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Druskininkuose – 
stovykla jauniesiems 
krepšinio talentams

8 psl.

E. Cololo: „Druskininkai mane užaugino, suformavo, pasėjo manyje vidinę ramybę. Smagu kartais pasidžiaugti sostinės šurmuliu, bet jis 
išvargina, visada norisi grįžti į savo ramybės oazę.“/Andriaus Švitros nuotrauka

Miglė Krancevičiūtė

Linksma, draugiška, komu-
nikabili ir tikrai nesergan-
ti „žvaigždžių liga“. Taip save 
apibūdintų 16-metė dainininkė, 
Druskininkų „Interact“ klubo 
prezidentė Evita Cololo. Tokią 
ją pažinome ir mes, kalbėda-
miesi apie kūrybą, laisvalaikį, 
keliones ir tai, ką reiškia, kai 
kiti kartais mato tave tokį, koks 
nesi. Atviras pokalbis su drus-
kininkiete, laužančia nusisto-
vėjusias nuostatas apie garse-
nybių atžalas.

– Kokia yra Evita Cololo? Ko-
kią pati save matai?

– Aš tikrai mėgstu bendrauti. 
Su visais žmonėmis. Esu links-
ma, juoko gyslelę turbūt paveldė-
jau iš tėvų. 

– Kokie santykiai vyrauja jūsų 
šeimoje?

– Mes visa šeima esame links-
mų plaučių. Aišku, žmonės visa-
da galvoja, kad jeigu žmogus hu-
moristas scenoje, tai humoristas 
jis bus ir šeimoje, bet... (Evita pa-
galvoja) dabar man atrodo, kad 
mūsų atveju turbūt taip ir yra, nes 
mūsų šeima gyvena juoke. 

Nereiškia, kad visada juokau-
ja vien tėtis – mes visi užsikrė-
tę linksmo gyvenimo būdo viru-
su. Taip ir kasdienybės rūpesčius 
išspręsti lengviau – į viską žvel-
giant paprasčiau, su humoru. 

Kai tik turime galimybę, visa-
da keliaujame. Man smagu atras-
ti naujus kraštus. Su šeima daž-
niausiai ilsimės Afrikos šalyse. 
Labai mėgstame Graikiją – ten 
tėčio šaknys. 

Taip pat aplankėme nemažai 

Europos šalių. Norėčiau jos pa-
matyti ir daugiau – nuvykti į Lon-
doną, taip pat į Olandiją. Taip pat 
norėčiau apsilankyti Azijos šaly-
se, Amerikoje.

Įsimintiniausia kelionė buvo į 
Kanadą, kur praleidau mėne-
sį. Tai labai taiki šalis, kuri iškart 
tapo mano favorite. 

Labiausiai glumino tai, kad žmo-
nės ten išties yra nuostabiai man-
dagūs. Buvo tikrai labai sunku vėl 
priprasti prie Lietuviškos manie-
ros, grįžus. 

– Kaip ir kada susižavėjai mu-
zika?

– Tai yra visai juokinga istorija, 
nes vaikystėje aš labai nemėgau 
dainuoti. Netgi apsiverkiau, kai tė-
tis pirmą kartą nuvedė pas Rona-
tą Balkaitienę į chorą. Bet ji turbūt 
įžvelgė manyje talentą, nepalei-

Evita Cololo: į sceną ir žmonių širdis – su šypsena
do, po truputį šlifavo mano asme-
nybės ir balso kampus. Pamažu 
susidraugavome. Ronata – labai 
nuostabi mokytoja. Žaviuosi, kaip 
ji nepasidavė mano vaikiškiems 
ožiams, juk galėjo pasakyti – „ne-
nori, nereikia“. Už tai esu jai labai 
dėkinga. 

Tik po „Dainų dainelės“ konkur-
so, sulaukusi 10-ies, supratau, 
kad man visai patinka dainuoti. 
Tada patekau į televiziją. Žmonės 
man plojo, jiems mano pasirody-
mas patiko. 

Ir aš pajaučiau, ką suteikia bu-
vimas scenoje. Kokia euforija su-
laukti aplodismentų, publikos sim-
patijų! 

Nulipusi nuo scenos, jaučiausi 
kaip ant sparnų. Ir dabar kiekvie-
nas užlipimas ant scenos suteikia 
tas pačias nerealias emocijas. At-
rodo, skriete skrieji! 

– Ar bijai lipti į sceną? Kas 
tave padrąsina?

– Visada, prieš lipdama, aš labai 
bijau. Bijau pamiršti žodžius, nu-
sidainuoti, pargriūti – absoliučiai 
visko. Bet, vos užlipus, viskas at-
sileidžia, publika užhipnotizuoja. 

Būdama scenoje, visada ban-
dau ieškoti kontakto su žmonė-
mis, stebiu jų reakcijas, veiksmus, 
bandau užmegzti kontaktą žvilgs-
niu. Man patinka paliesti publiką, 
sudominti, įtraukti. 

Dažnai tą stengiuosi padaryti ir 
šelmišku šypsniu, ir akies mirkte-
lėjimu – tada reakcija garantuota. 

Padrąsina mama ir mokytoja. 
Visada jaučiu jų palaikymą, o taip 
pat ir tėčio.

– Ar būna, kad po nesėkmės 
norisi viską mesti? Kaip kovo-
ji su tuo?

– Anksčiau būdavo taip, kad, 
kartais scenoje „nusigrybinus“, 
nesinorėdavo nieko. Kaskart, nu-
lipusi nuo scenos, žinau visas 
savo klaidas. Kartais „susimovus“ 
scenoje, kyla didžiulis pyktis ant 
savęs, norisi viską mesti ir nieka-
da nebeimti į rankas mikrofono. 

Bet tam ir reikia išmokti pralai-
mėti, klysti, kad mokėtum tinka-
mai įvertinti pergalę ir kelią iki jos. 
Kartais ir pralaimėjimas motyvuo-
ja. Motyvuoja mokytis, tobulėti, 
būti vis geresne.

Klaidas iššaukia ir jaudulys. Pa-
vyzdžiui, konkursai ir koncertai 
kelia visiškai priešingus jausmus. 
Koncertų metu gera dainuoti, do-
vanoti save žmonėms, jaučiuosi 
labiau atsipalaidavusi.

 Konkursai – visiška priešin-
gybė. Visą dieną prieš konkur-
są tiesiog sprogstu iš jaudulio. 
Užplūsta baimė, įtampa, atrodo, 
kad dabar turėsiu kažkam kažką 
įrodyti, mane vertins, reikės ne-
suklysti. Tokios mintys kartais ir 
„numuša“ balsą, pakiša netinka-
mą natą. 

– Kas rūpinasi Tavo stiliumi?
– Aš pati, prisideda ir mama, kuri 

kartu yra ir mano 
geriausia draugė. 5 psl.
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Dėl paraiškų teikimo gauti paramą pagal Druskininkų savivaldybės žemės ūkio 
rėmimo programą

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja visus Druskininkų krašto žemdirbius, kad pageidaujantys 2018 
m. gauti finansinę paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą turėtų teikti paraiškas Savivaldybės 
administracijai.

Programos tikslas – iš dalies ar pilnai remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems 
bei vykdomiems programos projektams Druskininkų savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti šios programos tikslą ir už-
davinius, 2018 m. nustatyti paramos teikimo prioritetai:

1. pieninių veislių galvijų (karvių/telyčių) 2018 m. (ir 2017 m., jeigu dėl svarbių priežasčių nepateikta paraiška 2017 
m.) sėklinimas;

2. dalyvavimas mokymuose dėl žalio pieno perdirbimo mažame pienininkystės ūkyje;
3. pienininkystės ūkyje atlikto žalio pieno ir geriamojo vandens tyrimai;
4. ūkinių gyvūnų laikytojų investicijos į prevencines priemones;
5. kiaulių laikytojų investicijos į privalomuosius biologinio saugumo reikalavimus;
6. bičių laikytojų investicijos į varozės kontrolę bitynuose (iki 10 bičių šeimų).
Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvy-

das Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25826, el. paštas: alvydas.vengrauskas@druski-
ninkai.lt

Siekdama įvertinti VšĮ Drus-
kininkų ligoninė materialinių, fi-
nansinių ir darbo išteklių naudo-
jimą ekonomiškumo, efektyvumo 
ir rezultatyvumo požiūriu bei nu-
statyti optimalias veiklos kryptis, 
Druskininkų savivaldybės taryba 
gegužės 28 dieną sušaukto po-
sėdžio metu priėmė sprendimą 
Druskininkų savivaldybės biu-
džeto lėšomis atlikti VšĮ Druski-
ninkų ligoninės veiklos įvertini-

mą, nustatant veiklos tobulinimo 
galimybes.

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybėje apsilankę nepri-
klausomi konsultantai su Drus-
kininkų savivaldybės bei VšĮ 
Druskininkų ligoninė vadovais 
ir darbuotojais aptarė ligoninės 
veiklos įvertinimo tikslą bei kryp-
tis. Preliminariai planuojama, kad 
veiklos analizė vyks iki rudens.

„Esame tarptautinį pripažinimą 

pelnęs kurortas, ne tik ieškantis 
naujų, modernių sprendimų, bet 
ir nuolat tobulinantis esamas įs-
taigas, įmones, jų veiklą. Iša-
nalizavus ligoninės veiklos pro-
cesus, bus pateikti konkretūs 
pasiūlymai, ateityje padėsiantys 
tobulinti administravimo veiklą, 
jos procesus ir organizavimą“, 
– kalbėjo susitikime dalyvavęs 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

VšĮ Druskininkų ligoninė bus nustatomos 
veiklos tobulinimo galimybės

Nepriklausomi konsultantai su Druskininkų savivaldybės bei VšĮ Druskininkų ligoninė vadovais ir darbuotojais aptarė ligoninės veiklos 
įvertinimo tikslą bei kryptis/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Įgyvendindama strateginį 
2014-2020 metų planą, Druski-
ninkų savivaldybė daug dėme-
sio bei lėšų skiria ne tik miesto 
centrui, bet ir seniūnijoms. Nuo-
lat gražėja Leipalingio miestelis, 
kuriame vos prieš keletą metų 
po rekonstrukcijos iškilmingai 
atidarytas Leipalingio dvaras. 

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija, įgyvendindama 
projektą „Leipalingio viešosios 
erdvės pritaikymas bendruome-
nės poreikiams“ bei skatindama 
ekonominę ir socialinę plėtrą, 
taip kuria patrauklaus gyventi, 
dirbti ir investuoti miestelio įvaiz-
dį. Čia intensyviai atnaujinamos 
viešosios erdvės, o Leipalingio 
seniūnijos seniūnas Antanas 
Krancevičius džiaugiasi, kad 
miestelis tampa patrauklus jau-
noms šeimoms: „Galiu tik pasi-
džiaugti, kad, rekonstravus isto-
rinį pastatą – Leipalingio dvarą, 
jau turime gražias bendruome-
nės namų erdves, biblioteką bei 
muziejų. Dabar miestelyje įgy-
vendinamas projektas, sutvar-
kant viešąsias erdves ir atnau-
jinant sporto aikštyną, prisidės 
prie sporto ir sveikos gyvense-
nos populiarinimo, o atnaujintas 

apšvietimas bei sutvarkyti lie-
taus nuotekų tinklai pagerins gy-
venimo sąlygas gyventojams.“ 

Įgyvendinant projektą, Leipalin-
gio viešosiose erdvėse bus paso-
dinta medžių,  atsiras mažosios 
architektūros elementų: suoliu-
kai, šiukšliadėžės, bus sutvar-
kytas universalus sporto aikš-
tynas, įrengiant bėgimo takus, 
futbolo aikštelę, lauko treniruo-
klių aikštelę ir kita. Taip pat bus 
nupirkta stacionari sporto įran-
ga: futbolo vartai, kamuolių gau-
dyklės, lauko treniruokliai. Bus 
rekonstruojamos gatvių ir šaliga-
tvių dangos, tiesiami lietaus nuo-
tekų, vandentiekio, kanalizacijos, 
elektros tinklai bei plečiama kita 
socialinė infrastruktūra.

„Ženklios investicijos į Leipa-
lingio viešąją infrastruktūrą tik 
patvirtina, kad mums vienodai 
svarbus ir kurorto centras – Drus-
kininkų miestas, ir dvi seniūnijos. 
Nuolat ieškome būdų ir galimybių 
kaimiškose vietovėse įgyvendin-
ti naujus projektus, kurdami jau-
kią ir patrauklią aplinką vietiniams 
gyventojams bei naujakuriams“, 
– apie projekto svarbą kalbėjo 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

Įgyvendinami projektai 
keičia Leipalingio veidą

Leipalingyje intensyviai atnaujinamos viešosios erdvė/Gintarės Varnelienės nuotraukos

Penktadienį Druskininkų savi-
valdybėje apsilankė ir su mero 
pavaduotoju Linu Urmanavičiu-
mi susitiko Kinijos ambasados 
Lietuvoje patarėjas ekonomi-
kai Lin Chen. Susitikimo metu 
L. Urmanavičius pristatė Drus-
kininkų istoriją ir raidą, įgyven-
dintus ir planuojamus įgyven-
dinti projektus, turistų srautų 
dinamiką. Svečias domėjosi ku-
rorto ekonominio vystymo kryp-
timis, esamomis investicijomis, 
galimybėmis investuoti Druski-
ninkuose. Kinijos ambasados 
Lietuvoje patarėjas ekonomikai 
Lin Chen į Druskininkus atvyko, 
norėdamas užmegzti glaudžius 
bendradarbiavimo ryšius. Tiki-
masi, kad oficialaus vizito metu 
Druskininkuose užmegzti kon-
taktai ateityje padės geriau plė-
toti ekonominius ryšius bei pa-
skatins atvykstamąjį turizmą. 
Kaip pažymėjo Lin Chen, Kini-
jos investicijos visame pasau-
lyje išaugusios ir tolygiai pa-
siskirsčiusios, o Lietuvos ir 
Kinijos bendradarbiavimas dar 
tik pradedamas.

„Druskininkų pasiekimai iš tie-
sų įspūdingi. Matosi, kad Drus-

Druskininkuose lankėsi Kinijos ambasados 
Lietuvoje patarėjas ekonomikai Lin Chen

Druskininkų savivaldybėje apsilankęs ir su mero pavaduotoju L. Urmanavičiumi susitikęs 
Kinijos ambasados Lietuvoje patarėjas ekonomikai Lin Chen tikisi užmegzti glaudžius 
bendradarbiavimo ryšius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

kininkų savivaldybės meras kar-
tu su komanda padarė labai 
daug reikšmingų darbų. Norė-
čiau, kad Kinijoje daugiau žinotų 
apie Lietuvą, Druskininkus, apie 
čia teikiamas aukštos kokybės 
paslaugas“, – po susitikimo savi-
valdybėje sakė Lin Chen.

Po susitikimo svečias apžiūrė-

jo kurorto infrastruktūrą, aplan-
kė svarbiausius miesto objek-
tus, apžiūrėjo parduodamus 
objektus.

