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Pagalba vasarą 
dirbantiems tėvams 
– dienos užimtumo 

stovyklos

6 psl.

Vasaros kino 
teatras džiugina ir 
druskininkiečius, ir 

kurorto svečius
2 psl.

Daugiau kaip 250-ies įvai-
rių kolektyvų narių delegacija 
penktadienį sugrįžo iš penkias 
dienas trukusios jubiliejinės 
20-osios Dainų šventės, skir-
tos Valstybingumo šimtmečiui 
paminėti. Dalyviai grįžo išvar-
gę, kai kurie net su menkomis 
traumomis, tačiau pasisėmę 
pačių geriausių įspūdžių, su-
vienyti šventės dvasios. 

Druskininkų kultūros cen-
tro direktorė vadovė Rimutė Vi-
niarskaitė, visas dienas buvu-
si drauge su delegacijos nariais, 
džiaugėsi dalyvių ryžtu ir atsidavi-
mu šventei: „Nors šokėjams repe-
ticijas apsunkino visas tris dienas 
lijęs lietus, kuris iš esmės gadino 
visą šventinę nuotaiką, jie nepa-
sidavė ir sudalyvavo iki galo. Vie-
nam Leipalingio laisvalaikio salės 

vyresniųjų liaudiškų šokių gru-
pės „Leipūnas“ šokėjui repeticijos 
metu lūžo mažasis kojos piršte-
lis, bet tai jam nesutrukdė pasi-
rodyti šventėje. Kitam berniukui 
iš „Atgimimo“ mokyklos jaunuolių 
šokio ansamblio „Druskutis“ nuo 
vabalo įkandimo stipriai sutino 
koja, bet jis griežtai atsisakė vyk-
ti namo, motyvuodamas tuo, kad 
„šitiek atvargęs repeticijose, bū-

tinai dalyvaus“. Tikrai labai nuo-
širdžiai dėkoju visiems, nepabū-
gusiems nei 12 valandų trukusių 
repeticijų, nei neskanaus maisto 
ir buvusiems iki galo. Už kantry-
bę ir sklandų darbą šventės metu 
dėkoju visiems meno kolektyvų 
vadovams, dalyviams, medici-
nos personalui, vairuotojams. Jie 
gražiai atstovavo 
Druskininkams, 

Dainų šventės Šokių dieną Druskininkų šokių kolektyvai įsiliejo į bendrą šokio sūkurį/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Šimtmečio „Dainų šventėje“  - ir Druskininkų 
meno kolektyvai

5 psl.

Druskininkam s atstovavę Dainų šventės dalyviai iškilmingoje eisenoje nešė Druskininkų vėliavą/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Intriguojantis iššūkis 
- „Surink Lietuvą“

7 psl.

Druskininkų krašto 
žmonės giedojo 
tautišką giesmę

8-9 psl.
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Pirmadienį Druskininkų savi-
valdybės vadovai, policijos, pa-
sienio, muitinės, sporto, kultū-
ros ir medicinos sričių atstovai 
su Draugystės maratono „Gar-
dinas-Druskininkai 2018“ orga-
nizatoriais aptarė pasiruošimą 
renginiui.

Šiais metais maratonas star-
tuos liepos 15 dieną, sekma-
dienį, 8.00 val. ryto vietos laiku 
Druskininkuose, o finišuos Gar-
dine. Maratono dalyviams teks 
įveikti 42 kilometrų ir 195 metrų 

distanciją bei kirsti abiejų ren-
ginį organizuojančių valstybių – 
Baltarusijos ir Lietuvos – sieną. 
Renginio organizatoriai pažymi, 
kad šis projektas padeda stiprin-
ti sportinius ir kultūrinius ryšius 
tarp abiejų valstybių, sudarant 
galimybes visiems bėgimą pro-
paguojantiems sporto aistruo-
liams parungtyniauti tarpusavy-
je.

„Džiaugiuosi, kad pasienio re-
gionų bendradarbiavimą stipri-
nantis renginys kasmet sulaukia 

didelio tarptautinio susidomėji-
mo. Tai, kad šiais metais marato-
ne planuoja dalyvauti bėgikai iš 
11-os valstybių, parodo tarptau-
tinę šio renginio reikšmę ir svar-
bą“, – kalbėjo susitikime daly-
vavęs Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius.

Pirmą kartą Draugystės mara-
tonas startavo 2011 metais Gar-
dine.

Tarptautinis Draugystės maratonas vėl 
atvers Lietuvos ir Baltarusijos sienas

Savivaldybės vadovai, policijos, pasienio, muitinės, sporto, kultūros ir medicinos sričių atstovai su Draugystės maratono „Gardinas-
Druskininkai 2018“ organizatoriais aptarė pasiruošimą renginiui/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės ini-
ciatyva kurorto centre esančio-
je Pramogų aikštėje nuo vasa-
ros pradžios įrengtas lauko kino 
teatras – jau daugiau kaip mė-
nesį druskininkiečiai ir kurorto 
svečiai mėgaujasi nemokamais 
kino filmais po atviru dangumi. 
Pramogų aikštėje įrengtas dide-
lis ekranas, patogūs šezlongai. 
Atsižvelgiant į druskininkiečių ir 
kurorto svečių išsakytus paste-
bėjimus, repertuaras pritaikytas 
įvairaus amžiaus žiūrovams. Lau-
ko kino teatras veikia savaitga-
liais, žiūrovams siūloma gausy-
bė įkvepiančių ir motyvuojančių 
filmų – nuo komedijų iki dramų. 
Šią savaitę, liepos 12-15 dieno-
mis žiūrovai galės išvysti net 4 
filmus: komediją „Nulis motyva-
cijos“, dramas „Valstybės paslap-
tis“, Dar stipresnis“ ir „Princesė 
Diana“. Visą kino filmų repertua-
rą galima rasti specialiai tam su-

kurto socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje „Kinas Druskininkuo-
se“ bei Druskininkų kultūros cen-
tro interneto tinklalapyje: www.
druskininkukulturoscentras.lt.

Bendradarbiaujant su Izraelio 
ambasada, penkis vasaros ke-
tvirtadienius druskininkiečiams 
ir kurorto svečiams papildomai 
bus pristatomas Izraelio kinas.

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus 
teigimu, artimiausiu metu pla-
nuojama įsigyti didesnį ekraną, 
kad kino filmus žiūrėti būtų dar 
patogiau. „Džiugu, kad ši nau-
ja pramoga pasiteisino. Daug 
dėmesio skiriama filmų atran-
kai – juk kokybiškas filmų turi-
nys garantuoja ilgai išliekančias 
geras emocijas. Modernią, pa-
togią ir šiuolaikišką kino teatro 
salę planuojame įrengti ir būsi-
mame Druskininkų kultūros cen-
tre“, – sakė L. Urmanavičius.

