@smartas.lt.

Pakartotinas viešas susirinkimas vyks 2018 m. liepos 27 d., 14:00, AB „Eglės“ 
sanatorijos (Eglės g. 1, Druskininkai) Eglė1C korpuso konferencijų salėje, pirma-
me aukšte.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano atrankos vertini-
mui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Eglės g. 1, Drus-
kininkai) ir detaliojo plano rengėjo biure (Maironio g. 11, Vilnius).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui 
raštu per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško 
Inžinieriaus (-ės) sąmatininko (-ės).

Darbo pobūdis: 
Sąmatų sudarymas „Sistela“ programomis;
Projektinės dokumentacijos analizė, apibendrinimas;
Ekonomiškai naudingiausių techninių sprendimų paieška;
Kiekių žiniaraščių projektinėje dokumentacijoje analizė, patikra ir skaičiavimų ruo-

šimas;
Konkursinės dokumentacijos ruošimas;
Kainų lygio statybos rinkoje suvokimas, tyrimas ir analizė.
Bendravimas su tiekėjais, medžiagų užsakymas.
Reikalavimai darbuotojui:     
Aukštasis Inžinerinis/techninis išsilavinimas;
Darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai;
Mokėjimas dirbti AutoCAD programa; 
Geri MS ofiso įgūdžiai, greita orientacija;
Darbas su „Sistela“ programa;
Gebėjimas savarankiškai ir savalaikiai priimti techninius sprendimus bei
dirbti komandoje;
Greita orientacija į pasikeitimus, techninis ir analitinis mąstymas,
kruopštumas, atsakingumas.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu: 8 313 51405. Gyvenimo aprašymą 

siųsti el. p.: info@dku.lt

 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

Ieškome angliškai kalbančių merginų/moterų darbui Švedijoje, 
paukštyne. Darbas draugiškame švediškame kolektyve, 8 darbo 
valandos per dieną, 5-6 dienas per savaitę. Darbo atlyginimas – 8 
Eur/1 val. Apgyvendiname nemokamai ir apmokame kelionės išlai-
das. Tel. 8 679 88734

Sodybai „Ignė“ nuolatiniam darbui Jaskonyse reikalinga 
kambarinė. Tel. 8 606 00016. El. paštas: sodybaigne@gmail.com

AB „Eglės sanatorija“ išparduoda naudotus baldus:

Kušetė (90 cm pločio) – 36 Eur;
Kušetė (140 cm pločio) – 42 Eur;
Prieškambario baldai (su veidrodžiu) – 24 Eur;
Rašomasis stalas – 12 Eur;
Siaura spinta rūbams (su veidrodžiu) – 45 Eur;
Spinta rūbams – 42 Eur.

Daugiau informacijos: Artūras Belaručkinas, tel. 8 611 50754
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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

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. 
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, 

meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... 
(R. Vinterz) 

Dėl mylimo Tėvelio netekties nuoširdžiai užjaučiame 
Rasą Lukšienę ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios 

stiprybė šią skaudžią netekties valandą. 

Druskininkų savivaldybė 

... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast... 

(Just. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą 
dėl mylimo sūnaus Roko mirties reiškiame nuoširdžią 

užuojautą Indrei Čaplikienei. 

Druskininkų kultūros centro kolektyvas

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

Renginiai
Birželio 29 d. Rytietiškų šokių fes-

tivalis „Orientalis‘2018“. 19 val. GALA 
SHOW su rytietiškų šokių žvaigždėmis 
ir dainininku Mickael Jamal (Prancuzi-
ja) bei Polina DCD (Rusija), kostiumų 
pristatymas; 21 val. Spektaklio premje-
ra „Pasaka apie pamestą žiedą“ (Pra-
mogų aikštėje, Vilniaus al.24)

XVI tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU 

M. K. ČIURLIONIU
Liepos 1 d. 19.30 val. Druskininkų 

bažnyčioje Sakralinės muzikos valan-
da: Aušra Cicėnaitė (sopranas); Daiva 
Gudelevičiūtė (altas); Živilė Survilaitė 
(vargonai)

Liepos 8 d., 19.30 val. Druskinin-
kų bažnyčioje Sakralinės muzikos va-
landa: Kauno mišrus choras „Leliumai“ 
(Meno vadovas ir dirigentas Dainius 
Druskis), Aurelija Stasiulytė (mecoso-
pranas), Evelina Pilipavičiūtė-Juraškie-
nė (vargonai)

Birželio 30 d. 20 val. Lietuvos au-
tomobilių „Rally Raid“ čempionato ap-
dovanojimai. Didysis bekelės marato-
nas 4x4 perimetras. Renginio svečiai 
– Rūta Kotryna, Mikas Suraučius (Pra-
mogų aikštėje, Vilniaus al. 24)

Liepos 1 d. 11 val. Choro „Židinys“ 
koncertas (Leipalingio Švč. Mergelės 
Ėmimo į dangų bažnyčia, Kapų g. 2)

Liepos 1 d. 21.30 val. Lauko kino se-
ansas. Filmas „Septynios minutės po 
vidurnakčio “ (Pramogų aikštėje, Vil-
niaus al. 24) 

Liepos 5 d. 21.30 val. Lauko kino se-
ansas „Kino žvaigždės Liverpulyje ne-
miršta“ (Pramogų aikštėje, Vilniaus al. 
24) 

Liepos 7 d. 21.30 val. Kino karava-
nas. Filmas „Maria Callas: savais žo-
džiais” (Pramogų aikštėje, Vilniaus al. 
24)

Renginiai M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje:

Birželio 30 d. 16 val. 53-ojo fortepi-
joninės muzikos festivalio koncertas, 
kuriame gros Gintaras Januševičius, 
M. K. Čiurlionio memorialiniame mu-
ziejuje. Koncertas – mokamas! (M. K. 
Čiurlionio g. 35, Druskininkai). 

Liepos 4 d. 20 val. 53-ojo fortepijo-
ninės muzikos festivalio koncertas, ku-
riame gros Asta ir Dainius Vaičekoniai. 
Koncertas – mokamas! (M. K. Čiurlio-
nio g. 35, Druskininkai). 

M. K. Čiurlionio memorialiniame mu-
ziejuje atidaryta fotografijų paroda „Se-
nieji, mielieji Druskininkai“, skirta M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-
erių metų veiklos sukakčiai paminėti.