Itin didelį įspūdį svečiui pali-
ko puikiai subalansuotas kuror-
te teikiamų kokybiškų paslaugų, 
komforto ir natūralios gamtos 
suderinimas.
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Druskininkuose apdovanoti 
bekelės maratono „4x4 
perimetras“ nugalėtojai

Šeštadienio vakarą Druskininkuose buvo apdovanoti ne tik bekelės maratono nugalėtojai, 
Druskininkų savivaldybės mero taurę įteikė Aivaras Kadziauskas/Gintarės Varnelienės 
nuotrauka

Šeštadienį į Druskininkus po 
trijų dienų kelionės aplink Lietu-
va grįžo bekelės maratono „4x4 
perimetras“ dalyviai. Jiems per 
60 valandų teko įveikti beveik 
2000 kilometrų pasienio ruo-
žais, taip apvažiuojant visą Lie-
tuvos kontūrą.

Apdovanojimų ceremonijoje 
dalyvavęs bekelės maratono or-
ganizatorius Gediminas Grigai-
tis džiaugėsi dalyvių gausa, par-
tnerių ir rėmėjų palaikymu bei 
negailėjo gražių žodžių Drus-
kininkams. „Dėkoju Druskinin-
kams, kurių palaikymas buvo di-
džiausias“, – renginio metu sakė 
G. Grigaitis. 

Šeštadienio vakarą Druskinin-
kuose buvo apdovanoti ne tik be-

kelės maratono nugalėtojai, bet 
ir įteiktos Druskininkų bei Lazdi-
jų rajono merų taurės. Druskinin-
kų mero taurė buvo įteikta Min-
daugui Vijeikiui už greičiausiai 
įveiktą Druskininkų trečiąjį grei-
čio ruožą. Taurę įteikęs  Drus-
kininkų mero patarėjas Aivaras 
Kadziauskas perdavė į apdova-
nojimų ceremoniją nespėjusio 
atvykti mero Ričardo Malinaus-
ko sveikinimus ir pažadėjo toliau 
remti šį sporto renginį.

Apdovanojimų ceremonijos 
metu Pramogų aikštėje buvo 
galima ne tik apžiūrėti marato-
ną įveikusias transporto prie-
mones, bet ir pasiklausyti Rūtos 
Kotrynos bei Miko Suraučiaus 
muzikinių kūrinių.

Pavasarį pabaigus Lietuvos 
ir Druskininkų kultūriniam gy-
venimui itin reikšmingo objek-
to – Druskininkų kultūros centro 
– projektavimo darbus, jau bai-
giami rengti dokumentai rangos 
darbų konkursui. Druskininkų 
savivaldybės vadovai pažymė-
jo, kad, įgyvendinant šį projektą, 
yra siekiama maksimalios koky-
bės. Norint užtikrinti rangos dar-
bų konkurso kokybę, buvo pasi-
telkti nepriklausomi ekspertai. 

Rengiant Druskininkų Kultūros 
centro techninį projektą, taip pat 
buvo konsultuojamasi su patirtį 
panašių pasaulinio lygio objektų 
statybose ir įrangos parinkime 
turinčiais tarptautiniais eksper-
tais – ypač daug dėmesio skirta 
akustikos sprendiniams.

Kaip ne kartą akcentavo Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas, rengiant 
techninį projektą, pirmiausia 
buvo išanalizuoti Lietuvos ir už-

sienio pavyzdžiai, o visi spren-
diniai, net ir patys smulkiausi, 
buvo išsamiai nagrinėjami, nes 
nuo jų priklauso tolesnių darbų 
kokybė, objekto patrauklumas ir 
sėkmė.

Projektas ne kartą buvo prista-
tytas nacionaliniu lygiu, LR Sei-
mo Kultūros komiteto, ministeri-
jų bei Vyriausybės nariams.

„Tikimės, kad rangos dar-
bų konkursas praeis sklandžiai 
ir dar šiais metais pradėsime 

statybas savo lėšomis. Ben-
drai projektas bus finansuoja-
mas Druskininkų savivaldybės, 
Europos Sąjungos ir Valsty-
bės investicijų programos lėšo-
mis. Projekto trukmė – 3 metai, 
jo pabaiga numatyta 2021-ųjų 
metų vasarą. Kaip tik tuo metu 
Druskininkai yra laimėję labai 
gražų renginį – 2021-aisiais ku-
rorte vyks XI-osios Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynės“, – sakė 
R. Malinauskas.

Druskininkai nuosekliai sie-
kia kultūrinį turizmą intensyviai 
vystyti tarptautiniu lygiu, o tam 
būtina sukurti daugiafunkcinę, 
modernią, tarptautiniams rengi-
niams pritaikytą erdvę. Įrengus 
modernų Kultūros centrą, jame 
planuojama organizuoti aukš-
čiausius standartus atitinkan-
čius renginius, priimti geriausius 
šalies ir užsienio atlikėjus. Tai 
sustiprintų ir Druskininkų, ir Lie-
tuvos kultūrinį įvaizdį.

Skelbiamas Druskininkų kultūros centro rangos darbų konkursas

Pavasarį pabaigus Lietuvos ir Druskininkų kultūriniam gyvenimui itin reikšmingo objekto – Druskininkų kultūros centro – projektavimo darbus, jau baigiami rengti dokumentai rangos darbų konkursui. Norint užtikrinti rangos darbų 
konkurso kokybę, buvo pasitelkti nepriklausomi ekspertai/ Druskininkų kultūros centro vizualizacija ir Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau gali teikti prašymus dėl 
socialinės paramos mokiniams

Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau 
gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir vienkartinę 57 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims įsi-
gyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui 
per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamos pajamos (183 Eur).

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio moky-
mo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo pro-
gramas ar priešmokyklinio ugdymo programą. 

Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų 
(rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl sociali-
nės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalin-
gi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki spalio 5 d. Dėl nemokamo maiti-
nimo galima kreiptis visus mokslo metus. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo pri-
imamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. 

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės 
administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administra-
ciją. Druskininkų savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje (108 kab.), seniūnijose ir 
internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje: www.spis.lt ir www.druskininkai.lt

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje, tel. (8 313) 52 543, el. p.: parama@
druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 43 369 ir Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918.
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ĮSPŪDIS Melagis. Ir dar skundikas
Virginijus Girgždas

Praėjusią savaitę, grįžęs iš 
darbo, radau namie du jau-
nuolius, būsimus abituri-
entus, keistai krizenančius 
prie televizoriaus. „Cirką žiū-
rim...“, – trumpai paaiški-
no. Kas gi tokio turėjo nutik-
ti, kad per atostogas, vidury 
vasaros, per Pasaulio futbo-
lo čempionatą, paprastą die-
ną du jauni žmonės sėdėtų 
prie televizoriaus ir dar žiū-
rėtų „Seimo transliaciją tie-
siogiai“?..

Pažiūrėjau tą „cirką“ ir aš. Žiū-
rėjau ir bandžiau suprasti, kas 
juos labiau linksmina? Galbūt 
jie mokosi, kaip nelaikyti eg-
zaminų ir, nebaigus vidurinės, 
baigti aukštąjį mokslą? Ar tie-
siog žiūri, kaip vienas buvęs 
druskininkietis, vidurinės moky-
klos nebaigęs politikas, dabar 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
narys Vilius Semeška bando įti-
kinti Seimo narius, kad viskas 
gerai, kad vidurinę jis beveik 
baigė, nes turi labai daug diplo-
mų ir dar yra nardymo instruk-
torius? Ar juos tiesiog linksmina 
savo sėbrą be brandos atesta-
to stojusi ginti visa konservato-
rių kariauna?

„Jus Dievas nubaus...“, – rypa-
vo eksdruskininkietė Irena De-
gutienė, kaltindama nepasitikė-
jimą apsimelavusiu tarnautoju 
reiškiančius valdančiuosius. 
Pagiežos tulžimi trykštantys, 
arogantiškai apie demokratijos 
griovimą, „zadanijas“ ir Seimo 
statutą samprotaujantys Sei-
mo nariai Juknevičienė, Krei-
vys, Adomėnas, Anušauskas, 
imantys pavyzdį iš savo kreivai 
ir ironiškai besišypsančio jau-
nuolio Landsbergio, per daug 
nenustebino. Nei Seimo na-
rių, nei televizijos žiūrovų ne-
įtikino ir karštligiškomis lošė-
jo akutėmis šaudantis, pasakas 
apie savo mokslus, priversti-
nį pasitraukimą iš Druskininkų 
neva dėl politinio persekiojimo 
kuriantis Semeška. Pasakojo 
jis, kaip iš aukštesniosios Juo-
zo Tallat-Kelpšos muzikos mo-
kyklos, kurioje neva laikė eg-
zaminus, perėjo į aukštesniąją 

 Įdomu, ar kas nors matė V. Semeškos 
brandos atestatą?/„Mano Druskininkai“ ar-
chyvo nuotrauka

Vilniaus ekonomikos mokyklą. 
Teigė, kad pateikė visus patvir-
tinančius dokumentus. Mirk iš 
juoko – kokie ten dokumentai!

Štai vienas iš jų. Seimo narė 
Agnė Širinskienė jį šią savaitę 
paskelbė savo „Facebook“ pa-
skyroje. Be jokios datos. Kaž-
koks juokingai keistas sutapi-
mas, kad nei pats „rašytojas“, 
nei mokyklos raštinė jokios žy-
mos, jokio, net menkiausio, 
antspaudėlio „gauta“ – kad ma-
tytųsi, kada šis popierėlis gau-
tas, kažkodėl neuždėjo. Taigi 
mandatinei komisijai jaunuolis 
rašo: „Kadangi aš baigiau Vo-
kietijoje institutą, o stojant į jį 
buvo priduoti visi anksčiau gauti 
dokumentai, prašau priimti pa-
žymą, kurioje yra vidurinės mo-
kyklos baigimo pažymiai.“ Įtiki-
namai skambantis melas – Jūs 
juk nebaigėte instituto, geriau-
siu atveju – galbūt tik vokiečių 
kalbos kursus. Vidurinės, kaip 
ir tos pačios J. Tallat-Kelpšos 
aukštesniosios muzikos moky-
klos, Jūs taip pat nebaigėte ir 
brandos atestato, supratau, tie-
siog neturite. J. Tallat-Kelpšos 
aukštesniosios muzikos moky-
klos dokumente teigiama: „1990 
metų spalio 12 d. išbrauktas iš 
moksleivių sąrašų kaip nustojęs 
lankyti mokyklą.“ Švietimo mi-
nisterija oficialiai išaiškina, kad 
„nuo 1992 m. baigusiesiems 
specialiojo vidurinio mokymo 
programas buvo išduodami du 

baigimo dokumentai – brandos 
atestatas ir aukštesniosios mo-
kyklos diplomas.“

Net trys skirtingi J.W. Goet-
he‘s instituto darbuotojai (ins-
tituto Frankfurte prie Maino di-
rektorė Jutta Gehrig, Instituto 
personalo vadovas Felix Valen-
tin ir Goethe‘s instituto Vilniu-
je Kalbos skyriaus vadovė Nijo-
lia Buinovskaja) paaiškino, kad 
Goethe‘s institutas nėra ir nie-
kada nebuvo aukštoji mokykla. 
„Esame vokiečių kultūros ins-
titutas, taip pat kaip Britų tary-
ba ar Prancūzų institutas. Go-
ethe‘s institutuose Vokietijoje 
galima kursuose mokytis vo-
kiečių kalbos nuo A1 iki C2 ly-
gio, bet tai yra tik kalbos moky-
masis. Be to, Duisburge nėra 
Goethe‘s instituto, artimiausias 
tame regione yra Diuseldorfe“.

„Dokumentas, kurį Jūs pridė-
jote, nebuvo išduotas J. W. Go-
ethe-Institute, todėl negalime 
patvirtinti jo autentiškumo. Iš-
laikyti egzaminą buvo galima 
ne tik Goethe-Institute, bet ir 
daugelyje kitų vietų, kur buvo 
siūlomi kalbos mokymai. Duis-
burge tikrai nėra Goethe-Insti-
tuto, bet galbūt ponas Semeška 
išlaikė kalbos egzaminą ben-
druomenės kolegijoje Volksho-
chschule (VHS)“, – rašė jie. 

Na, bet grįžkime prie būsimo 
konservatorių „kankinio“ rašto. 
Kartą paragavęs, juk negali su-
stoti. Veikėjas, susiriesdamas, 
„raito“ toliau: „Kad Jums neat-
rodytų paradoksalu, kodėl bai-
gęs aukštąjį mokslą nutariau 
stoti į ekonomikos mokyklą, no-
rėčiau Jums paaiškinti, kad Vo-
kietijoje baigiau Germanistiką, 
o to nepakanka dirbant užsie-
nio firmose.“ Nuostabu – Wun-
derbahr!!! Pusės metų vokiečių 
kalbos kursai Volkshochschulė-
je virto Germanistikos aukštuo-
ju išsilavinimu! Nežinau, kaip 
ten muzikos mokykloje jaunuo-
lis matematikos mokėsi, o štai 
lietuvių kalbos, manau, pasimo-
kyti reikėtų.

V. Semeška savo socialinio tin-
klo paskyroje specialiai publika-
vo ne visą dokumentą ir aiškino, 
neva Vilniaus apygardos proku-
ratūra atsisakė pradėti tyrimą dėl 

viešojo intereso pažeidimų. Ne-
reikia klaidinti žmonių! Vilniaus 
apygardos prokuratūra priėmė 
nutarimą atsisakyti taikyti viešo-
jo intereso gynimo priemones ne 
todėl, kad V. Semeška nepada-
rė jokios nusikalstamos veikos, o 
dėl senaties. Beje, nutarimas at-
sisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą 
yra apskųstas, ir skundas nagri-
nėjimas.

Konservatorius V. Semeška 
nepaviešino fakto, kad proku-
ratūra konstatavo, jog jis nėra 
įgijęs vidurinio išsilavinimo. Tai 
nurodyta Vilniaus apygardos 
prokuratūros 2018 m. birželio 
19 d. nutarime, kuriame pažy-
mėta, kad V. Semešką priimant 
į Vilniaus aukštesniąją ekono-
mikos mokyklą „buvo pažeis-
ta imperatyvi Švietimo įstatymo 
6 straipsnio 1 dalies nuostata, 
kadangi stodamas į aukštesnią-
ją mokyklą V. Semeška nebuvo 
įgijęs vidurinio išsilavinimo“.

Spėliodami, kaip nebaigęs vi-
durinės muzikantas perėjo į 
ekonomikos mokyklą, visi pa-
miršta kalendorių. Šis keis-
tas perėjimas įvyko po ketve-
rių metų! Per tą laiką „gabus“ 
jaunuolis dar spėjo padirbėti ir 
Susisiekimo ministerijoje. Kaip 
pranešė Susisiekimo ministe-
rijos Personalo administravi-
mo skyriaus vedėja Audronė 
Rutkauskienė, „Vilius Semeš-
ka 1991 m. gruodžio 18 d. buvo 
priimtas į Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos Proto-
kolinio skyriaus inspektoriaus 
pareigas, atleistas 1992 m. bir-
želio 10 d. iš ministerijos Tarp-
tautinių santykių skyriaus proto-
kolinio sektoriaus inspektoriaus 
pareigų.“ Kokius savo kvalifika-
ciją patvirtinančius dokumentus 
pateikė tas „gabus“, vidurinės 
nebaigęs jaunuolis, ministerija 
neatsakė. Savo biografijoje po-
litikas vėl, tarsi netyčia, „klys-
ta“. Jis rašo neva dirbęs „Susi-
siekimo ministerijos Konsulinio 
skyriaus specialistu” ir taip pa-
lengva traukia link diplomatinės 
tarnybos. Savo „herojiškoje“ 
biografijoje, vietiniame konser-
vatorių rupore skelbtoje prieš 
keletą metų, politikas jau tiesiai 
giriasi – „beveik po metų darbo 

ministerijoje (viso labo tik pus-
mečio, – red. past.) gavau pa-
siūlymą dirbti Frankfurte prie 
Maino besikūrusiame Lietuvos 
konsulate.”