Vasaros kino teatras džiugina ir 
druskininkiečius, ir kurorto svečius

Nuo vasaros pradžios Druskininkuose galima mėgaujasi nemokamais kino filmais po 
atviru dangumi, o artimiausiu metu planuojama įsigyti didesnį ekraną, kad kino filmus žiūrėti 
būtų dar patogiau/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Kinija – viena ekonomiškai sti-
priausių pasaulio valstybių, tu-
rinti milijardinę verslo, turizmo, 
kultūros ir kitų sričių rinką bei 
vis aktyviau ieškanti perspekty-
vių bendradarbiavimo ir investa-
vimo galimybių Europoje. Džiugi 
žinia mūsų kurortui – Hangdžou 
miestas Kinijoje susidomėjo 
bendradarbiavimu ir investici-
jų galimybėmis Druskininkuose. 
Už tai turime būti dėkingi Lietu-
vos ambasadorei Kinijoje Inai 
Marčiulionytei, kuri savo pastan-
gomis ir iniciatyva nuolat prista-
to Druskininkus didžiausiems 
Kinijos verslo, spaudos, turizmo 
sektoriaus atstovams.

„Hangdžou mieste, Zhejiang 
provincijos sostinėje, gyvena 

9,47 mln. gyventojų. Ten yra pa-
saulinio giganto „Alibaba“ būs-
tinė. Tai labai gražus, turtingas 
miestas prie įspūdingo ežero, 

kuris, kaip ir Druskininkai, šiuo 
metu akcentuoja konferenci-
jų turizmą. Manyčiau, kad ben-
dradarbiavimas būtų naudingas 

ir turistų, ir investicijų pritrauki-
mu“, – sakė I. Marčiulionytė.

Druskininkų savivaldybės 
mero Ričardo Malinausko tei-
gimu, mūsų kurortui užmegzti 
bendradarbiavimo ryšius su tre-
čiu pagal gyventojų skaičių ir itin 

didelės valstybinės reikšmės Ki-
nijos Hangdžou miestu reikštų 
ne tik naujas tarptautinio ben-
dradarbiavimo, bet ir tarptauti-
nių investicijų pritraukimo pers-
pektyvas. „Esame labai dėkingi 
Lietuvos ambasadorei Kinijoje 
Inai Marčiulionytei už pastangas 
pristatyti Lietuvos ir Druskininkų 
potencialą ir išskirtinumą Kinijo-
je. Tai milžiniška rinka, todėl la-
bai džiaugiamės, sulaukę tarp-
tautinio susidomėjimo. Džiugu, 
kad Druskininkai pasaulio mas-
tu pastebėti kaip išskirtinis ku-
rortas, kad esame įdomūs pa-
saulio ekonomikos centrams.

 Išnaudosime šią neeilinę ga-
limybę, vystysime dialogą su 
Hangdžou miestu investicijų ir 
turizmo kryptimis“, – sakė R. 
Malinauskas.

Hangdžou miestas yra Rytų 
Kinijoje, Džedziango provincijos 
administracinis centras, jame 

itin aktyviai vystomas konferen-
cinis turizmas.

Praėjusią savaitę Druskinin-
kuose viešėjęs Kinijos amba-
sados Lietuvoje patarėjas eko-
nomikai Lin Chen ne tik kalbėjo 
apie turizmo srautus, pabrėžda-

mas, kad kinai dar tik atranda 
Lietuvą, todėl būtina tai išnau-
doti, įtraukiant Druskininkus į jų 
atostogų Europoje maršrutą, bet 
ir diskutavo apie investicijų ga-
limybes.

Šiuo metu įvairiais Kinijos 
miestais bendradarbiavimo su-
tartis jau pasirašę 15 Lietuvos 
miestų.

Tam, kad būtų išnaudotos ne-
eilinės galimybės dar šiais me-
tais Druskininkų savivaldybė 
planuoja apsikeisti delegacijo-
mis su Hangdžou miestu. Pla-
nuojama vykti į Hangdžou, kad 
aukščiausiems miesto vado-
vams būtų pristatyti Druski-
ninkai. Taip pat bus siekiama 
užmegzti ir plėtoti ryšius su po-
tencialiais investuotojais. Hang-
džou miesto delegacija taip pat 
laukiama Druskininkuose.

Kinijos Hangdžou miestas domisi bendradarbiavimo ir investicijų 
galimybėmis Druskininkuose

Kinai dar tik atranda Lietuvą, todėl būtina tai išnaudoti, įtraukiant Druskininkus į jų atostogų Europoje maršrutą/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

„Hangdžou mieste, Zhejiang 
provincijos sostinėje, gyvena 9,47 mln. 
gyventojų. Ten yra pasaulinio giganto 
„Alibaba“ būstinė. Tai labai gražus, 
turtingas miestas prie įspūdingo ežero, 
kuris, kaip ir Druskininkai, šiuo metu 
akcentuoja konferencijų turizmą. Manyčiau, 
kad bendradarbiavimas būtų naudingas ir 
turistų, ir investicijų pritraukimu“, – sakė I. 
Marčiulionytė.

„Esame labai dėkingi 
Lietuvos ambasadorei Kinijoje 
Inai Marčiulionytei už pastangas 
pristatyti Lietuvos ir Druskininkų 
potencialą ir išskirtinumą Kinijoje. 
Tai milžiniška rinka, todėl labai 
džiaugiamės, sulaukę tarptautinio 
susidomėjimo. Džiugu, kad 
Druskininkai pasaulio mastu 
pastebėti kaip išskirtinis kurortas, 
kad esame įdomūs pasaulio ekonomikos centrams. Išnaudosime šią 
neeilinę galimybę, vystysime dialogą su Hangdžou miestu investicijų 
ir turizmo kryptimis“, – sakė R. Malinauskas. Parengta pagal Druskininkų  

savivaldybės informaciją
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Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija dėkoja žemių skly-
pų savininkams, tvarkantiems 
jiems priklausančias žemės val-
das. Atsižvelgiant į tai, kad ku-
rortui itin svarbus estetinis 
aplinkos vaizdas, Druskininkų 
savivaldybė siekia užtikrinti, kad 
visos teritorijos, taip pat ir priva-
čios, esančios Druskininkuose ir 
kaimiškosiose savivaldybės vie-
tovėse, atrodytų tvarkingai.