Renginiai Druskininkų miesto mu-
ziejuje:

Liepos 2 d. 17 val. žemėlapių paro-
dos „Druskininkai per šimtmetį“ atida-
rymas ir paskaita „Lietuva ir Druski-
ninkai. Kokioms valstybėms priklausė 
Druskininkai?“

Druskininkų miesto muziejuje vyk-
domos edukacijos vaikams ir suau-

gusiems.
Naujos edukacinės programos: „Ke-

lionė laiku“, šešėlių teatras „Kokius pa-
davimus apie Druskininkus kužda še-
šėliai?“, „Stebuklinga druskos galia“ 
bei laiko patikrintos: „Svečiuose pas 
kurorto vaistininką“ ir Ebru. Daugiau in-
formacijos rasite: www.druskininkumu-
ziejus.lt 

Į edukacijas būtina išankstinė regis-
tracija tel. +370 313 51024 arba: muzie-
jus@druskininkai.lt

Leipalingio dvare eksponuojama 
druskininkietės dailininkės Liucijos 
Vrubliauskienės jubiliejinė retrospekty-
vinė paroda „Šviesos kelias“

Jei dar įmanoma Tave paguosti,
žinok, kad širdys mūsų gedi su Tavimi. 
Tik žmogui lemta skausmą pažaboti,

surasti ramybę, susitaikyti su lemtimi...

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Indrę Čaplikienę, netekus 

mylimo sūnaus Roko.

Viečiūnų seniūnijos, Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ ir Viečiūnų laisvalaikio salės kolektyvai

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia 
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. 

Mirus broliui, nuoširdžiai užjaučiame Reginą Berteškienę.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos kolektyvas

UAB „Švykai“ ieško mūrininkų (-ių), tinkuotojų-
apdailininkų (-ių). Tel. 8 687 50429

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ 
BANDYMŲ IR REMONTO VIEČIŪNŲ MSTL.

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą klientams, UAB „LITESKO“ filia-
las „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus. Informuoja-
me, jog š. m. liepos 10-12 dienomis bus atliekami Viečiūnų mstl. šilumos trasų hidrauliniai bandymai.  

Vartotojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai atnaujinamas nuo 2018-07-12 14 val. Pažeis-
tų tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau, atlikus remonto 
darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkretiems namams bus informuoti jų prižiū-
rėtojai. Telefonas informacijai: (8-650) 99538.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų!

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo namams „Okona“, kavi-
nei „Žara“, kavinei „Goda“, kaimynams, draugams, bendra-
darbiams, padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti Riman-
tą Lukšį.

Žmona Danutė ir sesės Violeta su Lina

Išeiname po vieną mes visi, visi… Per skausmą, ašaras į 
Amžinąją Būtį.

Bet kaip sunku ištarti paskutinį kartą, sudie, Sūnau...
Dar taip norėjosi kartu pabūti.

Nuoširdų AČIŪ tariame Druskininkų savivaldybei bei Svei-
katinimo ir poilsio centrui AQUA, draugams, darbo kole-
goms, giminėms, vaikų draugams, kaimynams, užjautu-
siems ir padėjusiems palydėti mūsų sūnų  Modestą Jurgaitį 
į Amžinojo poilsio vietą.

Algida, Vanda ir Juozas Jurgaičiai

Sunkią netekties valandą, mirus Antanui Oliškevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną ir artimuosius.

Švendubrės kaimo bendruomenė

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Kokybiškai atliekame butų remontus, restauruojame 
vonias, suteikiame garantijas. Tel. 8 607 38627
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2018.06.30 d.
Šeštadienis

2018.06.29 d.
Penktadienis

2018.07.01 d.
 Sekmadienis

2018.07.02 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 345 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 12 s. 

10:50 Komisaras Reksas 26 s.
11:40 Stilius.
12:35 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 334 s. 
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:20 Munreikeris.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Tik tavo akims.
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 12 s. (k.).
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 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys 334 s. (k.).

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

kelnis“ 11. 12 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 3, 4 s. (k.).

07:55 „Simpsonai“ 17. 5 s. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 24 s. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 101 s. 
13:00 „Pažadėtoji“ 865-868 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 5, 6 s. 
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Boltas“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kelnėse dar ne senelis“.
23:30 „Konanas barbaras“.
01:40 „Pagrobimas“ (k.).
03:15 „Mirtinas smūgis“ (k.).
04:55 „Kvantikas“ 2. 15 s. 

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

šviesa“ 172-174 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 21 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

146 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 16 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 21 s.
14:25 „Dvi širdys“ 907-910 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki.... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS 2 ginklai.
23:10 Visi geri dalykai.
01:05 Eik su manim. 

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

08.10 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

08.40 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
09.10 „Rojus“ 74 s.
10.15 „Rasputinas“ 3 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 11 s.
12.25 „Iššūkis“ 8 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 19 s.
14.55 „Delta“ 2. 4 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 21 s.
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Iššūkis“ 2. 12 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 Patriotai. 
22.00 Reporteris.
22.15 Keliauk su „Reporteriu“. 
22.30 „Iššūkis“ 6 s.
23.35 „Gluchariovas“ 19 s.
00.35 „Delta“ 2. 4 s.
01.30 „Neprijaukinti. Australija“. 

06:15 „Viena už visus“ 145, 
146 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 472 s.

08:35 „44-as skyrius“ 95 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 3 s.
10:30 „Kobra 11“ 19 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 7 s.
12:35 „Stoties policija“ 19 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 473 s.
14:50 „44-as skyrius“ 96 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 4 a.
16:50 „Kobra 11“ 20 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 8 s.
18:55 „Stoties policija“ 20 s.
20:00 Info diena. 
21:00 Amerikos kiborgas. Plieninis 

karys.
22:55 Kitos 48 valandos  .
00:55 „Įkaitai“ 13 s.
01:45 Dyzelio mįslė.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nuotykiai 34, 35 s. 
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2. 18 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 

30 s. 
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė 18 s. 
08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Švarinimo-
si būtinybė.

12:40 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Gyvūnų jaunikliai. Mažieji kalnų 
gyventojai.

13:35 Puaro 2. 7, 8 s.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionato apžvalga.
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Kazanės. Pertrauko-
je – Žinios.