Tiesa, oficialioje biografijoje 
šis faktas dingsta. Nustebę ir 
Frankfurto prie Maino lietuviai 
– Lietuvos konsulato ten nėra. 
Kaip pranešė Užsienio reika-
lų ministerijos Komunikacijos ir 
kultūrinės diplomatijos depar-
tamentas „nuo 1992 m. Frank-
furte prie Maino veikė Lietu-
vos garbės konsulatas. Garbės 
konsulu iki 2007 m. buvo Karl 
Rothenberger. Šiuo metu Lie-
tuvos diplomatinių atstovybių 
ar konsulinių įstaigų Frankfur-
te prie Maino nėra.“ Fotografas, 
muzikantas, bankininkas, eko-
nomistas tikriausiai norėtų bio-
grafijos puslapiuose ir diploma-
tu pabūti. 

Šį kartą, baigiantis Seimo pa-
vasario sesijai, Semeška savo 
kėdę išsaugojo, pritrūko vos ke-
lių balsų. Tiesa, jau pirmadienį 
surengtoje spaudos konferenci-
joje politikas vėl žarstėsi tikro-
vės neatitinkančiais teiginiais. 
Apie tai savo pranešime rašo 
Vyriausioji rinkimų komisija.

„Spaudos konferencijoje nu-
skambėję kaltinimai, jog esą 
yra manipuliuojama VRK na-
rių darbo užmokesčiu, daro-
mas politinis spaudimas VRK 
nariams, yra nepagrįsti jokiais 
faktais. praėjusią savaitę įvyku-
sių plenarinių Seimo posėdžių 
metu buvo ne kartą paminė-
ta, kad VRK narys V. Semeška 
yra atsakingas už kelis tyrimus, 
susijusius su valdančiąja par-
tija. Pažymime, kad šie teigi-
niai neatitinka tikrovės, kadangi 
VRK narys nedalyvauja tyrimus 
vykdančiose darbo grupėse“, – 
skelbiama pranešime.

Na ką, visai negerbiamas po-
litike, manau, kai 25-erius me-
tus meluoji, nejučia pats patiki 
savo melu. 

Bet net ir dabar, kad ir ko-
kias istorijas bekurtumėte, vis 
tiek liksite tik vidurinės moky-
klos nebaigusiu politiku. Deja, 
kaip matosi, nieko doro, išsky-
rus skundimą, taip ir nenuveiku-
siu Lietuvai.

Apie „statistus“ ir „demokratiją“ pagal opoziciją 
Kiekvieną Druskininkų sa-

vivaldybės tarybos posėdį 
pasipiktinimais ir ilgiausiais 
monologais pradedantys Li-
beralų sąjūdžio ir mišrios 
frakcijos nariai verčia tai tra-
dicija. Ir ne itin malonia. 

Birželio 27-ąją sušaukto po-
sėdžio metu, vos pristačius pir-
mąjį klausimą dėl Kontrolės 
komiteto sudarymo, „įsijungė“ li-
beralų ir konservatorių užsikir-
tusi plokštelė. Opozicijos na-
rys Karolis Kaklys informavo, 
kad į šį komitetą, kaip ir dešim-
tis kartų anksčiau, siūlo „gerbia-
mo Juozo Šarkaus kandidatū-
rą“. Kažkur jau girdėta. Antanas 
Balkė, žinoma, siūlė Vilių Se-
mešką. Tarybos dauguma kan-
didatūrų nepatvirtino. 

Kažin, ar beverta kalbėti apie 
tai, kad po tokio Tarybos daugu-
mos sprendimo nepatenkinti Li-
beralų sąjūdžio ir mišrios frakci-
jos nariai desperatiškai kartojo 
nuvalkiotas frazes apie „Kontro-
lės komiteto pirmininko neteisė-

įvardino tarybos narių teisę lais-
vai patiems spręsti, už kurią kan-
didatūrą balsuoti. Teismas siū-
lo demokratijos kelią – susitarti. 
Tačiau konservatoriai ir libera-
lai, panašu, demokratiją supran-
ta savaip – jie pasiūlo kandidatą, 
o dauguma balsuoja „už“. Štai to-
kia liberalų ir konservatorių de-
mokratija... 

Teisininku besivadinantis K. Ka-
klys su bendraminčiais, ko gero, 
net nesusipažinę su iš anks-
to Tarybos nariams pateikta in-
formacija, posėdžio metu bandė 
išmušti iš vėžių ir klausimus pri-
stačiusius pranešėjus, ir posėdį 
vedusį Druskininkų savivaldybės 
merą Ričardą Malinauską. Libe-
ralai ir konservatoriai Tarybos 
daugumą vadino statistais, pra-
nešėjams uždavinėjo provokuo-
jančius klausimus, o daugumos 
tarybos narį Artūrą Skausmenį 
išvadino pasakų pasakotoju. 

Svarstant druskininkiečiams 
aktualius klausimus, Liberalų ir 
mišrios frakcijos narių užduo-

damų klausimų lavina priminė 
tardymą. Per visą kadenciją nė 
vieno projekto nesugebėję ini-
cijuoti opozicionieriai negailėjo 
kritikos sėkmingai vykdomiems 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos projektams. 

Nuolat besiskundžiantys „eli-
minavimu iš Tarybos“ ir visuo-
menės akyse aukomis mėgs-
tantys pasirodyti liberalai ir 
konservatoriai Druskininkų ta-
rybos kone kiekviename po-
sėdyje svaidosi įžeidinėjimais, 
kliūva ir posėdžio eigą fiksuo-
jančioms Savivaldybės Doku-
mentų ir informacijos skyriaus 
darbuotojoms, Tarybos nariams 
bei Savivaldybės vadovams. 
Vargu, ar viešumoje nuskriaus-
taisiais save vadinančių opo-
zicionierių išsišokimais būtų 
sužavėtas bent vienas druski-
ninkietis, net ir jų rinkėjas, jei 
būtų stebėjęs posėdį? 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

tą paskyrimą“ ir Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2018 
m. vasario 28 d. nutartį. Teisinin-
ku save vadinantis K. Kaklys, su-
sidaro įspūdis, skaityti nemoka? 
O ir to, ką kiti perskaito, nesu-
pranta? Jis atkakliai tvirtino, kad 

minėtas teismas išaiškino „kad 
Tarybos nariai turi pareigą skir-
ti frakcijos deleguotą kandidatą“. 
Reikėtų suprasti, kad, remiantis 
anksčiau minėtu nutarimu, liepia-
ma balsuoti „už“? Nors Teismas 
neskundžiama nutartimi aiškiai 

Per visą kadenciją nė vieno projekto nesugebėję inicijuoti opozicionieriai negailėjo 
kritikos sėkmingai vykdomiems Druskininkų savivaldybės administracijos projektams/„Mano 
Druskininkai“ archyvo nuotrauka

ĮSPŪDIS
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Dabar atradau labai nuostabią di-
zainerę Dianą Paukštytę. Mėgs-
tu jos kurtus drabužius. Naujausia 
suknelė, kurią įsigijau, man labai 
patinka. Mokytoja Ronata irgi vi-
sada teigiamai įvertina mano sce-
ninį įvaizdį.

– Ar yra buvę kuriozinių situa-
cijų su publika?

– Yra. Pamenu vieną labai juo-
kingą. Koncerto metu dainavau 
su savo dainavimo mokytoja Ro-
nata Balkaitiene. Po mūsų turėjo 
pasirodyti kiti atlikėjai. Vienas ne-
blaivus žiūrovas, matyt, labai lau-
kė tų dainininkų, dėl jų buvo atėjęs 
ir nekantraudamas laidė replikas, 
rėkė – tiesiog varė mus nuo sce-
nos. Žiauriai juokinga, kai matai 
tokį dėmesį atitraukiantį asmenį ir 
turi išlikti rami, nesijuokti, nerea-
guoti, dainuoti toliau. Tai yra dalis 
disciplinos, kurią įvaldyti būtina, 
norint būti scenoje. Turi išmokti ir 
matyti, ir nematyti. 

– Ar jau esi davusi kam nors 
savo pirmąjį autografą?

– Lyg ir taip, bet nesu tikra. Tai 
buvo gana juokingas nutikimas. 
Ėjau su tėčiu į parduotuvę, ir ma-
žos mergaitės paprašė jo auto-
grafo, bet, pamačiusios mane, 
paprašė taip pat pasirašyti. Juo-
kingiausia tai, kad jos turbūt net 
nežinojo nieko apie mane, bet pa-
matė šalia ir paprašė. 

– Kaip patenki į įvairius pro-
jektus?

– Žmonėms turbūt atrodo, kad, 
jei tavęs niekas ten „neprakiš“, pa-
tekti nėra šansų. Tai toli gražu ne 
tiesa. Čia kalba žmonių baimė ir 
nepasitikėjimas savimi. Reikia tie-
siog pabandyti. Po vieno sėkmin-
go pasirodymo visada pakviečia 
į kitą, dar į kitą. Ir taip toliau. Bet 
pakviečia tikrai ne dėl gražių akių, 
o dėl talento. Žinoma, kad nesu 
scenoje vien todėl, kad esu Vita-
lijaus Cololo dukra. Aš turiu talen-
tą – dainuoju. Mano talentas nėra 
būti žinomo žmogaus dukra. 

– Ar sunku išlaikyti savitumą, 
kai visi tapatina su tėčiu?

– Sunku. Ypač tada, kai sužinai, 
jog į projektus patekai neva tėčio 
dėka. Turiu talentą ir nenoriu, kad 
jis visada būtų lyginamas su tuo, 
jog mano tėtis yra rodomas per te-
leviziją. Labai noriu, kad žmonės 
pajaustų žmogų, pamatytų tokį, 
koks yra jis pats, o ne spręstų apie 
jį pagal jo artimųjų pasiekimus. 

Sakydami „ji scenoje tik todėl, 
kad tėtis ją prakišo“, žmonės vi-
siškai nuvertina mano talentą ir 
priverčia mane susimąstyti – ar jie 
tikrai mato mane tik kaip Vitalijaus 
Cololo dukrą ir neįžvelgia many-
je to talento, kurį tiek metų, moky-
tojos ir artimųjų padedama augi-
nau? Aš nesu kitokia, dėl to, kad 
mano tėtį rodo per televiziją. Aš 
negaunu už tai geresnio pažymio, 
nevalgau kitokio maisto ir nesiren-
giu kitokiais rūbais. Žmonės su-
kuria tą burbulą ir priverčia jaus-
tis nepatogiai.

Labai džiaugiuosi, kad mokyklo-
je man pavyko su tuo „sukovoti“. 
Dabar sulaukiu daug mažiau pa-
vydžių replikų, žmonės pradėjo 
matyti mane tokią, kokia esu. Net 
iš mokytojų sulaukiau komplimen-
tų, kad aš niekada neprisiėmiau 
savo tėčio nuopelnų sau ir nesidi-
džiavau prieš kitus. 

Manau, šis šleifas persekios dar 
ilgai. Galbūt reikia kaip nors išsi-
skirti, padaryti kažką savaip, pri-

Evita Cololo: į sceną ir žmonių širdis – su šypsenaatkelta iš 1 psl.

Evita su savo dainavimo mokytoja Ronata bendrauja kaip su drauge – kartu keliauja, eina 
apsipirkinėti, net susirašinėja/Asmeninio archyvo nuotrauka

Evita yra 2017 m. susikūrusio jaunimo klubo „Interact“ prezidentė, kartu su komanda 
siekia daryti gerus darbus druskininkiečiams/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Kelionės su šeima yra pats didžiausias džiaugsmas. Kai tik turime galimybę – visada 
keliaujame“, – sako daugiau nei 10 užsienio šalių aplankiusi E. Cololo/Asmeninio archyvo 
nuotrauka.

statyti save originaliai, kad žmo-
nės liautųsi tapatinę su tėčiu.

– Ar sunku susirasti tikrų 
draugų?

– Mokykloje mokytojų vaikai 
dažnai būna nepelnytai stigma-
tizuojami. Neva mums rašo ge-
rus pažymius už nieką, mums 
nereikia stengtis, mokytis ir pa-
našiai. O aš buvau ne tik žino-
mo humoristo, bet ir mokyklos-
raštinės vedėjos dukra. Tikrai 
dažnai sulaukdavau replikų, kad 
gerus pažymius gaunu už nieką. 
Na, taip tikrai nebuvo. Aš, kaip 
ir visi, stengiausi ir mokiausi. Ži-
noma, mano pastangos atsipirk-
davo gerais pažymiais. 

Anksčiau jausdavau, kad ben-
draamžiai vos ne bijo manęs ar 
nedrįsta užkalbinti, bet pralaužiau 
ledus. Esu lengvai bendraujan-
ti. Vienas iš didžiausių pomėgių 
man yra bendravimas su žmonė-
mis, tad stengiuosi, kad ir aplinki-
niai bendrautų kuo laisviau. Turiu 
keturias nuostabias drauges, su 
kuriomis leidžiu daugiausia laiko.

– Kaip sekasi mokykloje, ko-
kie dalykai patinka labiausiai?

– Man patinka viskas, kas susiję 
su menu. Ir muzika, žinoma. Da-
bar pasirinkau dar ir teatrą. Taip 
pat patinka mokytis kalbų. Mo-
kausi anglų, rusų, vokiečių. 

Nuo kitų metų pradėsiu moky-
tis prancūzų. Manau, kad jei jau 
nepavyksta tiksliuosiuose moks-
luose kažko pasiekti, žmogus turi 
bent kalbų mokytis – jos atveria ti-
krai daug durų.

Netaikau to būtent sau, nes man 
visai sekasi mokslai. Žinoma, „se-
kasi“, nėra visai tinkamas žodis. 
Aš tikrai stengiuosi gauti gerus 
pažymius. 

– Kuo dar užsiimi be dainavi-
mo?

– Neseniai prisijungiau prie jau-
nimo klubo „Interact“. Tapau ir jo 
prezidente. Mūsų misija yra dary-

ti gerus darbus druskininkiečiams 
ir miesto aplinkai. Aš pati prisijun-
giau, kad kartu nuveiktumėme ką 
nors gero, prasmingo ir reikšmin-
go Druskininkų jaunimo ir visų gy-
ventojų labui. 

Vienas iš tikslų yra susigalvoti 
tokią veiklą, kad, ją vykdydami, 
padėtumėme kitiems. 

Geras pavyzdys galėtų būti 
praeitais metais rengtas koncer-
tas „Gyvenk 2017“, kurio metu 
rinkome aukas savižudybių pre-
vencijai, aukojome pagalbos 
vaikams linijai. Tai buvo smagus 
renginys su kilniu tikslu. Manau, 
mums pavyko, bandysime karto-
ti šią akciją kasmet. 