Pastebime, kad Druskinin-
kų savivaldybės teritorijoje dar 
yra apleistų, be priežiūros pa-
liktų žemės sklypų, kurie nebu-
vo sutvarkyti iki liepos 1 dienos. 
Tad raginame savininkus atsa-
kingai sutvarkyti tokius  žemės 
sklypus: surinkti šiukšles, šie-
nauti vejas, sutvarkyti želdinius, 
surinkti nupjautas ar nukritusias 
šakas.

Sąraše nurodytų sklypų savi-
ninkams primename, kad turite 
sutvarkyti sklypus per 20 dienų 
nuo šios informacijos paviešini-
mo.

Druskininkų savivaldybės ta-
ryba 2014 m. balandžio 30 d. 
sprendimu Nr. T1-76 patvirti-
no Nenaudojamų žemės sklypų 
Druskininkų savivaldybės terito-
rijoje nustatymo tvarkos aprašą. 
Pagal šį aprašą į apleistų žemės 
sklypų sąrašą įtraukiami tie fizi-
niams ir juridiniams asmenims 

priklausantys žemės sklypai, 
kurie iki einamųjų metų liepos 1 
dienos yra nesutvarkyti: nenu-
šienauti, apaugę sumedėjusiais 
augalais, juose nesurinktos 
šiukšlės. Apleistų žemės sklypų 
sąrašas bus perduodamas Vals-
tybinei mokesčių inspekcijai dėl 
padidinto 4 procentų žemės mo-
kesčio tarifo taikymo 2018 metų 
mokestiniam laikotarpiui.

Dar kartą kviečiame visus že-
mės sklypų savininkus būti pilie-
tiškiems ir sutvarkyti jiems pri-
klausančias teritorijas.

Laukiame sklypų savininkų in-
formacijos, įrodančios, kad jie 
geranoriškai atsiliepė į šį Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos raginimą. Informaciją 
galite pateikti Druskininkų sa-
vivaldybės administracijai arba 
Leipalingio bei Viečiūnų seniū-
niją.

Druskininkų miestas:
Baltašiškės g. 61, Šlaito g. 8, 

Šlaito g. 7, Kaimynų g. 10, Žo-
lynų g. 7, Žolynų g. 9, Žolynų g. 
10, Žolynų g. 11, Radvilonių g. 
14, Radvilonių g. 12, Radvilonių 
g. 9, Radvilonių g. 6, Miciūnų g. 
19, Ricielių g. 13, Ricielių g. 33, 
Ricielių g. 35, Kaziulių g. 18, Ka-
ziulių g. 20, Kaziulių g. 24, Ka-
ziulių g. 23, Kaziulių g. 30, Ka-
ziulių g. 28, Leipalingio g. 18, 

Leipalingio g. 24, Leipalingio g. 
12, Leipalingio g. 14, Leipalin-
gio g. 16, Leipalingio g. 22, Li-
goninės g. 4, Balainės g. 3, 
V.Kudirkos g. 1, M.K.Čiurlionio 
g. 13, Kalnų g. 34, Mildos g. 17, 
Salos g. 27, Salos g. 29, Salos 
g. 37, Dabintos g. 17, Žalioji g. 3, 
Žalioji g. 32, Ateities g. 50, Atei-
ties g. 46, Fonbergo g. 3.

Viečiūnų sen.:
Viečiūnų miestelis:
Antalaukio g.3, Vėjų g. 3, Gabi-

jos g. 3, Gabijos g. 7, Gabijos g. 
10, Gabijos g. 8, Gabijos g. 12, 
Gabijos g. 5, Gabijos 14, Vėjų g. 
24, Perkūno g. 21, Perkūno g. 
19, Perkūno g. 17, Pušyno g.3C, 
Pušyno g. 3E,Pušyno g. 3D, Ne-
ravų g. 90, Neravų g. 86.

Randamonių kaimas: Randa-
monių g. 10; Girininkijos g. 6.

Neravų kaimas: 
Neravų g. 157 A, Neravų g. 

157 B, Neravų g. 157 C, Neravų 
g. 157 D Neravų g. 157 E, Ne-
ravų g. 157 F, Neravų g. 157 M, 
Neravų g. 157 Y, Neravų g. 157 
J, Neravų g. 157 K, Neravų g. 
157 L, Neravų g. 157 H, Neravų 
g. 157 N, Neravų g. 157 O, Ryto 
g. 9, Vakaro g. 4, Vakaro g.17, 
Gojaus g. 15 H, Gojaus 15 G., 
Mechanizatorių g.14, Dvarlaukio 
g. 52, Dvarlaukio g.54, Dvarlau-

kio g. 56, Dvarlaukio 58, Dvar-
laukio g. 60, Dvarlaukio g. 62, 
Dvarlaukio g. 50, Dvarlaukio g. 
50A, Panemunės g. 11D, Pane-
munės g. 11C, Panemunės g. 9, 
Sodžiaus g.31, Sodžiaus g. 33, 
Sodžiaus g. 35, Sodžiaus g. 37, 
Sodžiaus g. 39.

Švendubrės kaimas: 
Akmens g. 3A, Akmens g. 1A, 

Akmens g.23, Akmens g.6 B, 
Akmens g. 2B, Švendubrės g. 
23, Švendubrės g. 33, Švendu-
brės g. 71A. Švendubrės 7g. 1.

Jaskonių kaimas: 
Bruknių g. 4, Bruknių g. 6, Bru-

knių g. 8, Bruknių g. 10; Bruknių 
g. 12, Bruknių g. 14, Bruknių g. 
18, Bruknių g. 20, Bruknių g. 22, 
Bruknių g. 24, Bruknių g. 26, 
Bruknių g. 28, Bruknių g. 30, 
Bruknių g. 32, Bruknių g. 16, 
Bruknių g. 34, Bruknių g. 38, 
Bruknių g. 36, Bruknių g. 42, 
Jaskonių g. 44A, Jaskonių g. 44, 
Jaskonių g. 26.

Grūto kaimas: 
Grūto g.26, Beržų g.7.

Leipalingio sen.:
Leipalingio miestelis: 
Alėjos g. 11, Alėjos g. 33, Lie-

pų g. 5, Alėjos g. 54, Alėjos g. 
55A,  Alėjos g. 61, Liepų g. 21, 

Kaštonų g. 10, Parko g. 2, Meli-
oratorių g.23.