19:00 Klausimėlis.lt. 
19:30 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta Augusti-
no Voldemaro ir grafo Adamo Ronikie-
rio pasirašytos sutarties dėl Lietuvos 
ir Lenkijos santykių šimtmečiui.

19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:00 Panorama. 
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Sočio. 

23:00 Pradedantieji.
00:45 Tik tavo akims (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Švarinimosi 
būtinybė (k.).

03:40 Pasaulio dokumentika. Gy-
vūnų jaunikliai. Mažieji kalnų gyven-
tojai (k.).

04:35 Emigrantai (k.).
05:30 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta Augusti-
no Voldemaro ir grafo Adamo Ronikie-
rio pasirašytos sutarties dėl Lietuvos ir 
Lenkijos santykių šimtmečiui (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Gimę tą pačią dieną. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Nykš-

tukėnas.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 346 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 13 s. 

10:50 Komisaras Reksas 27 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 1 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:40 Premjera. Seserys  335 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Samaros. Pertrau-
koje – Žinios. Orai.

19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. Jonas Vailokaitis. 

19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Rostovo. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 10 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 13 s. (k.).

00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 1 s.
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 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Jonas Vailokaitis (k.).
04:50 Smegenų paslaptys. Polis Se-

zanas.
05:00 Seserys 335 s. (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
08.20 „Išmanus kaimas“. 

08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Surinamas“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Ta-

džikija“. 
11.10 Ekovizija.
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 5, 6 s.
13.30 „Laiptai į dangų“ 23, 24 s.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
16.50 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Prancūzijos GP apžvalga.
18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
19.00 „Rasputinas“ 4 s.

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 149 s. (k.)
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

42 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3 s. 21 s.
08:00 „Aladinas“ 150 s.
08:30 „Kobra 11“ 20. 8 s. 
09:30 „Eldorado beieškant“ 101 s. 
10:30 „Skaniai ir paprastai“. 
11:00 „Užburta meilė“.
12:05 „Titanikas“.
16:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
16:35 „Batuotas katinas Pūkis. Trys 

velniūkščiai“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 604 s. 
18:30 „TV3 žinios“ 181 s.
19:17 „TV3 sportas“.
19:22 „TV3 orai“ 181 s.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Galiūnas Džo“.

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 150 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

43 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 22 s.
08:00 „Aladinas“ 151 s.
08:30 „Kobra 11“ 20. 9 s. 
09:30 PREMJERA „Šefai vikingai“. 
10:00 „Sibilės knyga“ 102 s. 
11:00 „Prezidento sūnus“.
13:05 „Gerbėja“.
14:55 „Marko ir Raselo pašėlęs pa-

sivažinėjimas“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 605 s. 
18:30 „TV3 žinios“ 182 s.
19:22 „TV3 sportas“.
19:27 „TV3 orai“ 182 s.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Džiunglių knyga 2“.
21:00 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionato atrankos rung-
tynės. Vengrija - Lietuva“.

23:00 VASAROS KINO TEATRAS 
„Ekstraordinarių džentelmenų lyga“.

01:10 „Iksmenai. Pirma klasė“ (k.).
03:25 „Velnio stuburo paslaptis“ (k.).
05:00 „Virtuvė“ 4. 16, 17 s. 

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

kelnis“ 11. 13 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 6-7 s. 

07:55 „Sibilės knyga“ 102 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3.
12:00 „Kobra 11“ 20. 9 s. 
13:00 „Pažadėtoji“ 869-871 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 8, 10 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 25 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 104 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS „Sielonešė“.

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

Litlis“ 13 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

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

viukai burbuliukai“ 1 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 14 s.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 1 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 14 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 32, 33 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 23 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Pramušt-

galviai.
11:35 Drakono perlo paslaptis.
13:30 TKKG ir paslaptinga proto 

mašina.
15:45 Policijos akademija 4. Civiliai 

patruliai.
17:30 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 1 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Smurfai 2.
21:45 Nebrendylos 2.
23:50 Vampyrai užkniso juodai.
01:30 2 ginklai. 

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

čiai“. 
07.55 „TV Europa pristato. Karo ir 

pokario vaikai. Partizanų vaikai“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas. 
11.00 „Iššūkis“ 7, 8 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 15, 16 s.
15.00 Tarptautinis MMA turnyras 

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

16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 „Neišsižadėk“ 10, 11 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 11 tęs., 12 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Svarbiausia - įstatymas“ 15, 

16 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Svarbiausia - įstatymas“ 16 tęs.
23.00 „Iššūkis“ 7, 8 s.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ 49, 50 s.
02.40 „Baltoji vergė“ 15, 16 s.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Iššūkis“ 7, 8 s.
06.00 „Pasaulio turgūs. Florencija“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

06:15 „Viena už visus“ 140-
144 s.

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vaikai šėlsta“ 1 s. 
10:40 „Mano siaubūnėlis“ 3 s. 
11:45 Europos septynetų regbio tau-

rė. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių
12:10 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“ 3 s. 
13:25 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 2 s. 
14:30 Europos septynetų regbio 

taurė. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių
14:55 „Reali mistika“ 31 s. 
15:55 „Detektyvų istorijos“ 6 s. 
16:45 „Nusikaltimų miestas“ 7 s. 
17:15 Europos septynetų regbio tau-

rė. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių
17:40 „Nusikaltimų miestas“ 8 s. 
18:20 „Kas žudikas?“ 35 s. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Snaiperis.
00:10 AŠTRUS KINAS Nakvynės 

namai.
01:55 „Įkaitai“ 12, 13 s.
03:25 Muzikinė kaukė. 

06:30 Galiūnų Čempionų 
lyga Graikijoje. 