– Gyveni Druskininkuose, bet 
tau nesvetima ir sostinė – kuris 
miestas labiau patinka?

– Vienareikšmiškai – Drus-
kininkai! Čia ramu, gera, vis-
kas pažįstama, nereikia valan-
dos, norint nusigauti, kur reikia. 
Druskininkai mane užaugino, 
suformavo, pasėjo manyje vidi-
nę ramybę. 

Smagu kartais pasidžiaugti 
sostinės šurmuliu, bet jis išvar-
gina, visada norisi grįžti į savo 
ramybės oazę. Mano tėtis irgi vi-
sada nori greičiau grįžti namo. 
Pavargsta nuo tempo, užterštu-
mo, garsų. 

Be to, mūsų kurortas klestintis, 
čia gera ne tik vietiniams, žmo-
nės plūsta iš įvairių šalių. Tiesa, 
jaunimui kartais atrodo, kad vei-
klos trūksta, tačiau mes su „Inte-
ract“ klubu stengiamės gvildenti 
šią temą, ieškoti jaunuolius do-
minančios veiklos. Tai nėra len-
gva užduotis, nes kas gali patikti 
vienam, nebūtinai patiks kitam, 
todėl ši misija ypač sudėtinga. 

– Ar jau kuri ateities planus?
– Noriu studijuoti aktorystę ir 

dainavimą. Bet turbūt tai dary-
siu ne Lietuvoje. Galbūt tai galė-
tų būti Londonas ar Skandinavi-
jos šalys.

Nors sceninį stilių Evita kuria ir pati, šią ryškią suknelę merginai pasiuvo dizainerė D. 
Paukštytė/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Komentaras Tarybos posėdyje – vulgarūs liberalų įžeidinėjimai 
Savivaldybės specialistėms

„Ateina kalės ant lenciūgų“. 
„Pasikvėpinkit kokiu odekolo-
nu, nes jūs man smirdat, kai 
arti stovit“ – tai replikos, ku-
riomis opozicijai atstovau-
jantys Druskininkų liberalai 
pakomentavo Savivaldybės 
specialisčių darbą, šioms fo-
tografuojant Druskininkų sa-
vivaldybės Tarybos posėdyje, 
sušauktame gegužės 28 dieną.

Pirmadienį posėdžiavusi Druski-
ninkų savivaldybės Etikos komisi-
ja konstatavo, kad Tarybos nariai 
Karolis Kaklys ir Juozas Šarkus 
pažeidė Valstybės politikų elge-
sio kodekse nustatytus valsty-
bės politikų elgesio padorumo ir 
pavyzdingumo principus bei re-
komendavo suderinti savo elge-
sį ir veiklą su kodekse nustaty-
tais principais ir reikalavimais. 
Etikos komisijos nariai pasisakė, 
kad pranešime nurodytos frazės 
yra nepagarbios, žeidžiančios. 
Sprendimai viešinami Druskinin-
kų savivaldybės interneto svetai-
nėje: www.druskininkai.lt

Replika šokiravo
Komisija, pradėjusi tyrimą pagal 

Savivaldybės administracijos Do-
kumentų ir informacijos skyriaus 
specialisčių Dianos Sinkevičiū-
tės ir Gintarės Varnelienės tarny-
binį pranešimą dėl Tarybos nario 
K. Kaklio elgesio įvertinimo, buvo 
informuota, kad gegužės 28 die-
ną sušauktame Tarybos posėdy-
je jis įžeidinėjo tarnybines funkci-
jas atliekančias specialistes. 

Kaip nurodoma komisijos priim-
tame sprendime, specialistėms 
priėjus nufotografuoti posėdy-
je pasisakančius Tarybos narius, 
K. Kaklys jų atžvilgiu replikavęs: 
„ateina kalės ant lenciūgų“. Eti-
kos komisijos posėdyje G. Varne-
lienė paaiškino, kad, jai fotogra-
fuojant Tarybos narius posėdžio 
metu, šią repliką ji išgirdo iš K. 
Kaklio. G. Varnelienės nuomo-
ne, šie žodžiai buvo adresuoti jai 

ir kitai Administracijos specialistei 
D. Sinkevičiūtei, nes kitų asmenų 
šalia nebuvo. Komisijos sprendi-
me aiškiai parašyta, kad Tarybos 
narys šiuos žodžius replikavo ko-
legoms, jis nematė, kad G. Varne-
lienė stovi netoli ir kad šiuos jo žo-
džius girdėjo. 

Kaip savaitraščiui „Mano Drus-
kininkai“ sakė G. Varnelienė, to-
kie Tarybos nario žodžiai šokira-
vo: „Manau, kad minėti opozicijos 
atstovai, demonstruodami nepa-
garbą mums, Savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojoms, peržen-
gė bet kokias moralės ribas.“ 

Savaitraščiui „Mano Druskinin-
kai“ susisiekus su K. Kakliu, jis iš-
sigynė tokios replikos – neva tai 
yra išgalvota informacija, esą dir-
bančių žmonių atžvilgiu jis jokių 
replikų nesakęs. 

Fotografuoja ir kitus
Etikos komisijos narys Julius Ma-

tulevičius, paprašytas pakomen-
tuoti situaciją, sakė, kad tokie iš-
sireiškimai netinka ne tik politikui, 
bet nepuošia nė vieno žmogaus, 
net jei jis taip bendrauja gatvėje ar 
namuose, jau nekalbant apie Ta-
rybos posėdį. Pasak J. Matulevi-
čiaus, specialistės atliko pareigą, 

tad kam koliotis? Ir koks bendravi-
mo pavyzdys rodomas kitiems po-
litikams? Juk, jeigu kas nors ne-
patinka, galima pasakyti deramu 
tonu ir žodžiu: „Galiausiai, jos foto-
grafuoja ir visus kitus Tarybos na-
rius. O ar negali būti, kad tas pats 
J. Šarkus, kuriam kiekviename po-
sėdyje rūpi, „ar veikia transliacija“, 
imtų piktintis, jei, pavyzdžiui, jo ne-
fotografuotų?“

„Ta frazė... visiškai ne ta“
Regis, J. Šarkui posėdžiuose 

jau prisireikė ne tik „veikiančios 
transliacijos“, bet ir odekolono? 
Kaip Etikos komisijai paaiškino 
Dokumentų ir informacijos sky-
riaus specialistė D. Sinkevičiūtė, 
posėdžio metu jai priėjus prie J. 
Šarkaus, jis replikavęs: „Pasikvė-
pinkit kokiu odekolonu, nes jūs 
man smirdat, kai arti stovit.“ Eti-
kos komisijai Tarybos narys Virgi-
nijus Taletavičius, posėdžių metu 
sėdintis netoli J. Šarkaus, patvir-
tino, kad tądien sušauktame Ta-
rybos posėdyje prie J. Šarkaus 
priėjus D. Sinkevičiūtei bei G. 
Varnelienei, jis aiškiai girdėjo kaip 
J. Šarkus, žiūrėdamas į jį fotogra-
favusią D. Sinkevičiūtę, pasakė 
minėtą repliką. V. Taletavičius įsi-

tikinęs, kad ji buvo skirta D. Sin-
kevičiūtę įžeisti.

Kaip savaitraščiui „Mano Drus-
kininkai“ teigė D. Sinkevičiūtė, per 
ketverius darbo Savivaldybėje me-
tus, tai buvo pirmas kartas, kai ji su-
sidūrė su tokiu atviru pasityčiojimu: 
„Aš susidūriau pirmą kartą, tačiau 
Tarybos posėdžiuose dalyvaujan-
tys kiti kolegos, kiek teko paste-
bėti, su pašaipomis susiduria nuo-
lat. Be abejo, tai šokiruoja. Manau, 
kad žeminti, šaipytis iš žmonių dėl 
jų dirbamo darbo gali tik labai men-
ką moralę turintys asmenys.“

Etikos komisijai J. Šarkus nuro-
dė, kad jis nepažeidė Valstybės 
politiko elgesio kodekso reika-
lavimų ir „neturi daugiau ką pa-
aiškinti“. Be to, nurodė, kad mi-
nėtų darbuotojų jis „nepažįsta ir 
net nežino jų pavardžių“... Savai-
traščio „Mano Druskininkai“ žur-
nalistei susisiekus su J. Šarku-
mi, šis visų pirma perspėjo, kad 
pokalbis bus įrašomas, ir parei-
kalavo, kad tai, ką pasakys, būtų 
tiksliai užrašyta. Tai padaryti ne-
buvo lengva – dėl ne itin rišlios 
pašnekovo kalbos: „Aš, tą ką pa-
sakysiu dabar, tą jūs tiksliai ir pa-
rašykit. Aš paspaudžiau, ir aš 
įrašysiu. Tai, visų pirma, tai yra 
neteisėta komisija, ir neteisėtas 
sprendimas. Dėl to, kad tokia fra-
zė, kokia ten buvo pasakyta, pa-
rašyta, ta frazė buvo visiškai ne 
ta. Ji iškraipyta. Tai, tai... viena. 
Antra, trim žmonėm yra paskelb-
ta, kad pažeidė etiką. Čia jau jūs 
parašysite dabar, čia jau didžiu-
lis bus skandalas, čia yra ieško-
jimas priekabių ir šmeižtas prieš 
opozicijos narius; susidorojimas 
su opozicijos nariais.“

„Sportas“ – slėpti faktus?
Kai Druskininkų savivaldybės 

Etikos komisija į prokuratūrą krei-
pėsi po laidos „Demaskuoti“ pro-
diuserės ir vedėjos Lauros Ra-
dzevičiūtės pranešimo, siekiant 
išsiaiškinti, ar VRK narys, Drus-

kininkų savivaldybės Tarybos na-
rys Vilius Semeška savo, kaip 
valstybės politiko ir pareigūno 
biografijoje yra nurodęs teisingus 
faktus apie jo vidurinį išsilavini-
mą, prokuratūra gavusi praneši-
mą išnagrinėjo nurodytas aplin-
kybes ir konstatavo, kad, 1994 m. 
stodamas į aukštesniąją mokyklą, 
V. Semeška nebuvo įgijęs viduri-
nio išsilavinimo. 

Tačiau pats V. Semeška nema-
no, kad, pateikdamas galimai ti-
krovės neatitinkančius biografijos 
faktus apie savo išsilavinimą, dis-
kredituoja LR Seimą, VRK, kon-
servatorių partiją, griauna rinkė-
jų pasitikėjimą. Ar viešoje erdvėje 
pateiktas, V. Semeškos „sudėlio-
tas“ Vilniaus apygardos prokura-
tūros nutarimas skiriasi nuo siųs-
tojo Druskininkų savivaldybės 
Etikos komisijai todėl, kad proku-
ratūros išvada V. Semeškai ne-
patiko? O gal savaip pateikinėti 
dokumentus jam yra tolygu spor-
tiniam azartui? 

Dar viena atomazga V. Semeš-
kos politinių viražų istorijoje – 
pirmadienį priimtas Druskinin-
kų savivaldybės Etikos komisijos 
sprendimas „Dėl Viliaus Semeš-
kos elgesio“. Šiuo sprendimu pri-
pažinta, kad jis pažeidė pagarbos 
žmogui ir valstybei, skaidrumo ir 
viešumo, sąžiningumo ir padoru-
mo principus. Šie valstybės po-
litikų elgesio principai nustatyti 
Valstybės politikų elgesio kodek-
se. Pats V. Semeška, paprašytas 
pakomentuoti Etikos komisijos 
sprendimą, savaitraščiui „Mano 
Druskininkai“ sakė, kad šios ko-
misijos jis esą „nepripažįsta kaip 
teisėtos“, o visi jo diplomai esą 
„įgyti teisėtai“. Tačiau, jau antrą 
savaitę prašomas atsiųsti redak-
cijai jo vidurinio mokslo baigimo 
atestato kopiją, šį prašymą iki šiol 
ignoruoja.

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Tarybos nariai K. Kaklys ir J. Šarkus pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus 
valstybės politikų elgesio padorumo ir pavyzdingumo principus/„Mano Druskininkai“ archyvo 
nuotrauka

Tris mėnesius populiariau-
sius „Kino pavasario“ filmus 
nemokamai rodantis projektas 
„Kino karavanas“ atvyksta į 
Druskininkus. Liepos 7 d. 21.30 
val. miesto Pramogų aikštėje 
įvyksiančio nemokamo seanso 
žiūrovai išvys pasakojimą apie 
visų laikų garsiausios operos 
primadonos Maria Callas gyve-
nimą. Filmas „Maria Callas: sa-
vais žodžiais“ bus rodomas lie-
tuviškai įgarsintas, tad žiūrint 
nereikės skaityti titrų.

Praėjusių metų „Kino karava-
no“ seansuose sulaukta daugiau 
kaip 10 tūkst. žiūrovų. Iš jų metu 
atliktų apklausų matyti, kad dau-
gelis žmonių pirmą kartą dalyva-
vo „Kino karavano“ nemokamuo-

se rodymuose, o kiti sugrįžo ne 
po pirmą ir ne po antrą kartą. „Ap-
klausos parodė, kad žmonės dar 
tik atranda seansų po atviru dan-
gumi fenomeną. Tad su malonu-
mu ir šiemet prisidedame prie šio 
kilnaus projekto“, – kalbėjo pa-
grindinio partnerio, sūrio užkan-
džio RAMBYNO®, atstovai. 

Visame pasaulyje garsios 
moters biografija

Pirmą kartą, praėjus 40 metų po 
Marios Callas mirties, garsiausia 
visų laikų operos solistė savo ne-
paprastą gyvenimo istoriją pasa-
koja savais žodžiais. Pavasarį Vil-
niuje viešėjusio prancūzo Tomo 
Volfo filme „Maria Callas: savais 
žodžiais“ naudojama anksčiau 
niekam nematyta archyvinė me-
džiaga, asmeninės nuotraukos, 
intymūs laiškai. Visa tai atsklei-
džia šios nepaprastos moters as-
menybę, jos grožį ir stiprybę. 

Filme sutiksite ne tik Callas, bet 
ir jos aplinkoje figūravusius žymius 
žmones Marilyn Monroe, Alainą 
Deloną, Yves‘ą Saint-Laurent‘ą, 
J. F. Kennedy, Luchino Visconti, 
Winstoną Churchillį, Grace Kelly, 

Elizabeth Taylor bei daugelį kitų.

„Kino karavano“ seansai Drus-
kininkuose: 

liepos 7 d. 21.30 val. Pramogų 
aikštėje filmas „Maria Callas: sa-
vais žodžiais“,

liepos 28 d. 21.30 val. Pramogų 
aikštėje filmas „Šventa vieta“,

rugpjūčio 18 d. 20.30 val. Pramo-
gų aikštėje filmas „Tyli naktis“,

rugsėjo 6 d. 20 val.  Pramogų 
aikštėje filmas „Gražuolė ir Se-
bastianas“.