Gailiūnų kaimas:
Gailiūnų g. 5C, Gailiūnų g. 5B, 

Gailiūnų g. 17A, Gailiūnų g. 28E, 
Gailiūnų g. 127, Gailiūnų g. 40, 
Gailiūnų g. 46G, Gailiūnų g. 48, 
Gailiūnų g.48A, Gailiūnų g.48G, 
Gailiūnų g. 48F, Gailiūnų g. 
48E, Gailiūnų g. 48D, Gailiūnų 
g. 48C, Gailiūnų g.46F, Gailiūnų 
g.46H, Gailiūnų g. 185, Gailiūnų 
g. 175C, Kaštonų g. 42, Gailiūnų 
g. 5A, Gailiūnų g. 5B.

Didžiasalio kaimas: 
Alyvų g. 4A, Alyvų g.4B.

Gerdašių kaimas: 
Rasos g. 7, Rasos g. 5, Gerda-

šių g. 9,Gerdašių g. 3A, Gerda-
šių g.5A.

Ricielių kaimas: 
Senoji g. 9, Ilgoji g. 41.

Guobinių kaimas: 
Guobų g. 13.

Kamorūnų kaimas: 
Vilkės g.28;

Jovaišių kaimas: 
Seiros g.19, Seiros g.21, Sei-

ros g. 32. 

Informacija Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių žemių 
savininkams

Šią savaitę socialiniuose tin-
kluose užvirė diskusijos dėl 
Druskininkų savivaldybėje, Lei-
palingio seniūnijoje, Vilkanas-
trų kaime augančios senos dvi-
kamienės, puvinio apimtos, 
pavojų eismo ir žmonių saugu-
mui keliančios liepos kirtimo/iš-
saugojimo. 

Kaip informavo Druskininkų 
savivaldybė, šiuo metu pradė-
ti vykdyti kelio per Vilkanastrų 
kaimą asfaltavimo darbai. Pu-
vinio apimta dvikamienė liepa, 
auganti kelio juostoje, Savival-
dybės želdinių apsaugos ir prie-
žiūros komisijos siūlymu buvo 
pažymėta pašalinimui, kaip truk-
danti kelio asfaltavimo darbams, 
eismui ir kelianti pavojų.

Atsižvelgusi į įvairias bendruo-
menės nuomones, Druskininkų 
savivaldybė šiuo klausimu inici-
javo Vilkanastrų kaimo gyvento-
jų apklausą. 

Dar neatlikus apklausos, gy-
ventojai socialiniuose tinkluose 
jau reiškė savo nuomonę. „Ti-
krai, kas geriau, puvinio apim-
ta sena liepa ar baisus nepra-
važiuojamas kelias... Kiekvieną 

rytą vaikus vežioti į mokyklą to-
kiu keliu“, – dėl susidariusios si-
tuacijos socialinėje erdvėje ap-
gailestavo viena savivaldybės 
gyventoja. Jai pritarė ir daugiau 
bendruomenės narių: „Jei jinai 
yra kelianti pavojų, nejaugi dar 
reikia svarstyti ir laukti, kol atsi-

tiks nelaimė...“; „Neleidžia kirsti 
tie žmonės, kurie grįžta tik atos-
togoms, gal į tai reikėtų atsi-
žvelgti“; „Labai gaila , kad vieno 
žmogaus ale ambicijos, trukdo 
darbams. Ji ištisus metus ne-

kvėpuoja dulkėmis“; „Daug metų 
visi rėkė, kad reikia kelio... da-
bar jau liepų... kada žmogui ge-
rai? O kas atsakys jei įvyks ne-
laimė? Kokie gali būti debatai? 
Kad ir kaip gaila, jos jau savo at-
gyveno, pasodinkite naujas, pri-
simins kitos kartos.“

Svarbiausia – užtikrinti žmo-
nių saugumą

Druskininkų savivaldybėje 
daug dėmesio skiriama ekolo-
gijai, atsakingai žiūrima į visų 
želdynų priežiūrą, tvarkymą, at-
naujinimą. Nors Druskininkai – 
viena iš miškingiausių Lietuvos 
savivaldybių, stengiamasi iš-
saugoti kiekvieną medį. Pasak 
Savivaldybės administracijos 
specialistų, sudaryta Želdinių 
apsaugos ir priežiūros komisija 
vertina kiekvieną gautą prašy-
mą dėl želdinių genėjimo ar išė-
mimo ir teikia siūlymus Adminis-
tracijos direktoriui. 

Pasak Druskininkų savival-
dybės mero Ričardo Malinaus-
ko, kalbant apie kelių forma-
vimą seniūnijose, šiuo atveju 
– apie Vilkanastrų kaimo ke-

lio asfaltavimą – būtina įvertin-
ti tai, kad kaimo keliai yra siauri, 
aplink juos yra privačios terito-
rijos, todėl pasukti ar nukreip-
ti kelią taip, kad nereikėtų šalinti 

medžių, yra neįmanoma. „Šioje 
situacijoje esminis yra ir gyven-
tojų bei jų turto saugumo klausi-
mas. Ar galima dėti ant svarsty-
klių žmonių gyvybes ir emocijas 
dėl puvinio apimto medžio? Pir-
miausia reikia galvoti apie ten 
gyvenančių ir keliu važiuojančių 
ar pro šalį einančių žmonių sau-
gumą , – sakė R. Malinauskas, 
akcentuodamas, jog savivaldy-
bėje auga nemažai medžių, ku-
rie yra brandūs, skaičiuojantys 
ne vieną dešimtmetį, pažeisti 
įvairių ligų ir keliantys pavojų. – 
Tokius medžius tenka pašalinti, 
tačiau visada į jų vietą atsodina-
mi jau paauginti, prie kraštovaiz-
džio derantys medžiai.“ 

Pernai mieste ir seniūnijose 
pasodinta daugiau kaip 500 
želdinių 

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė pažymėjo, kad 
Savivaldybės teritorijoje kasmet 
plečiami želdynų plotai, pasodi-
nami šimtai jau paaugusių, 4-5 
metrų aukščio medžių. Tokių jau 
pasodinta Vytauto, M. K. Čiur-
lionio gatvėse Druskininkuose, 
Leipalingio miestelio Seirijų ga-

tvėje. 
Specialiu įrenginiu jau ne vie-

nerius metus Savivaldybės vie-
šosiose teritorijose sėkmingai 
pasodinamos pušelės, kurias 

padovanoja patys gyventojai 
– medeliai paimami iš privačių 
sklypų ir pasodinami numatyto-
se viešosiose erdvėse. 