07:30 „Viena už visus“ 145, 
146 s.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Pasaulio komandinis Galiūnų 

čempionatas. 2017 m. 
09:55 Europos septynetų regbio 

taurė. Ketvirtfinaliai. Tiesioginė trans-
liacija iš Šiaulių

11:30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“ 1 s. 
12:45 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 3 s. 
13:55 Europos septynetų regbio 

taurė. Pusfinaliai. Tiesioginė translia-
cija iš Šiaulių

14:40 „Ekstrasensų mūšis“ 6 s. 
16:45 Europos septynetų regbio 

taurė. Finalai. Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių

17:35 „Detektyvų istorijos“ 7 s. 
18:30 „Kas žudikas?“ 36 s. 
19:30 „PREMJERA Rivjera“ 1, 2 s.
21:30 „Juodasis sąrašas“ 9 s.
22:30 „Išbandymų diena“ 12 s.
23:30 „Ekstrasensų mūšis“ 6 s. 
01:35 Nakvynės namai.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 1 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 21 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 2 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 15 s.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 2 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 15 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 34, 35 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 24 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Voverių maištas.
11:35 Raudonplaukė Zora.
13:35 Mano monstriukas ir aš.
15:40 Prarastasis.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Paskutinis jaunikio išbandymas.
22:50 Saulėlydis.
01:10 Mirčių kolekcionierius 2.
02:45 Nebrendylos 2.

02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 10 s.
02.45 „Rasputinas“ 1 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 2 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 10 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“..
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
10:55 Premjera. Kačių ABC 2. 3 s. 
11:40 Klausimėlis.lt. 
12:00 Iškilmingas „Dainų šventės“ 

vėliavos pakėlimas Simono Daukanto 
aikštėje. Šventės pradžią skelbia Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. Tiesiogi-
nė transliacija. 

12:15 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. Galapagai. Darvi-
no rojus.

13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Salų gamtos slėpiniai 2. Japoni-
ja. Kraštutinumų salos.

14:00 Puaro 2. 9, 10 s.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionato apžvalga.
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Maskvos. Pertrauko-
je – Žinios. 

19:00 Klausimėlis.lt. 
19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:00 Panorama. 
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija

iš Žemutinio Naugardo. 
23:00 Auksinė taurė.
01:05 Pradedantieji (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai. Galapagai. Darvino 
rojus (k.).

03:40 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. Japonija. Kraštu-
tinumų salos (k.).

04:30 Kačių ABC 2. 3 s. (k.).
05:15 Karinės paslaptys (k.).

21:50 VASAROS KINO TEATRAS 
„Iksmenai. Pirma klasė“.

00:20 „Velnio stuburo paslaptis“.
02:05 „Kelnėse dar ne senelis“ (k.).
03:55 „Konanas barbaras“ (k.).

20.00 Žinios.
20.30 „Rasputinas“ 5 s.
21.30 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 Grilio skanėstai. 
23.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 15, 

16 s.
01.00 „Laiptai į dangų“ 19, 20 s.
02.50 „24/7“.
03.15 „Kapitonas Gordejevas“ 4. 1, 2 s.
04.55 „24/7“.
05.15 Tarptautinis MMA turnyras 

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

06.00 „24/7“.
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2018.07.04 d.
Trečiadienis

2018.07.05 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis  348 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 15 s. 
10:50 Komisaras Reksas 29 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 3 s.
12:35 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 337 s. 
17:30 Žinios. 
18:00 Aštuonkojė.
20:10 Klausimėlis.lt. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Mano tautinis kostiumas: būta 

ir atkurta. 
22:00 Lietuvos šimtmečio dainų 

šventė „Vardan tos…“. Ansamblių 
vakaras „Tėvyne mūsų“. Tiesioginė 
transliacija iš Kalnų parko. 

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 15 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3 s. (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
05:00 Seserys 337 s. (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 349 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 16 s. 
10:50 Komisaras Reksas 30 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si  4 s.
12:35 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 338 s. 
17:30 Žinios.
18:00 Niekada nesakyk niekada.
20:10 Klausimėlis.lt. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Lietuvos šimtmečio dainų šven-

tė „Vardan tos…“. Šokių diena „Saulės 
rato ritimai“. Tiesioginė transliacija iš 
Lietuvos futbolo federacijos stadiono. 

24:00 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 16 s. (k.).

00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi  

4 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
05:00 Seserys 338 s. (k.).

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

čiakelnis“ 2 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 11-

12 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 26 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 105 

s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 876-879 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 13, 14 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 27 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 106 

s. 
21:00 „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„P. S. Myliu tave“.
01:05 „Elementaru“ 5. 20 s. 
01:55 „Kvantikas“ 2. 18 s. 
02:45 „Amerikiečiai“ 5. 7 s. 
03:35 „Aferistas“ 5. 10 s.
04:25 „Ekstrasensai tiria“ 81 s. 
05:25 „Virtuvė“ 4. 18 s. 

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

kelnis“ 3 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 13, 

14 s.
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 27 s.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 106 s.
13:00 „Pažadėtoji“ 880-883 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 15, 16 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 28 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 107 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Armagedonas“.
01:30 „Kvantikas“ 2. 19 s.
02:25 „Amerikiečiai“ 5. 8 s. 
03:20 „Aferistas“ 5. 11 s.
04:10 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 1, 2 s.
05:00 „Kvantikas“ 2. 19 s. (k.).

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

šviesa“ 181-183 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 24 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

149 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 18 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 24 s.

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

šviesa“ 184-186 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 25 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

150 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 19 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 25 s.
14:25 „Dvi širdys“ 923-926 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Trys 

muškietininkai.
00:45 „Judantis objektas“ 19 s.
01:35 Drakono vartai.
03:35 Alchemija XVIII. Muzika, kuri 

auga. 
04:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas.
07.10 ‚24/7“.

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žei-
myte. 

08.10 „Delta“ 2. 6 s.
09.15 „Rojus“ 76 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 11 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 5. 13 s.
12.30 „Iššūkis“ 10 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 21 s.
14.55 „Delta“ 2. 6 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 23 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 2 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 PREMJERA. „Ragana“ 2 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Iššūkis“ 7 s.
00.05 „Gluchariovas“ 21 s.
01.05 „Delta“ 2. 6 sw.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 12 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 5 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 4 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 12 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 19 s.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai.

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
08.10 „Delta“ 2. 7 s.
09.15 „Rojus“ 77 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 12 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 1 s.
12.30 „Iššūkis“ 11 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 22 s.
14.55 „Delta“ 2. 7 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 24 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“ 3. 3 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 PREMJERA. „Ragana“ 3 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Iššūkis“ 8 s.
00.05 „Gluchariovas“ 22 s.
01.05 „Delta“ 2. 7 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 13 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 6 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 5 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 13 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 20 s.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai. 
07.10 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 2. 8 s.
09.15 „Rojus“ 78 s.
10.20 „Rasputinas“ 4 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 2 s.
12.30 „Iššūkis“ 12 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 23 s.
14.55 „Delta“ 2. 8 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 25 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 4 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 PROGRAMA. „Ragana“ 4 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Iššūkis“ 9 s.
00.05 „Gluchariovas“ 23 s.
01.05 „Delta“ 2. 8 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 1 s.
02.45 „Rasputinas“ 2 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 6 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 1 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 21 s.