Apie „Kino karavaną“
Penktą kartą organizuojamą 

„Kino karavaną“ judėti į priekį 
skatina noras kokybišką, autori-
nį kiną padaryti lengvai prieinamą 
kuo platesnei, įvairaus amžiaus 
auditorijai, skirtingiems sociali-
niams sluoksniams. Supažindi-
nant Lietuvos miestų ir miestelių 
gyventojus su naujausiais pripa-
žintų kino menininkų darbais, tur-
tinamas kultūrinis Lietuvos regi-
onų gyvenimas ir mažinama jų 
socialinė atskirtis. Projektą iš da-
lies finansuoja Lietuvos kino cen-
tras prie Kultūros ministerijos.

Nemokamas kino seansas Druskininkuose: 
biografinis filmas apie operos solistę 

Maria Callas 
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Švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje – vasaros 
saviugdos užsiėmimai 

Vita Bagdonavičienė,
Druskininkų švietimo centro 

PPT socialinė pedagogė

Visą birželio mėnesį Druski-
ninkų švietimo centro pedago-
ginėje psichologinėje tarnybo-
je surengti „Vasaros saviugdos 
užsiėmimai jaunimui“, organi-
zuoti pagal Druskininkų savival-
dybės neformaliojo vaikų švieti-
mo programą mokinių atostogų 
metu. Saviugdos užsiėmimų 
metu paaugliai bandė visapu-
siškai pažinti save, o įgytos ži-
nios jaunuoliams padės kontro-
liuoti savo emocijas ir kūną, taip 
pat formuoti sveikatos stiprini-
mo, saugojimo ir kūno tobulini-
mo sąmpratą. Visų užsiėmimų 
metu jaunuoliai išbandė kelias 
skirtingas natūralias technikas 
ir sužinojo, kaip, jas naudojant, 
padėti sau.

Savęs pažinimą užsiėmimų da-
lyviai pradėjo nuo aromaterapi-
nės kvapų edukacijos. Paaugliai 
išmėgino Nerolio, Santalo, Ber-
gamotės ir dar daug kitų eterinių 
aliejų kvapų. Sužinojo, kuris ete-
rinis aliejus gali pakelti nuotaiką, 
pakeisti kavos puodelį. 

Vėliau jie išbandė jogos ir kvė-
pavimo praktikas. Užsiėmimus 
vedusi charizmatiškoji specialis-
tė Monika iš Kauno paaugliams 
pasakojo apie jogą, stebuklingą 
kvėpavimą ir kūno-proto jungtį.

Kituose birželio mėnesio užsiė-
mimuose mokiniai turėjo galimy-
bę pasinerti į garso ir meno tera-
pijas. Su garsais supažindinusi 
lektorė Rasa Urbonienė iš Aly-
taus sakė, kad garsas neturi sie-

Užsiėmimų metu paaugliai bandė visapusiškai pažinti save, o įgytos žinios jaunuoliams 
padės kontroliuoti savo emocijas ir kūną, formuoti sveikatos stiprinimo, saugojimo ir kūno 
tobulinimo sąmpratą/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotraukos

nų ir paliečia kiekvieną. Tuo įsiti-
kino ir užsiėmimų dalyviai, kurie 
po praktikos susijaudinę dalinosi 
savo įspūdžiais. Mandalų specia-
listė Henrieta pasakojo apie spal-
vų ir piešimo galią. 

Linksmai ir jaunimui supranta-
mai apie emocijas ir streso valdy-
mą paskaitą-diskusiją vedė psi-
chologė Jona Kirkauskienė. 

Užsiėmimų metu paaugliai lavino 
savo bendravimo įgūdžius, mokė-

si gerbti kitą žmogų, dirbti grupė-
je. Jaunimas turiningai ir saugiai 
praleido dalį vasaros atostogų, o 
įgytas žinias galės pritaikyti savo 
kasdienybėje ir taip įveikti įvairias 
emocijas – stresą, nerimą, agresi-

ją, blogą nuotaiką, apatiją ir kitas – 
natūraliais būdais. 

Šie užsiėmimai jaunuoliams su-
teikė žinių, kaip būti sveikiems 
ir džiaugtis gyvenimu kiekvieną 
dieną.

Informuojame, kad nuo lie-
pos 1 dienos visoje Lietuvoje 
įsigaliojo nauja vaiko teisių ap-
saugos sistema. Druskininkų 
savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyrius reorganizuo-
tas į Alytaus apskrities vaiko 
teisių apsaugos skyriaus Drus-
kininkų savivaldybės padalinį 
ir tapo pavaldus Valstybės vai-
ko teisių apsaugos ir įvaikini-
mo tarnybai.

Iki liepos 16 dienos Alytaus aps-
krities vaiko teisių apsaugos sky-
riaus Druskininkų savivaldybės 
padalinys veiks Druskininkų savi-
valdybės administracijos (Vasario 
16-osios g. 7) patalpose, nuo lie-
pos 16 dienos – Druskininkų švie-

timo centro patalpose (M. K. Čiur-
lionio g. 80, Druskininkai).  

Pastebėjus smurto prieš vaikus 
atvejus, informavimo tvarka ne-
sikeičia: informuoti galima ben-
druoju pagalbos telefonu 112 arba 
susisiekiant su padalinio specia-
listėmis telefonu arba el. paštu: 

patarėja Vaiva Kirkauskienė, 
tel. 8 694 81217, el. p.: vaiva.kir-
kauskiene@vaikoteises.lt;

vyriausioji specialistė-gynė-
ja Janina Matonienė, tel. 8 610 
98804, el. p.: janina.matonie-
ne@vaikoteises.lt;

vyriausioji specialistė-gynė-
ja Laimutė Bakšienė, tel. 8 613 
76379, el. p.: laimute.baksie-
ne@vaikoteises.lt.

Svarbi informacija dėl vaiko 
teisių apsaugos sistemos Liepos 1-ąją įsigaliojęs nau-

jos redakcijos Vaiko teisių ap-
saugos pagrindų įstatymas 
numato ne tik vaiko teisių ap-
saugos skyrių centralizaciją, 
bet ir kitas svarbias naujoves, 
tokias kaip atvejo vadyba šei-
moms ir sustiprinta pagalba 
globėjams bei įvaikintojams. 

Atvejo vadyba – vienas iš šian-
dien labiausiai paplitusių socialinio 
darbo metodų. Nuo šiol jį taikys ir 
socialiniai darbuotojai, teikdami pa-
galbą šeimai, auginančiai vaikus ar 
dar tik jų besilaukiančiai. Atvejo va-
dyba apims kompleksinės pagal-
bos vaikui ir jo atstovams organi-
zavimą bei teikimą, siekiant jiems 
padėti įveikti iškilusius socialinius 
sunkumus. Sėkmingas socialinių, 
medicininių teisinių, švietimo ir kitų 
šeimos problemų sprendimas pa-
dės išvengti galimų vaiko teisių 
pažeidimų ir įgalins šeimą sava-
rankiškai užtikrinti vaiko teises bei 
teisėtus interesus. Nuo įprasto so-
cialinio darbo atvejo vadybininko 
darbo pobūdis skirsis tuo, kad pas-
tarasis veiks daugiau kaip pagalbos 
proceso planuotojas ir koordinato-
rius, padedantis užtikrinti skirtin-
gų institucijų įsitraukimą į pagalbos 
procesą ir bendradarbiavimą, telks 
pagalbos teikėjus, koordinuos soci-
alinių darbuotojų, dirbančių su šei-
momis, veiklą. Atvejo vadybininkas 
organizuos atvejo nagrinėjimo po-
sėdžius, vertins šeimos poreikius 
pagalbai ir kartu su šeima bei spe-
cialistais sudarys pagalbos šeimai 
planą, teiks išvadą sprendimui dėl 
socialinių paslaugų skyrimo, vyk-

dys šeimos stebėseną.
Druskininkų savivaldybės Soci-

alinių paslaugų centras (Veisie-
jų g.17, Druskininkai) jau įgaliotas 
vykdyti atvejo vadybą Druskinin-
kų savivaldybės teritorijoje. Atve-
jo vadybininke paskirta šio centro 
socialinė darbuotoja Kristina Ka-
šinskienė, turinti socialinio dar-
bo išsilavinimą ir darbo su šeima 
bei vaikais patirtį. Šiuo metu Soci-
alinių paslaugų centro socialiniai 
darbuotojai dirba su 22 šeimo-
mis. Siekiant užkirsti kelią sociali-
nėms problemoms, dar 19-ai šei-
mų paslaugas teikia prevenciškai.

Valstybės vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnybos teritori-
nis Vaiko teisių apsaugos skyrius, 
gavęs pranešimą apie galimą vai-
ko teisių pažeidimą šeimoje, tu-
rės vertinti grėsmę vaiko saugu-
mui, gyvybei ir sveikatai ir imtis 
atitinkamų veiksmų. Nustačius 
pirmą grėsmės lygį, Tarnyba ini-
cijuos atvejo vadybininko paskyri-
mą ir kompleksiškai teikiamą pa-
galbą, nustačius antrą grėsmės 
lygį – vaikas iš šeimos bus skubiai 
paimtas, o su šeima dirbs mobi-
li socialinių darbuotojų, psicholo-
gų ir priklausomybės ligų specia-
listų komanda. 

Nors nuo liepos 1 d. panaikin-
ta Socialinės rizikos šeimų, au-
ginančių vaikus, apskaita, šei-
moms, kurios iki birželio 30 d. 
buvo įrašytos į apskaitą ir nėra iš-
nykusios šeimos įrašymo į aps-
kaitą priežastys, grėsmės lygis 
nebus nustatomas, šioms šei-
moms bus paskirtas atvejo va-

dybininkas, per 5 mėnesius per-
vertinti šeimų poreikiai, užtikrinta 
tolimesnė socialinio darbuotojo 
priežiūra ir atvejo vadybininko pa-
galba. Išmokos ir toliau bus teikia-
mos nepinigine forma.

Kartu su vaiko teisių apsaugos 
sistemos reforma patobulintas 
globos (rūpybos) organizavi-
mas – vaiko laikinoji globa (rūpy-
ba) nesitęs ilgiau nei 12 mėnesių. 
Prijungus Vaiko teisių apsaugos 
skyrių  prie Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, 
nuo šiol Savivaldybės administra-
cija kartu su  Socialinių paslaugų 
centro naujuoju padaliniu – Glo-
bos centru, rūpinsis vaikų laikiną-
ja globa (rūpyba), vykdys globotojų 
(įvaikintojų) paieškas, tęs moky-
mus, suteiks vaikui ir šeimai reikia-
mas paslaugas, užtikrinančias vai-
kų visapusį vystymąsi ir ugdymą. 
Nuolatinė globa ir toliau bus Vals-
tybinės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos funkcija.

Savivaldybės administraci-
ja primena, kad norintys globo-
ti (įvaikinti) vaikus gali kreiptis į 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyrių (Vasario 16-osios g.7, 
Druskininkai, tel. (8 313) 52543, 
el. p.: parama@druskininkai.lt 
arba Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro Glo-
bos centrą (Veisiejų g.17, Drus-
kininkai, tel. (8 313) 58072, el. p.: 
druskininkuspc@gmail.com

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Šeimoms – naujos pagalbos formos

Nuo šiol Savivaldybės administracija kartu su Socialinių paslaugų centro naujuoju 
padaliniu – Globos centru, rūpinsis vaikų laikinąja globa (rūpyba), vykdys globotojų 
(įvaikintojų) paieškas, tęs mokymus, suteiks vaikui ir šeimai reikiamas paslaugas, 
užtikrinančias vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą/Gintarės Varnelienės nuotrauka 
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Druskininkuose – stovykla jauniesiems 
krepšinio talentams

Nacionalinėje krepšinio ly-
goje (NBA) rungtyniaujan-
tis Jonas Valančiūnas prieš 
Lietuvos rinktinės pasiruo-
šimą Pasaulio taurės atran-
kos rungtynėms surengė 
savo vardo stovyklą jaunie-
siems krepšinio talentams. 
Druskininkų sporto centre 
treniravosi būsimos Lietu-
vos aštuoniolikmečių rinkti-
nės pagrindas ir keli Lietuvos 
krepšinio specialistų atrinkti 
jaunuoliai.

„Kiekvienais metais, kai grįžtu 
į Lietuvą, lieku nustebintas, kiek 
jaunų talentingų krepšininkų už-
augina Lietuva. Tai neabejotina 
sunkaus trenerių darbo, sporto 
mokyklų ir lietuvių aistros krepši-
niui pasekmė. Tęsiant tradicijas, 
ir šiais metais, birželio 19-21 die-
nomis surengsime mano vardo 
krepšinio stovyklą. Mano parei-
ga – padėti šiems jauniems krep-
šininkams pakilti į dar aukštesnį 
lygį. Dirbsime kartu su geriausiais 
Lietuvos treneriais – Dainiumi 
Adomaičiu, Dariumi Maskoliū-
nu, Gintautu Regina, Dariumi Sir-
tautu ir kt. – stovykla vyks Drus-
kininkuose, viename gražiausių 
Lietuvos kurortų. Nuoširdus ačiū 
stovyklos partneriams ir drau-
gams, prisidedantiems prie Lie-
tuvos krepšinio ateities ugdymo: 
viešbutis „De Lita“ sutiko pasirū-

Druskininkų sporto centre surengtoje J. Valančiūno stovykloje treniravosi būsimos Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės pagrindas ir keli 
Lietuvos krepšinio specialistų atrinkti jaunuoliai/Gintaro Grigo nuotrauka

Dar prieš prasidedant stovyklai savo „Facebook“ paskyroje rašė J. Valančiūnas džiaugėsi, 
kad viešbutis „De Lita“ sutiko pasirūpinti sportininkų ir trenerių poilsiu bei maitinimu, o 
Druskininkų Sporto centras suteikė patalpas treniruotėms/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

pinti sportininkų ir trenerių poil-
siu bei maitinimu, o Druskininkų 
Sporto centras suteikė patalpas 
treniruotėms“, – prieš prasidedant 
stovyklai savo „Facebook“ pasky-
roje rašė J. Valančiūnas.

 „Visuomet smagu, kai tavo vieš-
butį pasirenka tokie žymūs žmo-
nės, kaip J. Valančiūnas ar D. 
Adomaitis ir įvertina tavo pas-
laugas. Tuomet dar kartą įsitiki-
ni, kad viską darai teisingai. O dar 
smagiau, pasidaro, kai supran-
ti, kad savo poilsį į tavo rankas jie 
patikėjo prieš tikrai atsakingas ir 

svarbias varžybas, kurias stebės 
visą Lietuva“,– kalbėjo viešbučio 
„De Lita“ rinkodaros vadovas Ev-
genij Erhard.

Druskininkuose organizuotos 
stovyklos dalyviai turėjo galimy-
bę pabendrauti su J. Valančiūnu, 
tobulino savo įgūdžius, mokėsi 
krepšinio vertybių, tokių kaip ko-
mandinis darbas, lyderystė ir pa-
garba.

Rengiant publikaciją, panau-
dota Lietuvos krepšinio 
federacijos informacija

Druskininkų savivaldybės Leipalingio 
progimnazija

skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei 
užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (1 etatas).