„Vien 2017 metais buvo per-
sodinta beveik pusantro šim-
to pušų. Vykdant gatvių re-
konstrukcijos darbus mieste ir 
seniūnijose, pasodinta dar be-
veik 400 želdinių. Tai tikrai įspū-
dingi skaičiai, kurie rodo, kad 
žaliąsias erdves formuojame at-
sakingai. Šaliname medžius, tik 
esant būtinybei. Kai medžiai yra 
sergantys, užpulti kenkėjų, pa-
žeisti puvinių. Atsižvelgiame ir į 
gyventojų nuomonę. Labai svar-
bu suprasti, kad, pakeitus pavo-
jų keliančius medžius naujais, 
turėsime ne tik gražesnę, bet 
ir saugesnę aplinką. Pašalin-
tų medžių mediena taip pat yra 
panaudojama praktiškai – Drus-
kininkų savivaldybės Paslaugų 
ūkio darbuotojai atnaujina suo-
liukus ir pavėsines, kuriais nau-
dojasi druskininkiečiai ir kurorto 
svečiai. Esame dėkingi bendruo-
menei, kad prisideda prie žaliųjų 
erdvių puoselėjimo ir tvarkymo“, 
– sakė V. Jurgelevičienė.

„Mano Druskininkai“ 
informacija 

Želdinių apsaugai ir tvarkymui – dėmesys ir mieste, ir seniūnijose

„Šioje situacijoje esminis yra ir 
gyventojų bei jų turto saugumo klausimas. Ar 
galima dėti ant svarstyklių žmonių gyvybes 
ir emocijas dėl puvinio apimto medžio? 
Pirmiausia reikia galvoti apie ten gyvenančių 
ir keliu važiuojančių ar pro šalį einančių 
žmonių saugumą“, – sakė R. Malinauskas

„Šaliname medžius, tik esant 
būtinybei. Kai medžiai yra sergantys, 
užpulti kenkėjų, pažeisti puvinių. 
Atsižvelgiame ir į gyventojų nuomonę. 
Labai svarbu suprasti, kad, pakeitus 
pavojų keliančius medžius naujais, 
turėsime ne tik gražesnę, bet ir saugesnę 
aplinką. Pašalintų medžių mediena 
taip pat yra panaudojama praktiškai 
– Druskininkų savivaldybės Paslaugų 
ūkio darbuotojai atnaujina suoliukus 
ir pavėsines, kuriais naudojasi druskininkiečiai ir kurorto svečiai. 
Esame dėkingi bendruomenei, kad prisideda prie žaliųjų erdvių 
puoselėjimo ir tvarkymo“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Puvinio apimta dvikamienė liepa, auganti kelio juostoje, Savivaldybės želdinių apsaugos 
ir priežiūros komisijos siūlymu buvo pažymėta pašalinimui, kaip trukdanti kelio asfaltavimo 
darbams, eismui ir kelianti pavojų/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka 
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Pastarosiomis dienomis vėl pri-
siminta migrantų ir pabėgėlių 
tema. Ir ne tik Europos Parlamen-
te. Lietuvos prezidentė pareiškė, 
kad Lietuva pasirengusi pritarti 
susitarimui su Vokietija dėl pabė-
gėlių, kurie buvo perkelti į Lietuvą, 
bet išvyko į Vokietiją, sugrąžinimo 
atgal į mūsų šalį.

Iš aukšto rango politikų lūpų 
skamba nuogąstavimai, kad ne-
sutarimai dėl migracijos politikos 
gali suardyti Europos Sąjungą. 
Tai panašu į savotišką šantažą: 
arba pritarkite naujai migracijos 
politikai, arba bus blogai. 

ES gali suardyti ne pritarimas 
ar nepritarimas naujoms migran-
tų kvotoms, bet nesikeičiantis po-
žiūris į pabėgėlius. Neva Europa 
pašaukta gelbėti Afrikos žemyną, 
atjausti ir padėti. Kol Europos po-

litikams labiau rūpės pabėgėlių, 
o ne bendrijos valstybių žmonių 
problemos, kol svetimus reikalus 
bus bandoma spręsti savų žmo-
nių sąskaita, tol ES, kaip valstybių 
sąjunga, grims į dar gilesnę krizę. 

Kai šiandien kalbama apie anks-
čiau pasidalintų pabėgėlių, neno-
rėjusių gyventi perkėlimo šalyse, 
grąžinimą atgal į tas pačias ša-
lis, kai svarstoma dėl naujų kvo-
tų ir regioninių išlaipinimo platfor-
mų, tai reiškia tą patį, ką anksčiau 
sakė Vokietijos kanclerė A. Mer-
kel: jūs čia laukiami, jumis bus pa-
sirūpinta.

Mano įsitikinimu, retorika turėtų 
būti visiškai kita. Esu kategoriškai 
prieš, kad Europos Sąjunga ir to-
liau finansuotų Afrikos valstybes, 
mainais tereikalaudama galimy-
bių atsirinkti pabėgėlius. 

Dar labiau esu prieš bet kokius 
bandymus bendrijos narėms pri-
mesti privalomas kvotas dėl tokių 
pabėgėlių pasidalijimo ar persida-
lijimo. ES valstybių piliečiai nori 
absoliučios išorės sienų kontro-
lės ir ES institucijų gebėjimo už-
kirsti kelią nelegaliai migracijai. 

Būtent tam, o ne Afrikos valsty-
bių „bakšišui“ turi būti skiriamos 
ir lėšos, ir Europos Vadovų Tary-
bos dėmesys bei siūlomi gerokai 
griežtesni sprendimai. 

Tuo tarpu Vokietija tariasi su ki-
tomis bendrijos šalimis, tarp jų ir 

su Lietuva, dėl joje esančių pa-
bėgėlių, kurie pagal kvotas buvo 
paskirstyti, bet gyventi paskirto-
se ES valstybėse nepanoro, su-
grąžinimo. Gerai, jie bus grąžinti 
– ką darysime toliau: uždarysime 
pabėgėlių centre Pabradėje, už-
rakinsime kambariuose, kad dar 
kartą neišvažiuotų? 

Šioje situacijoje labai gerai at-
sispindi visas absurdas, kuris at-
siranda dėl neapgalvotų ir ne-
atsakingų politikų sprendimų. 
Ypač tame fone, kai nuolat kal-
bama apie Europos saugumą. Ar 
juo pasirūpins pabėgėliai? Euro-
pos saugumu turime rūpintis pa-
tys, vienydami pastangas apgin-
ti savo sienas, vienydamiesi dėl 
kitokio supratimo apie demokra-
tiją, vienydamiesi dėl savo šalies 
ir kiekvienos valstybės savaran-
kiškumo. 