06:15 „Viena už visus“ 149, 
150 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 474 s.

08:35 „44-as skyrius“ 97 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 5 s.
10:30 „Kobra 11“ 21 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 9 s.
12:35 „Stoties policija“ 21 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 475 s.
14:50 „44-as skyrius“ 98 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 6 s.
16:50 „Kobra 11“ 22 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 10 s.
18:55 „Stoties policija“ 22 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 10 s. 
21:00 Mirtinas ginklas.
23:15 Merginų kovo.
01:15 „Įkaitai“ 14 s.
02:05 „Detektyvų istorijos“ 6 s. 

06:15 „Viena už visus“ 151, 
152 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 475 s.

08:35 „44-as skyrius“ 98 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 6 s.
10:30 „Kobra 11“ 22 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 10 s.
12:35 „Stoties policija“ 22 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 476 s.
14:50 „44-as skyrius“ 99 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 7 s.
16:50 „Kobra 11“ 1 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 11 s.
18:55 „Stoties policija“ 23 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 11 s. 
21:00 Los Andželas. Ugnikalnio iš-

siveržimas.
22:50 Mirtinas ginklas.
01:00 „Įkaitai“ 15 s.
01:45 „Detektyvų istorijos“ 7 . 

06:00 „Auklė“ 1-3 s.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“ 476 s.
08:35 „44-as skyrius“ 99 s.

09:30 „Teisingumo agentai“ 7 s.
10:30 „Kobra 11“ 1 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 11 s.
12:35 „Stoties policija“ 23 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 477 s.
14:50 „44-as skyrius“ 100 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 8 s.
16:50 „Kobra 11“ 2 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 12 s.
18:55 „Stoties policija“ 24 s.
20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Absoliutus blogis.
23:00 Los Andželas. Ugnikalnio iš-

siveržimas  .
00:45 „Persekiotojas“ 1 s.
01:35 „Kas žudikas?“ 35 s. 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 347 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 14 s. 

10:50 Komisaras Reksas 28 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 2 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:40 Premjera. Seserys 336 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Sankt Peterburgo. 
Pertraukoje – Žinios. 

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

čiakelnis“ 1 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 8, 10 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 25 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3 s.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 104 

s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 872-875 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 11, 12 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 26 

s. N-7
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 105 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS „Vampyrų akademija“.
00:35 „Elementaru“ 5. 19 s. 
01:30 „Kvantikas“  2. 17 s. 
02:20 „Amerikiečiai“ 5. 6 s. 
03:10 „Aferistas“ 5. 9 s.
04:05 „Ekstrasensai tiria“ 80 s. 
05:00 „Elementaru“ 5. 19 s. (k.). 

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

šviesa“ 178-180 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 23 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

148 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 17 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 23 s.
14:25 „Dvi širdys“ 915-918 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Banga.
00:40 „Judantis objektas“ 17 s.
01:35 Kitas pasaulis. Vilkolakių pri-

sikėlimas.

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

šviesa“ 175-177 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 22 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ 147 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ 5 s.
11:25 „Geriau vėliau, negu niekada“ 1 s.
12:25 Nuo... Iki... . 
13:25 „Gyvenimo daina“ 22 s.
14:25 „Dvi širdys“ 911-914 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Kitas 

pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas.
00:15 „Judantis objektas“ 16 s.
01:10 Paskutinis jaunikio išbandymas. 

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

Vyrų šešėlyje. Julija Beniu-
ševičiūtė Žymantienė-Žemaitė“. 

07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ 2. 5 s.
09.15 „Rojus“ 75 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 10 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 5. 12 s.
12.30 „Iššūkis“ 9 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 20 s.
14.55 „Delta“ 2. 5 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 22 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 1 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 PREMJERA. „Ragana“ 1 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Austrijos GP apžvalga.
00.05 „Gluchariovas“ 20 s.
01.05 „Delta“ 2. 5 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 11 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 4 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 3 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 11 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 18 s.

06:15 „Viena už visus“ 147, 
148 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 473 s.

08:35 „44-as skyrius“ 96 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 4 s.
10:30 „Kobra 11“ 20 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 8 s.
12:35 „Stoties policija“ 20 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 474 s.
14:50 „44-as skyrius“ 97 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 5 s.
16:50 „Kobra 11“ 21 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 9 s.
18:55 „Stoties policija“ 21 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 9 s. 
21:00 Merginų kovos.
23:05 Snaiperis.
01:05 „Juodasis sąrašas“ 9 s.
01:50 „Išbandymų diena“ 12 s.

00:55 „Elementaru“ 5. 18 s. 
01:50 „Kvantikas“ 2. 16 s. 
02:40 „Amerikiečiai“ 5. 5 s. 
03:35 „Aferistas“ 5. 8 s.
04:25 „Ekstrasensai tiria“ 79 s. 
05:20 „Elementaru“ 5. 18 s. (k.).

19:00 Emigrantai. 
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Maskvos. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 11 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 14 s. (k.).

00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

2 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys 336 s. (k.).

14:25 „Dvi širdys“ 919-922 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Drakono vartai.
00:55 „Judantis objektas“ 18 s.
01:45 Banga. 
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Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

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

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos. Paskolų ir skolų 
refinansavimas. Galimybė 
pasiskolinti papildomai.

Tel. 8 608 79790

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

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

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

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

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

Ūkininkas už geriausią kainą išsinuomos arba pirks dirbamą 
žemę aplink Leipalingį, Ricielius, Guobinius, Kibyšius, Lazdijų 
arba Varėnos rajonuose. Nuomos kaina – 80-130 Eur/1 ha, pri-
klausomai nuo žemės našumo ir sklypo ploto. Gali būti išnuo-
mota, apleista. Tel. 8 630 25311

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Vyksta vasaros akcija! 