Dokumentai teikiami Valstybės tarnybos departamento Prašymų 
teikimo modulio savitarnos tinklapyje adresu: https://pm.vataras.lt/
prasymai/ nuo  2018-07-02 iki 2018-07-16 (Skelbimas Valstybės tar-
nybos portale: http://www.lrvalstybe.lt/darbas-valstybes-tarny-
boje/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-darbuotojo-pagal-
darbo-sutarti-konkursas-52690/)

Atranka vyks 2018 m. rugpjūčio 8 d.
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 43 373, el. p.: mokykla@leipalingis.lt

Renginiai
Liepos 5 d. 21.30 val. Lauko kino seansas „Kino žvaigždės Liverpulyje ne-

miršta“ (Pramogų aikštė)

Liepos 6 d. Valstybės dienai skirti renginiai: 
16-20 val. Aitvariukų ir vėjagaudžių tūbų dirbtuvės. Danguje aitvarų kelia-

mos skris ir plaikstysis spalvingos vėliavos ir vėliava su M. K. Čiurlionio pa-
veikslo reprodukcija (Vijūnėlės parkas)

20 val. Grupės „Žalvarinis“ koncertas (Pramogų aikštė) 
21 val. Tautiškos giesmės giedojimas Druskininkų pramogų aikštėje, prie 

Leipalingio dvaro, prie Viečiūnų bendruomenės centro
20.00 val. Folko grupės „Sutaras“ koncertas (prie Viečiūnų bendruome-

nės centro)
20.30 val. Miko Suraučiaus koncertas (prie Leipalingio dvaro)

Liepos 7 d. 16 val. pianisto Daumanto Kirilausko koncertas. Atlikėjo progra-
moje: M. K. Čiurlionio, L. Van Bethoveno, Š. Nako kūriniai. Koncertas moka-
mas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Liepos 7 d. 17 val. Klounų teatro studijos „Dulidu“ šmaikštus, ironiškas 
klounados spektaklis visai šeimai „Blusa ir Profesorius”. Bilieto kaina 4 eurai, 
vietų skaičius ribotas (Vijūnėlės parkas)

Liepos 7 d. 18 val. Muzikos grupės „Klezmer Klangen“ ir Polinos Belilovs-
ky koncertas (Pramogų aikštė)

Liepos 7 d. 21.30 val. „Kino karavanas” pristato filmą „Maria Callas: savais 
žodžiais” (Pramogų aikštė)

Liepos 8 d. 21.30 val. Lauko kino seansas „Užburtas ratas” (Pramogų aikštė)

Liepos 9 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje koncertuos 
Druskininkų miesto ansamblis „Rasa“. Vadovas – Algimantas Padegimas

Liepos 11 d. 20 val. pianisto Sergejaus Okrusko koncertas. Atlikėjo progra-
moje: M. K. Čiurlionio, V. Barkausko, J. S. Bacho kūriniai. Koncertas mokamas 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) 

Liepos 12 d. 16 val. ekskursija „Pirmieji M. K. Čiurlionio mecenatai ir jo kū-
rybos saugotojai“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai)

XVI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu

Liepos 8 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje Sakralinės muzikos valanda. 
Kauno mišrus choras „Leliumai“: meno vadovas ir dirigentas Dainius Druskis, 

Aurelija Stasiulytė (mecosopranas), Evelina Pilipavičiūtė-Juraškienė (vargonai)

Liepos 15 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje Sakralinės muzikos va-
landa: Mindaugas Žemaitis (baritonas), Marija Viktorija Zabrodaitė (fleita), 
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

2018 m. liepos 8 d. Leipalingyje vyks renginys „Laisvės kovotojų 
takais“, skirtas Adolfo Ramanausko-Vanago 100-mečiui, Juozui 

Vitkui-Kazimieraičiui bei kitiems laisvės kovotojams atminti:
10-11val. Šv. Mišios Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baž-

nyčioje (Kunigas Paulius Marčiulionis)
11 val. Pranešimas „Seiros-Dulgelės upių santakos partizanų stovyklavie-

tės archeologiniai tyrinėjimai“ (Dulgininkų k., vyksime savo transportu).
14-15.20 val. „Leipalingio NKVD/MGB pastato tyrinėjimai 1991-2018” (pra-

džia Dzūkų g. 15, tęsinys – A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje)
15.20-15.40 val. Pranešimo „Partizanų stovyklavietės archeologiniai ty-

rinėjimai“ tęsinys bei ekspozicijos „Seiros-Dulgelės stovyklavietės radiniai“ 
apžiūrėjimas.

15.40-16.00 val. Pranešimas „Lietuvos laisvės kovotojai informacinio karo 
taikiklyje“ (pranešėja Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos de-
partamento analitikė A. Ūsienė)

16.00-17.17 val. Dokumentinės apybraižos „Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už 
kurią esi atsakingas“ peržiūra (režisierė R. Viniarskaitė)

Druskininkų miesto muziejuje vyksta edukacijos vaikams ir suaugusiems.
Naujos edukacinės programos: „Kelionė laiku“, šešėlių teatras „Ko-

kius padavimus apie Druskininkus kužda šešėliai?“, „Stebuklin-
ga  druskos  galia“ bei laiko patikrintos: „Svečiuose pas kurorto vaisti-
ninką“ ir Ebru. Daugiau informacijos rasite www.druskininkumuziejus.lt  
Į edukacijas būtina išankstinė registracija telefonu +37031351024 arba mu-
ziejus@druskininkai.lt

Parodos
Žemėlapių  paroda „Druskininkai per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muzie-

jus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Skulptoriaus Aido Striogos skulptūrų paroda „Akmenų istorijos“ (V. K. Jo-
nyno galerija, Turistų g. 9)

Paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ (Druskininkų savi-
valdybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Fotografijų paroda „Senieji, mielieji Druskininkai“, skirta M. K. Čiurlionio 
memorialinio muziejaus 55-erių metų veiklos sukakčiai paminėti (M. K. Čiur-
lionio memorialinis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Onos Olšauskienės retrospektyvinė darbų paroda „Ieškojimai“ pristatymas 
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų, skirta 120-osioms 
Karolio Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13) 

Sodybai „Ignė“ nuolatiniam darbui Jaskonyse reikalinga 
kambarinė. Tel. 8 606 00016. El. paštas: sodybaigne@gmail.com
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Birželio 4-22 d. Druskinin-
kų „Atgimimo“ mokykloje šur-
muliavo vaikų vasaros poilsio 
stovyklų dalyviai. Mokiniams 
pagal amžiaus grupes orga-
nizuotos keturios nuo 5 iki 10 
dienų trukusios stovyklos, ku-
riose dalyvavo 210 mokinių. 

Birželio 4-8 dienomis 32 prieš-
mokyklinio ugdymo grupių vai-
kai vasarojo stovykloje „Links-
mučiai“. Stovyklautojai lankėsi 
Grūto parke, kuriame pamatė 
daug įvairių paukščių ir žvėrių. 
„Druskos studijoje“ jie pasitikri-
no savo lipdymo įgūdžius ir ke-
letą savo sūrių lipdinių dedikavo 
Lietuvos šimtmečiui, darbeliuo-
se įspausdami Lietuvos formą. 
Priešmokyklinukai užsuko ir į 
miško muziejų „Girios aidas“, 
kuriame dirbanti gidė papasa-
kojo vaikams apie Dzūkijos miš-
kams būdingus augalus ir gyvū-
nus. Ne tik apie miškus, bet ir 
apie mūsų miesto žinomiausias 
vietas vaikai sužinojo dar negir-
dėtų dalykų, kuriuos jiems pa-
sakojo stovykloje dirbusios mo-
kytojos, važinėjant po miestą 
žavingu geltonuoju traukinuku. 
Paskutinę stovyklos dieną ma-
žieji stovyklautojai praleido A. 
Česnulio skulptūrų ir poilsio par-
ke. Ten apžiūrėjo daug įdomių 
medžio drožinių ir patys turėjo 
progą parodyti meninius gebėji-
mus – iš medžio karnelių pasi-
gamino paukščius, kuriais neši-
ni iškeliavo toliau tęsti vasaros 
atostogų namuose.

1-2 klasių mokiniams suorgani-
zuotoje stovykloje „Aitvaras“ 10 
dienų pramogavo 78 vaikai. Kie-

kvieną dieną stovyklautojai pa-
sitikdavo rytine mankšta, o atsi-
sveikindavo, rašydami stovyklos 
dienoraštį. Mokiniams buvo pa-
siūlyta daugiau kaip 30 skirtin-
gų užsiėmimų, edukacijų, išvy-
kų ir kitų veiklų. Pirmąją savaitę 
stovyklautojai sportavo, gamino 
rankdarbius, dalyvavo „Atradėjo 
šou“ eksperimentuose, „Unisef“ 
bėgime už vaikus, M. K. Čiurlio-
nio muziejaus edukacinėse pro-
gramose, lankėsi „Girios aido“ 
muziejuje, keliavo po Druskinin-
kus su močiute Birute, važinėjosi 
traukinuku, plaukė garlaiviu į Liš-
kiavą. Antrąją savaitę vaikai da-
lyvavo saugesnio interneto ren-
ginyje „Būk saugus internete ir 
vasarą“, edukacinėje programo-
je „Molio magija“ bei kūrybinė-
se dirbtuvėse. Lankėsi turizmo 
informacijos centre, miesto bi-
bliotekoje, drugelių kupole. Pra-
mogavo „Uno“ parke bei „Snow 
Arenos“ žaidimų kambaryje, su-
sitiko su Druskiuku. 

3-4 klasių mokiniai atostogų 
pradžią leido stovykloje „Vaivo-
rykštė“. Vaikai buvo sužavėti edu-
kacine programa „Dzūkijos raz-
baininkai“, eksperimentavo su 
magais iš Vilniaus, pramogavo 
„Grand SPA Lietuva“ baseinuo-
se, plaukė garlaiviu į Liškiavą, da-
lyvavo ekskursijoje traukinuku su 
Plepia ponia. Kaip ir „Aitvaro“ sto-
vyklautojai, jie dalyvavo „Unisef“ 
bėgime.

Savo kūrybiškumą pademons-
travo edukacinėse programose 
„Tep šlep“ bei miesto muziejuje, 
tapo tikrais keramikos meistrais, 
dalyvaudami dar vienoje eduka-

cinėje programoje Viečiūnuose. 
Greičio, sumanumo, greitos reak-
cijos reikėjo orientacinėse varžy-
bose K. Dineikos sveikatingumo 
parke, sportinėse varžybose, sau-
gaus ir draugiško interneto žaidi-
muose. Puikus pusdienis praleis-
tas su šaulių komanda suteikė 
nemažai žinių ir naujų patirčių. 

5-7 klasių mokinių stovykla „Vy-
turėlis“ truko tik vieną savaitę, taigi 
buvo intensyvi ir pilna emocijų. Iš-
vyka į Merkinę ir dalyvavimas edu-
kacinėje programoje su juodosios 
keramikos virtuozu Džiugu nepali-
ko abejingų. Mokiniai pamatė, kaip 
paprastas molio gabalas jo ranko-
se virsta stebuklu. Patys turėjo ga-
limybę pasigaminti molinį darbe-
lį. Merkinės turizmo informacijos 
centre sužinojo, kokia nepapras-
ta ir įdomi šio miestelio istorija. 
Miesto muziejuje stovyklautojai 
dalyvavo programoje „Pas vaisti-
ninką“, o linksmoji Simona iš „Sū-
rių vėjų“ džiugino išmone bei gera 
nuotaika. Žirmūnų mokymo cen-
tre vaikai sužinojo, kiek įdomių da-
lykų galima išmokti, neišvažiavus 
iš Druskininkų. Žygis į Švendubrę 
pareikalavo daug ištvermės, bet šį 
„maratoną“ įveikė visi. 

Ko gero, gausus būrys „Atgimi-
mo“ stovyklautojų į namus parsi-
nešė tiek įspūdžių, kad jų pakaks 
visai vasarai. Mokiniai ne tik pa-
sisėmė naujų patirčių, bet surado 
draugų, įveikė savo baimes, įgavo 
pasitikėjimo savimi.

Parengė stovyklų vadovės: 
Agnė Gaidamavičienė, Valė 

Šmitienė, Aušra Klevinskaitė-
Burzdžienė

„Atgimimo“ mokykloje stovyklauti smagu

Smagių įspūdžių stovyklos dalyviai patyrė, po Druskininkus važinėdami traukinuku/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Metų laikai vaikų akimis

Parapijos namuose ekspo-
nuojama lopšelio-darželio „Ži-
butė“ „Kregždutės“ grupės 
ugdytinių dailės paroda „Metų 
laikai“. Parodą surengė darže-
lio pedagogės Ramunė Jonavi-
čienė ir Vilija Miliauskienė.

Visus metus „Kregždutės“ gru-
pės ugdytiniai kartu su Benedik-
to mama, M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos mokytoja Neringa Aks-
tiniene vykdė projektą „Metų lai-
kai“. Darbeliuose atsispindi metų 
laikai mažųjų akimis.

Padedant ir vadovaujant darbš-
čiai, kūrybingai ir išradingai mo-
kytojai N. Akstinienei, kartu su 
auklėtojomis Vilija ir Ramune vai-
kai piešė, aplikavo, tapė, savaip 
pavaizdavo rudenį, žiemą, pava-
sarį ir vasarą, taip kaip jie įsivaiz-
davo ir sugebėjo.

Įdomiausia, kad vaikai buvo mo-
komi piešti netradicinėmis techni-
komis: megztomis servetėlėmis, 
štampais, šakutėmis, ausų krapš-
tukais, medžių lapais, vata.

Vaikų darbai – spalvingi, žais-
mingi, kiekvienas savaip įdomus 
ir patrauklus.

Tikras atsitiktinumas, kad paro-
da surengta po neseniai organi-
zuotos šviesios atminties dailinin-
ko, garsaus ir įdomaus žmogaus 
Alfonso Šuliausko darbų paro-
dos. O gal ir šių mažų žmogučių 
išaugs garsūs menininkai.

Maloniai kviečiame pasidžiaugti 
mažųjų kūryba ir aplankyti parodą.

Parengė Ramunė Jonavičienė 
ir Vilija Miliauskienė,

lopšelio-darželio „Žibutė“ 
auklėtojos

Lopšelio-darželio „Žibutė“ „Kregždutės“ grupės ugdytiniai savo kūrinėliuose išradingai ir 
kiekvienas savaip pavaizdavo metų laikus/Laimos Rekevičienės nuotraukos

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

UAB „Diagnostikos laboratorija“ Druskininkuose, 
ieško bendrosios praktikos slaugytojos (-jo). Deta-
lesnė informacija suteikiama pokalbio metu. Jūsų 
CV lauksime  el. paštu:  sigla@kraujotyrimai.lt, 

tel. 8 679 26558

Krovinių pervežimo (1,5 tonos), perkraustymo 
paslaugos. Tel. 8 636 08040

Atliekame statybos, 
vidaus ir išorės 

darbus. 
Tel. 8 645 21917

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

Siūlome darbą transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693



2018 m.  liepos 5 d.                                                          Savaitraščio Nr. 162 10

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus 
(-ės)-sąmatininko (-ės). Tel. 8 313 514056
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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

Nuoširdžiai užjaučiame Geleną Ališkevičienę 
dėl mylimos sesers Felicijos mirties.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

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

Mirus Verai Traškinai, 
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės medikams už pa-
stangas bei rūpestį, šeimos draugams ir artimiesiems, kaimy-
nams, buvusiems Druskininkų statybos valdybos bendradar-
biams, Druskininkų savivaldybei bei visiems, buvusiems kartu 
sunkią akimirką ir padėjusiems palydėti Amžinojo poilsio mylimą 
vyrą, tėvelį ir senelį Bronių Piekų.