Pirmininkavimą Europos Tary-
bai po Bulgarijos šiam pusmečiui 
perimanti Austrija pasirinko am-
bicingą šūkį: „Europa, kuri sau-
go“. Sveikindamas su pirmininka-
vimo pradžia šios šalies kanclerį 
Sebastian Kurz, aš akcentavau, 
kad labai svarbu ne tik atrasti 
skambius šūkius, bet ir įgyvendin-
ti žmonėms svarbius paprastus 
sprendimus. Pavyzdžiui, vieną 
kartą visam laikui paimti ir suvie-
nodinti tiesiogines išmokas žem-
dirbiams visose bendrijos šalyse. 

Turi būti didinamas finansavimas 
sanglaudos ir žemės ūkio politikai 
naujo laikotarpio ES biudžete.

Taip pat ypatingą dėmesį reikia 
skirti socialinio aprūpinimo klau-
simams. Tai ypač svarbu tokioms 
valstybėms kaip Lietuva, kurio-
je socialinė atskirtis yra viena di-
džiausių Europos Sąjungoje. 

Išskirtinis šiandienės pras-
tos politikos bruožas yra tai, kad 
daug diskutuojama apie globalius 
dalykus, visiškai nesistengiant 
išspręsti pakankamai paprastų 
klausimų, užtikrinančių žmonėms 
daugiau ar mažiau vienodą socia-
linį teisingumą. 

Liepos pradžioje vykusioje Eu-
ropos Parlamento sesijoje pa-
vyko pasiekti, kad būtų pritarta 
mano parengtam sprendimui dar 
penkeriems metams pratęsti ES 
ir JAV susitarimą dėl mokslinio ir 
technologinio bendradarbiavimo. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų: na, 
kas čia tokio, lyg ir kažkoks for-
malus žingsnis. Ypač toje situaci-
joje, kai Amerikos prezidentas D. 
Trumpas lyg ir griauna ES ir JAV 
santykius. Tačiau negalima ne-
matyti, kad toks susitarimas iki 
šiol Lietuvai davė maždaug 50 mi-
lijonų eurų. 

Daugelis Lietuvos universitetų 
ir kitų mokslo įstaigų, įvairūs ins-
titutai, aukštųjų technologijų įmo-
nės dalyvavo įvairiuose progra-

mos „Horizont 2020“ projektuose. 
Lietuvos dalyvių biudžetas juose 
yra jau minėti 50 milijonų, iš kurių 
daugiau kaip 40 milijonų eurų su-
daro būtent ES lėšos. 

Politikoje valstybės lygmeniu 
nereikia įsižeisti ir su kažkuo ne-
bendradarbiauti. Nereikia užmirš-
ti, kad viename ar kitame poste 
būdamas, privalai ne įgyvendin-
ti savo asmenines ambicijas, bet 
atstovauti tave išrinkusių žmo-
nių, šiuo atveju, Lietuvos gyven-
tojų, interesams. Tai – vienintelė 
esminė politiko priedermė. Vie-
nos ar kitos pareigos tėra tik ins-
trumentai, kuriais pasiremdamas, 
tą priedermę gali tinkamai įgyven-
dinti. 

Parengta, bendradarbiaujant su Eu-
ropos Parlamento frakcija „Laisvės ir 

tiesioginės demokratijos Europa“

Užsakymo Nr. MDR-163-01

R. Paksas. Užuot ieškoję pabėgusių pabėgėlių, 
pasirūpinkime mus išrinkusiais žmonėmis 

Rolandas Paksas,
Europos Parlamento frakcijos

„Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininkas

VIII-ojo Tarptautinio Draugystės maratono 
„Druskininkai-Gardinas 2018“ programa

2018 m. liepos 15 dieną (sekmadienį)
6.30-7.15 val. Dalyvių atvykimas į starto vietą
6.30-7.40 val. Pasienio ir muitinės tarnybų kontrolė, 
apšilimas, dalyvių registracija Vilniaus alėjoje 24, 
Druskininkuose.
7.50 val. Dalyviai – starto koridoriuje, pasiruošimas 
startui, pasveikinimai
8.00 val. Startas

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

Parduodamas 2 kambarių 50 kv. m butas M. K. Čiurlionio 
g., 5 aukšte, renovuotame name, maži mokesčiai, butas 

po remonto. Kaina – 44000 Eur. Tel. 8 654 99573Visuomenės sveikatos biuro stovyklose 
vaikai skatinami judėti daugiau

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ras, įgyvendindamas projek-
tą „Sveika bendruomenė – sti-
pri visuomenė“, finansuojamą 
iš ES struktūrinių fondų lėšų, 
pasidalino vaikų vasaros sto-
vyklos pastarųjų savaičių aki-
mirkomis.

Stovyklų metu vaikai skatina-
mi daugiau judėti, supažindina-
mi su fizinio aktyvumo teorinė-

mis žiniomis, mokomi važinėti 
riedučiais, dviračiais, gatvės 
šokio ir slidinėjimo. 

Stovyklų metu vaikai mokosi 
suteikti pirmąją pagalbą, išmė-
gina šiaurietišką ėjimą. 

Organizuojamos ir aktyvio-
sios estafetės, rodomi edukaci-
niai filmai, žaidžiamas stalo te-
nisas, badmintonas, rengiami 
aerobikos, pilateso užsiėmimai 
bei sveikatingumo mankštos. 

Važinėjimas riedučiais, „Tri-
ke“ dviračiais, gatvės šokis ir 
fizinio aktyvumo skatinimo-mo-
tyvacijos paskaitos rengiamos 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre, o slidinėjimo užsiėmi-
mai – Druskininkų „Snow Are-
noje“. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Vaikų vasaros stovyklos, organizuojamos pagal projektą „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“, dalyviai/Druskininkų VSB archyvo 
nuotraukos
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ir mes jais didžiuojamės‟, – kolek-
tyvams dėkojo ir jais džiaugėsi R. 
Viniarskaitė. 

Ji taip pat pareiškė padėką vi-
sai Dainų šventės organizatorių 
komandai, greitosios medicinos 
pagalbos personalui, kurie labai 
operatyviai pasirūpino šventės 
dalyvių sveikata. 