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

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

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355
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Asmeniniai skelbimai
1,3 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas. Šalia ežeras, miškas, 
kelias, elektra, galima iškasti di-
delį tvenkinį. Tel. 8 680 76474

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

7,54 a sodo sklypas Viečiūnuose 
SB „Papartis“, yra 1 a mūrinis na-
mas su palėpe, ūkinis pastatas, 
stiklinis šiltnamis, šulinys. Kaina 
– 30000 Eur. Tel. 8 615 46586

Garažas b-joje „Viražas“ (prie 
Eglės san.). Tel. 8 634 49250

Namų valdos sklypas M. K. Čiur-
lionio g. Sklypas yra šalia miško, 
priešais Ratnyčios gyvenvietę. 
Tel. 8 674 13556

9 ha miško su žeme. Kaina – 
1850 Eur. Tel. 8 698 48621

0,5 ha namų valdos sklypas su 
sodyba, 25 km nuo Druskininkų, 
prie kelio Kabeliai-Marcinkonys. 
Tel.: 8 686 66080, 8 310 53798

1,22 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas. Yra elektra, priėjimas 
prie upelio, šalia asfaltuotas ke-
lias. Tel. 8 615 55522

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

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

Padangos R17 215/50 (4 vnt.) 
M+S už 60 Eur; padangos R16 
205/55 (4 vnt.) už 50 Eur.  
Tel. 8 699 83720

Naudotos geros būklės padan-
gos su ratlankiais R14 175/70 (4 
vnt.) už 45 Eur; „Žiguli“ bagažinė 
už 10 Eur. Tel. 8 613 71001

Savivarčio „Kamaz“ hidro cilin-
dras (kelia iki 3 m.).  
Tel. 8 627 23222

Geros kokybės japoniškų va-
sarinių padangų lietais diskais 
komplektas 195/60 R15 (penkių 
skylių) Tel. 8 626 60208

Žemės ūkio produkcija

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

Mėsinė kiaulė, mėsiniai maži par-
šiukai. Tel. 8 601 22865

Veislinių pieninių ožkų jaunikliai. 
Tel. 8 628 63763

Romanovo veislės avys po 60 
Eur/1 vnt.; kvietrugis po 5 Eur. 
Tel. 8 622 83325

Miškas, mediena, malkos

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

Sausa statybinė mediena: brūsai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos 
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,31 
cm storio; dilės 2,20 ilgio, 6 cm ir 
5 cm storio; viengubos pjovimo 6 
cm storio lagės; 6 m ilgio lentos 
(lotos) tvoroms; beržiniai  ir dre-
buliniai brūsai; 2,5 m ilgio, 10 cm 
storio lentelės; 2,5 m ilgio, 2 cm 
storio lentos ir kitos medžiagos. 
Tel. 8 610 70955

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Parduodami įvairūs daiktai

Senoviškas, nenaudota ketaus 
kieto kuro katilas.  
Tel.: 8 688 18107, 8 670 60905

Skaldelė trinkelių dėjimui, belai-
dis nešiojamas telefonas „Pana-
sonic“ už 11 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Vežimukas-skėtukas už 30 Eur; 
nauja masažinė kojų vonelė; 
įvairūs televizoriai po 10 Eur; 
išskleidžiamas stalas už 10 Eur‘ 
naudotas ovalus kilimas už 30 
Eur. Tel. 8 675 57873

Naudota skalbimo mašina „Bosh 
clasic 5“, televizorius „Panaso-
nic“, televizorius „Šilelis“.  
Tel. 8 686 08616

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

Naujas virtuvės baldų komplek-
tas. Tel. 8 600 79606

3 šulinio žiedai ir silikatinės ply-
tos. Tel. 8 313 47667

Vaikiškas dviratis (5-7 m. vaikui). 
Tel. 8 654 46644

Šaldytuvas už 25 Eur; vežimėlis-
skėtukas už 10 Eur; mažai nau-
dotas kilimas, įvairūs televizoriai 
po 10 Eur. Tel. 8 603 04562

„Grafų baldų“ minkštas kampas 
su miegama dalimi už 130 Eur; 
viengulė lova su patalynės dėže 
už 50 Eur; kampinis buko spalvos 
rašomasis stalas už 50 Eur; 3-jų 
padėčių pulteliu valdoma funkci-
nė lova už 350 Eur; antipragulinis 
čiužinys už 120 Eur.  
Tel. 8 610 27959

Odinis miegamasis kampas, 
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko 
tualetas, ketaus krosnis.  
Tel. 8 656 38881

Sportinis dviratis, siuvimo maši-
na, muzikinis centras, medinės 
žvakidės, kilimas.  
Tel. 8 630 36440

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

Tvarkingos senovinės svarsty-
klės, senovinis medinių ratų kom-
plektas, tvarkinga fanerinė valtis. 
Tel. 8 626 60208

Naudoti šaligatvio borteliai.  
Tel. 8 627 23222

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.

2 durų spinta, senovinės austos 
lovatiesės, lininiai siūlai, užuolai-
dos. Tel. 8 600 38695

Geros būklės dujinė viryklė 
„Beko“, nenaudota su elektrine 
orkaite. Tel. 8 686 14305

Trinkelių gamybos įranga ir for-
mos, plastikinis langas (206x150 
cm). Tel. 8 647 33100

2 tachtos ir 2 patalynės dėžės. 
Tel. 8 606 04616

Rašomasis kampinis stalas.  
Tel. 8 613 85976

Plastikiniai langai: 1,32x1,12 m (2 
vnt.), 0,9x1 m ir 140x0,9 m.  
Tel. 8 616 48116

Dulkių siurblys „Zelmer“ už 
30 Eur; mikrobangų krosnelė 
„Whirpool“ už 35 Eur; šaldytuvas 
„Samsung A“ už 85 Eur; automa-
tinė skalbimo mašina AEG už 85 
Eur; akvariumas  (72 L) su įranga 
už 40 Eur; indaplovė AEG už 120 
Eur. Tel. 8 650 87433

Perka

Butą, sodą arba sodybą Druski-
ninkuose ar 20 km aplink Druski-
ninkus. Tel. +370 623 29226

Žemę ar žemę apaugusią mišku 
prie upelio ar ežero.  
Tel. 8 676 99171

Nedidelį dyzelinį automobilį su 
kabliu. Mokėsiu iki 700 Eur.  
Tel. 8 627 23222

Garažą Gardino g.  
Tel. 8 676 06357

Keičia

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

Nuoma

Išnuomoja atskirą namelį Balta-
šiškėje statybininkams.  
Tel. 8 680 33854

Išnuomoju garažą prie JUC.  
Tel. 8 686 43600

Išsinuomočiau tvarkingą garažą 
su duobe. Geležinių nesiūlyti. 
Tel. 8 630 61598

Išnuomoju 70 kv. m namą Lei-
palingyje (iki 11 mėn.). Kaina – 1 
mėn./50 Eur. Tel. 8 616 48116

Druskininkų savivaldybės paslaugų 
ūkis ieško buhalterio (-ės) arba 

buhalterio (-ės) apskaitininko (-ės).  
Gyvenimo aprašymus prašome siųsti 

iki liepos 9 dienos elektroniniu paštu: bu-
halterija.dpu@gmail.com

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Detalesnė informacija numeriu 

8 313 51 406.

Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių 
bute Ateities g. ilgam laikui mote-
riai, merginai ar moksleivei.  
Tel. 8 652 20037

Ieško darbo

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 626 38308

56 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti neįgalų žmogų (7 m. 
turi patirties). Tel. 8 605 05177

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 600 71062

Moteris ieško papildomo darbo. 
Gali tvarkyti namus, prižiūrėti 
sodybą. Tel. 8 621 14048

38 m. vyras ieško darbo staty-
bos, apdailos, elektros srityse. 
Tel. 8 602 17665

Kiti

Dovanoju mažus kačiukus.  
Tel. 8 601 90052

Dovanoju pliušinius žaislus.  
Tel. 8 630 87652

Dovanoju naudotą virtuvės 
minkštą kampą ir sofą-lovą.  
Tel. 8 602 17934

Dovanoju didelį gražų daugiaka-
mienį kaktusą. Tel. 8 672 92247

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 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 aukštų gyvenamas namas 10 
a sklype Druskininkuose. Kaina 
– 95000 Eur, arba keičiu į butą 
Vilniuje. Tel. 8 602 10802

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 kambarių 49,79 kv. m butas 3 
aukšte, Vytauto g. Namas mū-
rinis nerenovuotas. Butui reika-
lingas remontas. Kaina – 45000 
Eur. Tel. 8 686 69945

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

3 kambarių 57,7 kv. m butas re-
novuotame name, Šiltnamių g., 5 
aukšte iš 5. Tel. 8 604 75814

4 kambarių 70 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be re-
monto. Kaina – 70000 Eur.  
Tel. 8 616 36909

65 a namų valdos sklypas M. 
K. Čiurlionio g. Druskininkuose 
(galima suskirstyti į daug atskirų 
sklypų). Šalia miško, atlikti geo-
deziniai matavimai, miesto komu-
nikacijos. Tel. 8 602 10802

15 a sklypas Neravų kaime su 
pastatais, yra geodeziniai matavi-
mai, komunikacijos.  
Tel. 8 659 45939

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

41 a sodyba Snaigupės kaime. 
Yra gyvenamas namas su ūki-
niais pastatais. Tel. 8 655 66221

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų 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 Druski-
ninkų). Tel. 8 680 76474

Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas žmogui, mylinčiam 
techniką su bent minimalia patirtimi žemės ūkyje. 

Garantuojamas atlyginimas pagal kvalifikaciją, apmokami 
viršvalandžiai, darbas su nauja technika.

Tel. 8 677 25331

Siūlomas laikinas traktorininko darbas pievų smul-
kinimo darbams. Svarbu: technikos išmanymas, no-
ras dirbti. Patirtis nebūtina. Geras atlyginimas, ap-
mokami viršvalandžiai, darbas nauja technika. 

Tel. 8 677 25331

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25 %.

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

Tel. 8 682 10953

Autoservisui reikalingas automechanikas. 
Tel. 8 613 91192

Perkame butus, miškus, žemes, sodybas ir 
kitą nekilnojamą turtą. Tel. 8 698 48621

Viešbučiui reikalinga viešbučio vadovė (-as). 
Tel. 8 696 23147

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės 
sklypus nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708
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Druskininkų „Rotary“ klubo nariai didžiuojasi aktyvia veikla

Druskininkų „Rotary“ klu-
bo nariai didžiuojasi aktyvia 
veikla, dalyvavimu Druskinin-
kų bendruomenės gyvenime, 
prasminga veikla ir bendradar-
biavimu su kolegomis iš kitų 
šalies miestų bei užsienio. 

Džiaugsmo rotariečiams teikia 
ir pernai birželio mėnesį įsteig-
tas „Interact“ klubas, skirtas jau-
niems žmonėms, suteikiantis 
jiems galimybę dalyvauti links-
muose, prasminguose „Rota-
ry“ projektuose, tobulinti verslo 
ar kitos savo srities lyderio sa-
vybes, būti rūpestingais, padė-
ti kitiems ir užsiimti visuomeniš-
ka veikla. Vienas iš aktyviausių 
„Rotary“ klubo narių Albertas 
Katilovskis įsitikinęs, kad Drus-
kininkų „Interact“ klubas bus 
„Rotary“ pamaina: „Tai lyg mūsų 
visuomeninis projektas. Sten-
giamės įtraukti kuo daugiau jau-
nų, iniciatyvių žmonių, kurie nori 
tarnauti bendruomenei ir būti ly-
deriais.“

Šiemet inauguruota nauja šio 
klubo prezidentė Evita Cololo. 
Druskininkuose veikiantis jauni-
mo klubas „Interact“, siekdamas 
atkreipti visuomenės dėmesį į itin 
aktualią problemą, pernai vyk-
dė savižudybių prevencijai skir-
tą socialinį projektą, kurį vainika-
vo Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre klubo organizuotas rengi-
nys „Gyvenk 2017“. Į jį atvyko jau-
nimas ne tik iš Druskininkų, bet ir 
iš visos Lietuvos. Renginį padėjo 
organizuoti Druskininkų „Rotary“. 

„Rotary“ klubas yra ir kultūros 
mecenatas. Štai rugpjūčio mė-
nesį „Rotary“ nariai M. Ubartas, 
V. Šanturovas, A. Katilovskis ir 
V. Kuneika, žmonės, neabejin-
gi miesto menininkams ir jų kū-
rybai, parėmė jubiliejinį maestro 
Miko Suraučiaus koncertą „Pabū-
kim laimingi“, skirtą jo 70-mečiui. 