Žmona Danutė, vaikai Tadas ir Rasa

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

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055

Kadastriniai matavimai
      Šių metų  liepos 17 d. 11 val.  La-
težerio k., Viečiūnų sen.,  Druskinin-
kų sav. bus matuojamas žemės sklypas  
kadastro Nr. 3865/0007:164. Prašom 
atsiliepti gretimo sklypo kadastro Nr. 
3865/0007:161 bendrasavininkę Liją 
Smykovą  ar jos įgaliotą asmenį.
      Šių metų  liepos 19 d. 10 val. Marcių 
g. 16, Viečiūnų miestelyje,  Druskinin-
kų sav. bus matuojamas žemės sklypas  
kadastro Nr. 3878/0008:323. Prašom 
atsiliepti gretimo sklypo kadastro Nr. 
3878/0008:324 (adresu Marcių g. 14, 
Viečiūnai)) mirusio savininko Juozo Bal-
čiaus turto paveldėtojus.  Su  savimi tu-
rėti paveldėjimo teisę patvirtinančio do-
kumento kopiją.
Matavimus atliks  UAB „Dzūkijos mati-
ninkai“ matininkas Vidas Tamulevičius.
 Dėl informacijos kreiptis adresu: Sa-
vanorių g. 2, Varėna  arba tel.: 8 686 
36855, 8 615 63099, el. p.: kazakaus-
kasz@gmail.com

Kokybiškai atliekame butų 
remontus, restauruojame 
vonias, suteikiame garan-

tijas. Tel. 8 607 38627

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Oną Baliukonytę.

Druskininkų kredito unijos kolektyvas

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ 
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS 

(CE kategorija, 95 kodas). 
Tel. 8 616 30901

Pigus taksi! Surinkus 7 spaudus, 8 važiavimas – 
nemokamas. Tel. 8 653 99907
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2018.07.07 d.
Šeštadienis

2018.07.06 d.
Penktadienis

2018.07.08 d.
 Sekmadienis

2018.07.09 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius.

06:55 Mano tautinis kostiumas: būta 
ir atkurta (k.).

07:50 Aviukas Šonas. Filmas.
09:15 Tadas Blinda 1-4 s.
11:55 Lietuvos Valstybės diena. Iškil-

mingas valstybės vėliavos ir istorinės 
vėliavos pakėlimas. Tiesioginė trans-
liacija iš Simono Daukanto aikštės.

12:30 Lietuvos Valstybės diena. Šv. 
Mišios. Tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus arkikatedros.

13:45 Šventadienio mintys.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
17:00 Lietuvos šimtmečio dainų 

šventė „Vardan tos…“. Dainų diena 
„Vienybė težydi“. Tiesioginė translia-
cija iš Vingio parko. 

20:45 „Tautiškos giesmės“ giedojimas 
visame pasaulyje. Tiesioginė transliaci-
ja iš 100-mečio Dainų šventės. 

21:10 Loterija „Keno Loto“.
21:15 Panorama. 
21:42 Loterija „Jėga“.
21:45 Skrydis per Atlantą. 
23:20 Fantastiškas penktadienis. 

Žvilgsnis į žmogžudystę.
01:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Mano tautinis kostiumas: būta 

ir atkurta (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
03:30 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.).

04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Skrydis per Atlantą (k.).
05:40 Klausimėlis.lt (k.).

06:00 „Televitrina“.
06:15 „Mapetai. Antra dalis“.
08:25 „Meškiukas Pading-

tonas“.
10:15 PREMJERA „Aštuonkojis Dipas“.
12:05 „Heida“.
14:15 „Princas ir kalvis“.
16:45 „Hortonas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Tautiškos gies-

mės giedojimas“.
23:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Australija“.
02:15 „P. S. Myliu tave“ (k.).
04:30 „Amerikiečiai“ 5. 8 s. 
05:20 „Aferistas“ 5. 11 s.

06:30 Dienos programa. 
06:35 Mėnulio užkariautojai.
08:15 PREMJERA Broliai 

meškinai. Į pagalbą! 
10:00 Haris Poteris ir ugnies taurė.
12:50 Šėtoniškas sandėris.
14:35 Artūras, svajonių milijonierius.
16:45 Medalionas.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. Šventinė 

liepos 6-osios laida
21:05 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 3 s.
22:05 Tarp mūsų, berniukų.
23:55 Kiečiausi Spartos vyrai.
01:25 Trys muškietininkai.
03:20 Programos pabaiga. 

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

Baltijos slapukė“.
07.20 „TV Europa pristato. Kormo-

ranai“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Gyvenimo būdas. 
10.00 Partizanų keliais. 
11.00 Jo Šventenybė Dalai Lama  - 

„Laimės Menas“. 
13.30 PREMJERA. „Namas prie 

šaltinio“ 1, 2, 3 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 PREMJERA. „Namas prie 

šaltinio“ 3 s. tęs., 4 s.
18.00 Reporteris. 
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Iššūkis“ 3. 5 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 PREMJERA. „Ragana“ 5 s.
22.00 Reporteris.
22.15 Keliauk su „Reporteriu“. 

06:40 „Auklė“ 4-6 s.
08:10 36-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas. 
10:00 Geras vyrukas.

11:45 Pasaulis sveikina Lietu-
vą. Renginys atkurtos Lietuvos 
100-mečiui.

13:25 Radijo stoties “Lietus” mu-
zikos apdovanojimai „Aukso lašas“ 
2017. 

16:50 Jazzu ir D. Montvydo muziki-
nė dvikova „Red Bull Soundclash“. 

19:15 Muškietininkų žiedas.
21:00 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
23:05 Absoliutus blogis.
01:00 „Persekiotojas“ 2 s.
01:45 „Kas žudikas?“ 36 s. 
02:40 Trigubas X. Aukštesnis lygis.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nuotykiai 36, 37 s. 
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2. 19 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 31 s. 
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė 19 s. 
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Maitinimosi 
įpročiai.

12:40 Pasaulio dokumentika. Kali-
forninio kondoro šešėlis.

13:35 Puaro 3. 1, 2 s.
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionato apžvalga.
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesiogi-
nė transliacija iš Samaros. Pertrauko-
je – Žinios. 

19:00 Stilius.
19:55 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:00 Panorama. 
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-

pionatas. Ketvirtfinalis. Rusija – Kroatija. 
Tiesioginė transliacija iš Sočio. 

23:00 Pasiutęs Šuo ir Glorija.
00:35 Žvilgsnis į žmogžudystę (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Maitinimosi 
įpročiai (k.).

03:35 Pasaulio dokumentika. Kali-
forninio kondoro šešėlis (k.).

04:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. Jonas Basanavičius (k.).

05:15 Karinės paslaptys (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. Sultenė.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:00 Premjera. Kačių ABC 3. 1 d. 
11:45 Klausimėlis.lt. 
12:00 Šv. Mišios. Didieji Žemaičių 

Kalvarijos atlaidai. Tiesioginė trans-
liacija.

13:50 Puaro 3. 3, 4 s.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 1 s. 
21:55 Myli, nemyli..
23:30 Premjera. Neištikimybė prie-

miestyje.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 350 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 17 s. 

10:50 Komisaras Reksas 31 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 5 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 339 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Dainos Lietuvai. Partizanų 

dainos. 
18:45 Speciali laida. Vasario 

16-osios Nepriklausomybės Akto Si-
gnataro Mykolo Biržiškos ir jo šeimos 
narių palaikų pasitikimas. Tiesioginė 
transliacija.

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Į dienos šviesą.
23:05 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 5. 12 s. 
23:50 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 17 s. (k.).
00:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

5 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Chaimas Frenkelis. 
05:00 Seserys 339 s. (k.).

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

09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Vietnamas“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Bangladešas“. 
11.10 Ekovizija. Laida, skirta aplin-

kos apsaugai. 
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 7, 8 s
13.30 „Tarp meilės ir neapykantos“ 

1, 2 s.
15.50 Ekovizija. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

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

onatas. Austrijos GP apžvalga .
18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
19.00 „Rasputinas“ 6 s.
20.00 Žinios.
20.30 „Rasputinas“ 7 s.
21.30 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 1, 2 s.
00.30 „Laiptai į dangų“ 21, 22 s.
02.20 „24/7“.
02.50 „Kapitonas Gordejevas“ 5. 1, 2 s.
04.30 „24/7“.
04.50 Tarptautinis MMA turnyras 

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

05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 „24/7“.

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 151 s.
07:00 „Ančiukų istorijos“ 44 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 

23 s.
08:00 „Aladinas“ 152 s.
08:30 „Įsimylėjęs Madagaskaras“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 PREMJERA „Maisto kelias“. 
10:00 „Dingęs Aleksandro Makedo-

niečio kapas“ 103 s. 
11:00 „Johanos paslaptis“.
12:45 „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
15:15 „Havajai 5.0“ 4. 18 s. 
16:15 „Simpsonai“ 29. 3 s. 
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 606 s. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Žvėrelių maištas“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS 

„Ernis“.
23:55 „Bruklinas“.
02:00 „Armagedonas“ (k.).
04:40 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 1, 2 s.
05:30 „Virtuvė“ 4. 19 s. 

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 152 s.
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

45 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 24 s.
08:00 „Aladinas“ 153 s.
08:30 „Kobra 11“ 20. 10 s. 
09:30 „Šefai vikingai“.
10:00 „Budos rankraštis“.
11:00 „Kelias į Eldoradą“.
12:45 „Šuniukas žvaigždė“.
14:30 „Mėnesių valdovai“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 607 s. 
18:30 „TV3 žinios“ 189 s.
19:22 „TV3 sportas“.
19:27 „TV3 orai“ 189 s.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Kodas: L.O. B. I. A. I.“ 
22:05 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“.
00:00 „Giria“.
01:45 „Bruklinas“ (kart.).
03:40 „Vampyrų akademija“ (k.).
05:25 „Virtuvė“ 4. 20 s. 

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

kelnis“ 4 s. 
06:55 „Hortonas“ (k.).

08:40 „Drakonų knyga“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Kobra 11“ 20. 10 s. 
13:00 „Pažadėtoji“ 884-887 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 17, 18 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 

29 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 108 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Tavo kompanija“.
00:55 „Elementaru“ 5. 21 s. 
01:50 „Kvantikas“ 2. 20 s. 
02:40 „Amerikiečiai“ 5. 9 s. 
03:35 „Aferistas“ 5. 12 s.
04:25 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 3, 4 s.
05:15 „Elementaru“ 5. 21 s. (k.).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 2 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 24 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 3 s. 

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

šviesa“ 187-189 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 26 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ 151 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ 6 s.
11:30 Nuo... Iki.... 
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 26 s.
14:25 „Dvi širdys“ 927-930 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 Ne-

kviesta viešnia.
00:15 „Judantis objektas“ 20 s.
01:10 Paskutinis uošvių išbandy-

mas. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.55 „TV Europa pristato. 

Karo ir pokario vaikai. Tremtinių 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“ 9, 10 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 17, 18 s.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
16.20 „Neišsižadėk“ 13, 14 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 14 s. tęs., 15 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Deimantų medžiotojai“  1, 2 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 2 s. tęs.
23.00 „Iššūkis“ 9, 10 s.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ 51, 52 s.
02.40 „Baltoji vergė“ 17, 18 s.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Iššūkis“ 9, 10 s.
06.00 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 

turguje“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

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

Vyrų šešėlyje. Archeologė 
Marija Gimbutienė“. 

07.10 Šiandien kimba..
08.10 „Delta“ 2. 9 s.
09.15 „Rojus“ 79 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 13 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 3 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 1 s.
13.35 TV parduotuvė.

06:15 „Viena už visus“ 150-
152 s.

07:45 „Auklė“ 3, 4 s.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 4 s. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ 2 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 1 s.
11:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“ 2 s. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 4 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 7 s. 
16:25 „Reali mistika“ 32 s. 
17:25 „Detektyvų istorijos“ 8 s. 
18:25 „Kas žudikas?“ 37 s. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Porininkai.
00:00 AŠTRUS KINAS Nakvynės 

namai 2.
01:55 Muzikinė kaukė. 

06:30 Pasaulio komandinis 
Galiūnų čempionatas. 

07:30 „Auklė“ 5, 6 s.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Pasaulio veteranų Galiūnų 
čempionatas. 2017 m. 

10:00 „Vaikai šėlsta“ 3 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 2 s.
11:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“ 3 s. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 5 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 8 s. 
16:05 „Reali mistika“ 33 s. 
17:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 4 s. 
18:10 „Kas žudikas?“ 38 s. 
19:30 „Rivjera“ 3, 4 s.
21:30 „Juodasis sąrašas“ 10 s.
22:30 „Išbandymų diena“ 13 s.
23:30 „Ekstrasensų mūšis“ 8 s. 
01:40 Nakvynės namai 2.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 3 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 25 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 4 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 17 s.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 4 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 17 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 38, 39 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 26 s. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Mažius.
11:35 Rizikingos lenktynės.
13:50 Nibelungų lobis.
16:10 Oušeno vienuoliktukas.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Paskutinis uošvių išbandymas.
23:00 Jaunatis.
01:35 Derybininkas.
03:55 Prieš pakratant kojas.

22.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
23.00 „Namas prie šaltinio“ 1, 2, 3 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 2 s.
02.45 „Namas prie šaltinio“ 4 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 6 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 2 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 

maistas“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

01:00 Tadas Blinda 1-4 s. (k.).
03:35 Kačių ABC 3. 1 d. (k.).
04:20 Istorijos detektyvai (k.).
05:05 Savaitė (k.).

07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ 16 s.

08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 3 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 16 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 36, 37 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 25 s. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“ 48 s.
10:05 KINO PUSRYČIAI Pramušt-

galviai Paryžiuje.
11:40 Ragana Lilė ir Drakono knyga.
13:25 „Pričiupom!“ 3 s. 
13:55 Kapitonas Zumas.
15:40 Policijos akademija 5. Užduo-

tis Majamio pakrantėje.
17:30 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 3 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Paskutinis Oro 

valdovas. Ango legenda.
21:35 Prieš pakratant kojas.
23:30 Saulėlydis. Brėkštantis vėjas.
01:05 Tarp mūsų, berniukų . 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 352 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 19 s. 
10:50 Komisaras Reksas 33 s.
11:40 Mano tėviškė. Jonas Basana-

vičius ir Mykolas Biržiška.
12:00 Gedulingos mišios Šventų Jonų 

bažnyčioje. Tiesioginė transliacija. 
13:00 Speciali laida. Vasario 

16-osios Nepriklausomybės Akto Si-
gnataro Mykolo Biržiškos ir jo šeimos 
narių perlaidojimo Lietuvoje ceremo-
nija. Tiesioginė transliacija.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 353 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 20 s. 
10:50 Komisaras Reksas 34 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 7 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.
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Leidimas žudyti.
23:10 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 6. 2 s. 
23:55 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 20 s. (k.).
00:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

7 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Stilius (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
05:00 Seserys 342 s. (k.).