Druskininkų kultūros centro va-
dovė dėkojo ir įvairių įstaigų ir 
įmonių vadovams, išleidusiems 
savo darbuotojus į šventę. Dai-
nų šventės dalyviais pasirūpi-
no ir Druskininkų savivaldybė, 
visiems meno kolektyvams parū-
pinusi pripučiamus čiužinius pa-
togesniam poilsiui, taip pat skė-
čius, lietpalčius. Druskininkiečiai 
šventės metu puikavosi ir marški-
nėliais bei kepurėlėmis su Druski-
ninkų miesto atributika. 

„Atgimimo“ mokyklos jaunuo-
lių liaudiškų šokių kolektyvo 
„Druskutis“ vadovė Valė Šmitie-
nė dar iki dabar gyvena šventine 
nuotaika ir dalijasi įspūdžiais: „Iki 
šiol ir aš, ir mano šokėjai gyvena-
me Dainų šventės emocijomis, o 
jos yra puikios. Keturios dienos 
repeticijų lietuje pasimiršo iškart 
po įspūdingo vakarinio koncer-

to, kurio metu jautėmės vienin-
gi – ne tik Druskininkų savivaldy-
bės šokėjai, bet ir visos Lietuvos 
bei pasaulio lietuviai. O jų buvo 
net 7000! Pirmąkart su savo šo-
kėjais dalyvavome iškilmingoje 
eisenoje, kuri taip pat paliko labai 
gerą įspūdį – toks žmonių palaiky-
mas, optimizmas ir gera nuotaika 
lydėjo mus nuo Vilniaus Katedros 
aikštės iki Vingio parko“. V. Šmi-
tienė pridūrė, kad Dainų šventėje 
dalyvavę Druskininkų kolektyvai 
visos šventės metu jautė organi-
zatorių ir Druskininkų savivaldy-
bės atstovų rūpestį: „Esame labai 
dėkingi Druskininkų savivaldybei 
ir Kultūros centro komandai, ku-
rių dėka turėjome geras gyveni-
mo sąlygas. Ir jau labai laukiame 
kitos Dainų šventės!‟

Organizatorių teigimu, Šimtme-
čio Dainų šventėje dalyvavo be-
veik 1495 kolektyvai – apie 36 
tūkst. dalyvių. Į šventę atvyko per 
pusantro tūkstančio užsienio lie-
tuvių ir 17 Lietuvos tautinių ben-
drijų kolektyvų. Druskininkams 
atstovavo net 13 skirtingų kolek-
tyvų. 

„Mano Druskininkai“ informacija

atkelta iš 1 psl. Šimtmečio „Dainų šventėje“  - ir Druskininkų meno kolektyvai

Dainų šventėje pasirodė ir Druskininkų kamerinis mišrus choras „Druskininkai“, vadovaujamas  I. Vagnoriūtės/Rimutės Viniarskaitės 
nuotrauka

Tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“ (vadovai – I. ir A. Stanioniai)/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Viečiūnų tautinių šokių kolektyvas „Avilys“ (vadovė – Indrė Čaplikienė)/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras//Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupės „Druskutis“ vadovė V. 
Šmitienė/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

L. Balčiūnienės vadovaujamo Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblio „Stadalėlė“ 
narės/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka
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Vasarą, kai turistų, poilsiau-
tojų Druskininkai sulaukia 
ypač daug, yra pats darbyme-
tis druskininkiečiams, besirū-
pinantiems kurorto svečių po-
reikiais. Tėveliams reikia dirbti, 
o kur vasaros įspūdžius kaup-
ti atostogaujantiems vaikams?

Į Druskininkus vasaros atostogų 
metu atvyksta daug svečių, tarp 
jų – ir buvusių druskininkiečių su 
šeimomis, lankančiomis artimuo-
sius. Atsižvelgus į gyventojų pra-
šymus, Druskininkų savivaldybėje 
organizuota Druskininkų švieti-
mo centre veikianti stovykla. Die-
nos užimtumo stovykloje kiekvie-
ną darbo dieną nuo 8 iki 17 val. 
stovyklautojai kūrybinei, eduka-
cinei, sportinei veiklai turi galimy-
bę naudotis Druskininkų švietimo 
įstaigų patalpomis, „Atgimimo“ 
mokyklos aikštynu, jiems ren-
giamos pažintinės ekskursijos.

Ne tik iš Druskininkų
Į dienos užimtumo stovyklą re-

gistravosi vaikai ne tik iš Drus-
kininkų, bet ir atvykę iš Vilniaus, 
Kaišiadorių, Trakų, taip pat užsie-
nio šalyse gyvenantys vaikai, at-
vykę pasisvečiuoti pas senelius 
bei pasinaudoję galimybe Drus-
kininkuose dar ir pastovyklauti.

Ignas (9 m.), kuris stovyklau-
ja kartu su sesute Ieva (6 m.) ir 
broliu Arnu (7 m.): „Mes iš Vil-
niaus. Stovyklaudami ne tik sura-
sime naujų draugų, bet ir geriau 
susipažinsime su Druskininkais, 
kuriuose gyvena mūsų močiutė 
Lina.“ Gabrielė (9 m.): „Labai pa-
tinka stovyklauti, nes vasarą na-
muose nėra ką veikti... Kai atėjau 
pirmą dieną, nieko stovykloje ne-
pažinojau, o dabar susipažinau, ir 
man jau drąsiau. Mokykloje man 
patinka matematika; aš noriu būti 
kompiuteriste, bet dabar man sto-
vykla įdomiau nei kompiuteriai.“

Savo lūkesčius apie stovyklą iš-
sakė ir suaugusieji. Marina Kuz-
mina: „Dienos užimtumo stovy-

kloje įdomi programa, lankosi 
įvairaus amžiaus vaikai, todėl, ma-
nau, čia palanki aplinka, siekiant, 
kad vaikas tobulintų bendravimo 
įgūdžius. Norėtųsi, kad mano de-
šimtmetis sūnus Georgijus ben-
drautų su skirtingais vaikais ir 
stiprintų savo komunikacinius 
gebėjimus.“ Ramutė Stanaitie-
nė: „Mano abu anūkai – dešim-
tmetis Herkus ir aštuonerių Aras 
– vilniečiai. Vaikams reikia įvai-
resnio laisvalaikio. Manome, kad 
dienos stovykla vaikams bus nau-
dinga, jie patirs smagių įspūdžių, 
nes čia organizuojama įvairi vei-
kla, užsiėmimai.“ Jūratė Kruko-
nė: „Tikiuosi, kad mano šešiame-
tė dukrytė Viltė stovykloje patirs 
naujų įdomių įspūdžių. Pastaruo-
ju metu jai teko daug laiko praleis-
ti namuose dėl rankytės traumos, 
tad užsisėdėjo namuose. Tokia 
stovykla yra puiki galimybė vai-
kui pabūti su bendraamžiais, pa-
tirti įspūdžių, o kartu ir pagalba 