Druskininkų rotariečiai didžiuo-
jasi tarptautiniais ryšiais. Rugsė-
jį Druskininkų vardą garsino žvejų 
komanda (V. Kuneika, E. Matu-
levičius, J. Melničenko ir A. Du-
dzinskas), tapusi Lenkijos „Ro-
tary“ apygardos Gubernatoriaus 
taurės žvejybos varžybų nugalė-
toja. 

„Rotary“ dažnai dalyvauja lab-
daros projektuose. Šiemet sau-
sį Druskininkų „Rotary“ kartu su 
„Lions“ moterų klubu organiza-
vo labdaros renginį „Po ange-
lo sparnu“. Žiūrovai, pirkdami bi-
lietą į Keistuolių teatro spektaklį 

„Dvyliktoji naktis“, parėmė sun-
kiai sergančius mažuosius drus-
kininkiečius – surinktos lėšos 
skirtos jų gydymui. 

Mūsų miesto rotariečiai – ir ak-
tyvaus laisvalaikio šalininkai. 
Druskininkų „Rotary“ klubo nariai 
S. Adomavičius, A. Juozapavi-
čius, A. Lazauskas ir R. Viniars-
kas su šeimomis prisijungė prie 
gausaus rotariečių slidininkų bū-
rio Bukovelyje, Ukrainoje. Vasa-
rio 16-ąją, 12 val., visi rotariečiai 
kartu su kitais 900 lietuvių, pasi-
puošę rotarietiškomis ir lietuviš-
komis vėliavomis ant įspūdingo 
kalno giedojo Tautišką giesmę. 
Vasario 17-ąją Ivano-Frankivsk 
„Rotry“ klubo organizuotose 
VI-osiose slidinėjimo varžybo-
se „Valdytojo taurė“ Druskininkų 
„Rotary“ narys A. Juozapavičius 
iškovojo 3-ąją vietą. 

Druskininkų „Rotary“ iniciatyva 
ir lėšomis pernai rugpjūtį du Drus-
kininkų jaunimo atstovai drauge 
su 40-čia kitų šalių atstovų daly-
vavo tarptautinėje buriavimo sto-
vykloje Lenkijoje. Šiemet „Rotary“ 
taip pat suteiks galimybę dviem 
Druskininkų jaunuoliams dalyvau-
ti tokioje stovykloje. 

Atsižvelgdami į „Rotary Inter-
national“ 2018 metų šūkį „Kie-
kvienas rotarietis pasodina po 
medį“, aktyvūs Druskininkų „Ro-
tary“ klubo nariai S. Adomavičius, 
V. Dirma, E. Cikanavičius, A. Juo-
zapavičius, A. Katilovskis, J. Mel-
ničenko ir M. Vitkauskas su šei-
momis pasodino ne po vieną, o 
po keliasdešimt medžių ateities 
kartoms. 

Druskininkų rotariečiai nuolat 
bendrauja su kolegomis iš Lenki-
jos Gižycko „Rotary“ klubo, juos 
sieja bendri projektai, labdaros 
renginiai ir aktyvus laisvalaikis. 
Šiemet gegužės 17-20 dienomis 
Gižycko „Rotary“ klubo šešio-
liktąjį kartą organizuotoje tarp-
tautinėje regatoje tarp dešim-
ties komandų iš Lietuvos buvo 
ir Druskininkų „Rotary“ atstovai. 
Dar dalyvavo devynios koman-
dos iš Lenkijos, jungtinės koman-
dos iš Izraelio, Turkijos, Slovaki-
jos, Čekijos, Ispanijos, Rusijos, 
Vokietijos.

XVI-osios tarptautinės regatos 
pagrindiniame VII-ajame plauki-
me Druskininkų „Rotary“ klubo 
komanda užėmė I-ąją vietą (Ka-
pitonas Arvydas Drąsutavičius, 
įgula: Aidas Dudzinskas, Alek-
sandras Juozapavičius, Eval-

das Matulevičius). Bendroje re-
gatos įskaitoje po atkaklios kovos 
užimta garbinga II-oji vieta (Ka-
pitonas Arvydas Drąsutavičius, 
įgula: A. Dudzinskas, A. Juoza-
pavičius, Arminas Lazauskas, E. 
Matulevičius, Jurijus Melničen-
ko, Vytautas Kuneika, Modestas 
Vitkauskas). Druskininkų „Rota-
ry“ didžiuojasi klubo nariais, gar-
sinančiais Lietuvą, Druskininkus 
ir patį klubą.

Druskininkų „Rotary” neabejin-
gi ir Druskininkų bendruomenės 
gyvenimui. 500 eurų jie paauko-
jo paramos akcijai „Už galimybę 
sveikti linksmiau“, skirtai Druski-
ninkų ligoninės vaikų ligų skyriaus 
atnaujinimui. 

Praėjusiais metais klubui vado-
vavęs prezidentas Arminas La-
zauskas birželio mėnesį vairą 
perleido  naujos kadencijos prezi-
dentui Vytautui Kuneikai. Inaugu-
racijos metu buvusiam klubo pre-
zidentui A. Lazauskui padėkota 
už nuveiktus darbus, o naujajam 
– V. Kuneikai – palinkėta sėkmin-
gų prezidentavimo metų. Druski-
ninkų „Rotary“ tiki, kad jam pa-
vyks įgyvendinti visus užsibrėžtus 
tikslus, vadovaujant klubui, įtrauk-
ti naujų narių, skatinti ir viešinti 
klubo gerus darbus, skleisti infor-
maciją apie „Rotary“ klubo veiklą 
vietinėje bendruomenėje. 

Užsakymo Nr. MDR-161-01

Druskininkų „Rotary“ klubo naujojo prezidento V. Kuneikos inauguracijos ceremonijoje dalyvavo klubo nariai su šeimomis ir svečiai/Druskininkų „Rotary“ archyvo nuotrauka

Naująjį Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentą V. Kuneiką pasveikino buvęs preziden-
tas A. Lazauskas/Druskininkų „Rotary“ archyvo nuotrauka

Šiemet inauguruota nauja „Interact“  klubo prezidentė E. Cololo (dešinėje)/Druskininkų „Rotary“ archyvo nuotrauka