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

čiakelnis“ 6 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 19, 

20 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 

30 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 109 

s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 892-894 s. 
14:30 „Simpsonai“ 17. 21, 22 s. 
15:30 „Simpsonai“ 18. 1 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 31 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 110 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Užburtas ratas“.
00:15 „Elementaru“ 5. 23 s. 
01:15 „Kvantikas“ 2. 22 s. 
02:05 „Amerikiečiai“ 5. 11 s. 
02:55 „Ekstrasensų mūšis“ 12. 157 s. 
03:55 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 7, 8 s.
04:45 „Elementaru“ 5. 23 s. (k.).
05:35 „Du tėvai ir du sūnūs“ 2. 9 s. 

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

kelnis“  7 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 22 s. 

(k.).
07:25 „Simpsonai“ 18. 1 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 

31 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 110 s. 

(k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 895-897 s. 
15:00 „Simpsonai“ 18. 2, 3 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 

32 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 111 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kalinių lėktuvas“.
00:50 „Elementaru“ 5. 24 s. 
01:45 „Kaulai“ 9. 1 s.
02:35 „Amerikiečiai“ 5. 12 s. 
03:30 „Ekstrasensų mūšis“ 12. 158 s.
04:30 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 9, 10 s.
05:20 „Elementaru“ 5. 24 s. (k.).

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

šviesa“ 193-195 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 2 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

153 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 21 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 28 s.
14:25 „Dvi širdys“ 934-937 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 Prisi-

minti pavojinga.
00:50 „Judantis objektas“ 22 s.
01:45 Užsienietis. 

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

šviesa“ 196-198 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 3 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

154 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 22 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 29 s.
14:25 „Dvi širdys“ 938-941 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 Trigu-

bas X.
00:50 „Judantis objektas“ 1.
01:40 Prisiminti pavojinga.
03:40 Alchemija XIX. Mano Milošas. 
04:10 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. 10 s.
09.15 „Rojus“ 80 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 14 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 4 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 2 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 25 s.
14.55 „Delta“ 2. 10 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 27 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 7 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 7 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Gluchariovas“ 24 s.
00.05 „Delta“ 2. 10 s.
01.05 „Iššūkis“ 11 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 4 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 8 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 9 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 4 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 23 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. 11 s.
09.15 „Rojus“ 81 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 14 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 6 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 3 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 26 s.
14.55 „Delta“ 2. 11 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 28 s.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas. 

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 2. 12 s.
09.15 „Rojus“ 82 s.
10.20 „Rasputinas“ 5 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 7 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 4 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 27 s.
14.55 „Delta“ 2. 12 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 29 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 9 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 9 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ 26 s.
00.05 „Delta“ 2. 12 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 1 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 6 s.
02.45 „Rasputinas“ 3 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 11 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 6 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 25 s.

06:00 „Auklė“ 10-12 s.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“ 478 s.
08:35 „44-as skyrius“ 101 s.

09:30 „Teisingumo agentai“ 9 s.
10:30 „Kobra 11“ 3 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 13 s.
12:35 „Stoties policija“ 25 s.
13:45 „Džuna“ 1 s.
14:50 „44-as skyrius“ 102 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 10 s.
16:50 „Kobra 11“ 4 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 14 s.
18:55 „Stoties policija“ 26 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 13 s. 
21:00 Mirtinas ginklas 2.
23:15 Kvietimas draugauti.
01:00 „Persekiotojas“ 3 s.
01:45 „Detektyvų istorijos“ 8 s. 

06:00 „Auklė“ 13-15  s.
07:30 „Džuna“ 1 s.
08:35 „44-as skyrius“ 102 s.
09:30 „Teisingumo agen-

tai“ 10 s.
10:30 „Kobra 11“ 4 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 14 s.
12:35 „Stoties policija“ 26 s.
13:45 „Džuna“ 2 s.
14:50 „44-as skyrius“ 103 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 11 s.
16:50 „Kobra 11“ 5 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 15 s.
18:55 „Stoties policija“ 27 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 14 s. 
21:00 12 pėdų po vandeniu.
22:45 Mirtinas ginklas 2.
01:00 „Persekiotojas“ 4 .
01:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 4 s. 

06:00 „Auklė“ 16-18 s.
07:30 „Džuna“ 2 s.
08:35 „44-as skyrius“ 103 s.
09:30 „Teisingumo agen-

tai“ 11 s.
10:30 „Kobra 11“ 5 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 15 s.
12:35 „Stoties policija“ 27 s.
13:45 „Džuna“ 3 s.
14:50 „44-as skyrius“ 104 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 12 s.
16:50 „Kobra 11“ 6 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 16 s.
18:55 „Stoties policija“ 28 s.
20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Amerikos kikboksininkas.
22:50 12 pėdų po vandeniu  .
00:35 „Persekiotojas“ 5 s.
01:25 „Kas žudikas?“ 37 s.

2018.07.10 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 351 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 18 s. 

10:50 Komisaras Reksas 32 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 6 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 340 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Klausimėlis.lt. 
19:56 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Sankt Peterburgo. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 13 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 18 s. (k.).

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

6 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 Mano tautinis kostiumas: 

būta ir atkurta (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

čiakelnis“ 5 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 17, 

18 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 

29 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 108 

s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 888-891 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 19, 20 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 

30 s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 109 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“.

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

šviesa“ 190-192.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 1 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

152 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 20 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 27 s.
14:25 „Dvi širdys“ 931-933 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 Užsie-

nietis.
00:20 „Judantis objektas“ 21 s.
01:15 Nekviesta viešnia. 

06:00 „Auklė“ 7-9 s.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“ 477 s.
08:35 „44-as skyrius“ 100 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 8 s.
10:30 „Kobra 11“ 2 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 12 s.
12:35 „Stoties policija“ 24 s.
13:45 „Prokurorų patikrinimas“ 478 s.
14:50 „44-as skyrius“ 101 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 9 s.
16:50 „Kobra 11“ 3 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 13 s.
18:55 „Stoties policija“ 25 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 12 s. 
21:00 Kvietimas draugauti.
22:50 Porininkai.
00:40 „Juodasis sąrašas“ 10 s.
01:30 „Išbandymų diena“ 13 s.

13.50 „Gluchariovas“ 24 s.
14.55 „Delta“ 2. 9 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 26 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 6 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 6 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempiona-

tas. Didžiosios Britanijos GP apžvalga.
00.05 „Delta“ 2. 9 s.
01.05 „Iššūkis“ 10 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 3 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 7 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 8 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 3 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 22 s.

21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Auklė pagal iškvietimą“.
00:20 „Elementaru“ 5. 22 s. 
01:20 „Kvantikas“ 2. 21 s. 
02:10 „Amerikiečiai“ 5. 10 s. 
03:05 „Aferistas“ 5. 13 s.
03:55 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 5, 6 s.
04:50 „Elementaru“ 5. 22 s. (k.).
05:35 „Du tėvai ir du sūnūs“ 2. 8 s. 

14:58 Loterija „Keno Loto“.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 341 s.
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta ketini-
mams Vokietijos didiką Urachą von 
Viurtembergą skelbti Lietuvos kara-
liumi Mindaugu II. 

19:56 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 6. 1 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 19 s. (k.).

00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta ketini-
mams Vokietijos didiką Urachą von 
Viurtembergą skelbti Lietuvos kara-
liumi Mindaugu II (k.).

01:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (k.).

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:50 Smegenų paslaptys. Marse-

lis Prustas.
05:00 Seserys 341 s. (k.).

18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“ 3. 8 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 8 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 25 s.
00.05 „Delta“ 2. 11 s.
01.05 „Iššūkis“ 12 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 5 s. 
02.45 „Neišsižadėk“ 9 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 10 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 5 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 24 s.
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

skalda. Tel. 8 698 76866

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

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

Tel. 8 608 79790

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.

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

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

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

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Renkama nauja grupė liepos 17 d. 17 val.

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

Autoservisui reikalingas automechanikas. 
Tel. 8 613 91192

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

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės 
sklypus nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Automobilių salonų valymas už Jums 
patrauklią kainą. Tel. 8 654 35497

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

12 a namų valdos sklypas Nera-
vų g. 35. Miesto komunikacijos, 
elektra, prie pat miesto ribos. 
Kaina – 23000 Eur.  
Tel. 8 672 27300

6 a sodo sklypas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Migla“, yra elek-
tra. Kaina –9000 Eur.  
Tel. 8 612 20142

1,22 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Druskininkėlių kaime. 
Yra elektra, priėjimas prie upelio, 
šalia asfaltuotas kelias.  
Tel. 8 615 55522

9 a sodo sklypas  (3 km nuo 
miesto centro). Yra galimybė 
įsigyti šalia esantį sklypą ir su-
formuoti namų valdą gyvenamo 
namo statybai. Tel. 8 699 14070

Sandėlis Druskininkuose (ga-
mybinėms patalpoms) 850 kv. m 
(apšiltintas plytinis pastatas – bu-
vusi daržovių saugykla). Sklypo 
0,7 ha. Yra elektros transforma-
torinė. Tel. 8 699 14070

104 kv. m namas Veisiejuose. 
Po namu  yra rūsys. Yra ūkinis 
mūrinis pastatas (galima įrengti  
pirtį), garažas, sodas, 12 a že-
mės. Iki ežero – 200 m.  
Tel. 8 680 92756

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

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

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

Žemės ūkio produkcija

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. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodami įvairūs daiktai

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

Kineskopiniai plokščiaekraniai tele-
vizoriai (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

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

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

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

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.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. 
Penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00

2 viengulė lovos (tachtos) su 2 
papildomom patalynės dėžėm. 
Tel. 8 606 04616

Plastikiniai langai: 1,32x2,12 m (2 
vnt.), 0,9x1 m ir 140x0,9 m, 2 lan-
gai 1,45x1 m, lentos 5 cm storio, 
iki 40 cm pločio. Tel. 8 616 48116

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

Rašomasis kampinis stalas.  
Tel. 8 613 85976

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

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

Dujų balionas ir dujinė viryklė. 
Tel. 8 689 41566

Naujas  nešiojamas kompiuteris „Hp 
probook 430 g5“. Yra visi dokumen-
tai, dėžė, priedai, 2 metų garantija. 
Kaina – 750 Eur. Kaina derinama 
proto ribose. Tel. 8 615 71066

Belaidis skaitmeninis nešiojamas 
telefonas „Panasonic“ už 9 Eur; 
skaldelė trinkelių klojimui.  
Tel. 8 686 43600

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

Garažą Gardino g. Tel. 8 676 06357

Pirksiu 2,3 ar 4 kambarių butą 
Druskininkuose, netoli centro. Gali 
būti be remonto. Tel. 8 628 75156

Keičia

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

Nuoma

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

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

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

Tvarkinga šeima išsinuomotų 3-4 
kambarių butą. Tel. 8 620 53947

Išnuomojamas garažas prie 
JUC (buvusios katilinės).  
Tel. 8 686 43600

Ieško darbo

Vyras ieško darbo Lietuvoje.  
Tel. 8 609 27099

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
arba kiemsargio darbo kaimo tu-
rizmo sodyboje, viešbutyje arba 
sanatorijoje. Tel. 8 623 23430

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

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

Vaikinas ir mergina (21 m.) ieško 
vienkartinio darbo (žolės pjovi-
mas, darželių ravėjimas, auklės 
darbas, įvairūs pagalbiniai dar-
bai). Tel. 8 657 48162

Kiti

Dovanoju mielus pūkuotus kačiu-
kus (Grūtas). Tel. 8 617 43416

Dovanoju pliušinius žaislus.  
Tel. 8 630 87652

Reikalingas žmogus, galintis pa-
taisyti patefono galvutę.  
Tel. 8 609 28835

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1-2 kambarių butai naujos statybos 
7 aukštų name Gardino g. 56G 
(prie tvenkinio). 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 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 Ateities 
g. 3 aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

3 kambarių 67,67 kv. m butas 3 
aukšte iš 9, Vytauto g. Butas su-
remontuotas su baldai ir buitine 
technika. Kaina – 65000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

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

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

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

Sklypai Snaigupės ir Leipalingio 
kaime, namui statyti.  
Tel. 8 698 50782 
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Druskininkuose ir Viečiūnuo-
se apsilankęs unikalus namas 
ant ratų sulaukė gyventojų dė-
mesio ir susidomėjimo. Ren-
ginio dalyviai apžiūrėjo ne-
matytą namo interjerą, kuris 
sukurtas iš įvairių nebenaudo-
jamų, bet perdarytų ir atnau-
jintų daiktų. Lankytojai galėjo 
pasisemti naujų idėjų, kaip kū-
rybingai iš turimų rakandų su-

sikurti naują, įdomų namų in-
terjerą. 

Projekto „Darnūs namai“ namo 
ant ratų apžiūrėti užsukę gyven-
tojai taip pat dalyvavo ir kūry-
binėse dirbtuvėse. Savo žinias 
aplinkosaugos srityje jie galė-
jo pasitikrinti viktorinoje, diskuta-
vo apie atsakingą vartojimą, atlie-
kų prevenciją ir tvarkymą. Taip 
pat lankytojai aktyviai įsitraukė 

į interaktyvias veiklas – varžėsi, 
kas greičiau ir teisingai išrūšiuos 
atliekas į atitinkamus konteine-
rius, taip pat domėjosi, ką ska-
naus galima pasigaminti iš mais-
to likučių. 

Druskininkuose sutikta Austra-
lijos lietuvė Venta kartu su savo 
vyru australu Troy išbandė visas 
namo ant ratų siūlomas veiklas ir 
buvo maloniai nustebinti, jog to-

Namas ant ratų mokė tausoti aplinką

kie projektai vyksta Lietuvoje. 
„Šis projektas mus tiesiog suža-
vėjo! Mes patys rūšiuojame atlie-
kas Australijoje ir stengiamės var-
toti atsakingai. Jūsų ekspozicijoje 
mums labiausiai patiko šviestu-
vas, pagamintas iš kuro bako. Troy 
mėgsta meistrauti, todėl žadėjo, 
jog šį šveistuvą pagamins ir mūsų 
namams“, – teigia iš Australijos į 
gimtą šalį atvykusi Venta. 

Unikalios namo ant ratų eks-
pozicijos kelionės po 60 Lietu-
vos savivaldybių ir 120 vietovių 

organizuojamos Aplinkos minis-
terijos iniciatyva. Ministerija sie-
kia skleisti atsakingo vartojimo 
idėjas, paprastais gyvenimiškais 
pavyzdžiais parodydama, kaip 
kiekvienas galime prisidėti prie 
aplinkos išsaugojimo ir sukauptas 
senienas paversti naujais, vertin-
gais daiktais. 

Darnus namas ant ratų liepos 4 
d. dar aplankė Varėną ir Merkinę, 
o liepos 5 d. Prienus ir Jiezną. 

Organizatorių informacija

Druskininkuose ir Viečiūnuose apsilankęs unikalus namas ant ratų sulaukė gyventojų dėmesio ir susidomėjimo/Organizatorių 
nuotrauka

Renginio dalyviai apžiūrėjo nematytą namo interjerą, sukurtą iš įvairių nebenaudojamų, 
bet perdarytų ir atnaujintų daiktų, galėjo pasisemti naujų idėjų, kaip kūrybingai iš turimų 
rakandų susikurti naują, įdomų namų interjerą/Organizatorių archyvo ir Ramutės Čepienės 
nuotraukos