visą vasarą dirbantiems tėvams.“

Įspūdžių – daug
Kaip sakė stovyklos vadovė 

Snieguolė Tamulevičienė, per 
pastarąsias savaites vaikai aplan-
kė Grūto parką, dalyvavo eduka-
ciniuose keramikos užsiėmimuo-
se Viečiūnuose. Taip pat buvo 
surengta ekskursija į Druskininkų 
savivaldybės viešąją biblioteką, 
Druskininkų priešgaisrinę gelbėji-
mo tarnybą, Druskininkų policijos 
komisariatą – įstaigose pasitikę 
pareigūnai vaikams papasakojo 
apie savo darbą, pademonstravo 
turimą įrangą, kitas darbo priemo-
nes, atsakė į smalsių vaikų klau-
simus. Vaikai aplankė Liškiavos 
piliakalnį, bažnyčios ir vienuoly-
no ansamblį, pabuvojo požemio 
ekspozicijoje. Nors stovyklos lan-
kytojai yra jaunesnio mokyklinio 
amžiaus ir kiek vyresni, ekskur-
sijos gidei pavyko sudominti vai-
kus pasakojimu, jie grįžo, kupini 
įspūdžių. Artimiausiomis dieno-
mis stovyklautojai ketina aplan-
kyti Leipalingio kraštotyros mu-
ziejų, Raigardą, tautodailininko A. 
Česnulio sodybą, dalyvauti Drus-
kininkų miesto muziejaus orga-
nizuojamose veiklose, aktyviai 
pramogauti K. Dineikos sveika-
tingumo parke, rengti sporto var-
žybas ir žaidimus „Atgimimo“ mo-
kyklos aikštyne ar sporto salėje.

Dirba padėjėjomis
Stovykla skirta 6-12 metų vai-

kams. Iš viso į stovyklą, kuri veiks 
iki rugpjūčio 31 dienos, užsiregis-
travo daugiau nei 80 vaikų. Dau-
gelis tėvelių džiaugiasi, kad sto-
vyklos mokestis nėra didelis – 4 
eurai už vieną dieną vienam vai-
kui. Su vaikais stovykloje dirban-

tiems pedagogams darbo užmo-
kestis mokamas iš Savivaldybės 
lėšų. Už darbą Dienos užimtu-
mo stovykloje atlyginama ir Drus-
kininkų švietimo centre, per Jau-
nimo verslumo ir integracijos į 
darbo rinką programą pedago-
go-auklėtojo padėjėjais įdarbin-
tiems žmonėms. Kaip sakė pa-
kalbintos auklėtojų padėjėjomis 
Dienos užimtumo stovykloje dir-
bančios šešiolikmetė Silvija Dai-
lydaitė ir septyniolikmetė Dei-
mantė Lenkauskaitė, nors vasarą 
smagu laiką leisti, pramogaujant 
bendraamžių būry, tačiau ne ką 
mažiau vilioja ir nauja patirtis, dir-
bant su vaikais, bei galimybė šiek 
tiek užsidirbti: „Jaučiame didelę 
atsakomybę už vaikų priežiūrą, 
saugumą. Nors būsimos profe-
sijos ir nesiejame su pedagogi-
ka, tačiau darbas stovykloje yra 
galimybė prasmingai leisti laiką.

Druskininkų švietimo centro 
informacija

Pagalba vasarą dirbantiems tėvams – 
vaikų priežiūra dienos užimtumo stovykloje

Dienos užimtumo stovyklos vaikai su auklėtojomis K. Dineikos sveikatingumo parke/Justino Kygos nuotrauka

Stovyklautojams surengta ekskursija į Druskininkų biblioteką/Astos Trikšienės nuotrauka
Vaikus sudomino susitikimas su ugniagesiais/Astos Trikšienės nuotrauka

Auklėtojų padėjėjos Silvija ir Deimantė: 
„Darbas stovykloje − tai galimybė įgyti 
naujos patirties.“/Justino Kygos nuotrauka
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Rimantas Kazlauskas

Europos Parlamentas ir toliau 
siekia gerinti ES piliečių profesi-
nio, asmeninio ir šeimos gyvenimo 
darną. Kodėl tai svarbu kiekvienai 
mamai ar tėčiui, visiems šeimos 
nariams? Kokių pokyčių galima 
tikėtis jau artimiausiais metais? 

Pokalbis su Vilija Blinkevičiūte, 
Europos Parlamento Moterų tei-
sių ir lyčių lygybės komiteto pirmi-
ninke, Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduotoja.

Gerbiama Vilija, Europos Par-
lamentui esate pateikusi ne 
vieną pasiūlymą, kaip suda-
ryti palankesnes sąlygas de-
rinti darbą su įsipareigoji-
mais šeimai, su asmeniniu 
gyvenimu. Kodėl tai svarbu?

Esu įsitikinusi: jei kiekvienam 
dirbančiam žmogui užtektų lai-
ko ir šeimai, ir darbui (jei darbas, 
karjera netrukdytų šeimai, o šei-
mos reikalai netrukdytų darbui), 
jau šiandien žmonės gyventų ge-
riau ir išvengtų problemų ateityje.

Būkime atviri: ne vienas žmo-
gus patyrė ir patiria didelių pro-
blemų, kai planuoja šeimos pa-
gausėjimą ir darbo karjerą, kai 
ieško savo vaikui tinkamo vaikų 
darželio ar mokyklos, kai verkiant 
reikia pagalbos, prižiūrint ser-
gančius, senyvus šeimos narius, 
kai visa tai (ir darbo laiką, ir sąly-
gas) reikia suderinti su darbdaviu.

Klausimai „Ar vaikas nekliudys 
mano karjerai?“, „Kaip į mano no-
rus susilaukti vaikelio pažiūrės 
darbdavys?“, „Kaip uždirbti pini-
gų, bet suspėti pasirūpinti vaikais 
ir sergančiais tėvais?“ dažnai yra 

skaudžiausi ir svarbiausi mūsų 
kasdienio gyvenimo klausimai.

Būtina užtikrinti palankes-
nes sąlygas derinti darbą su 
įsipareigojimais šeimai: mili-
jonams žmonių atsivertų du-
rys į laimingesnį gyvenimą.

Ir tarp tų milijonų dauguma 
būtų moterys?

Vyrų – taip pat. Bet realybė to-
kia, kad moterims vis dar tradi-
ciškai tenka pagrindinis rūpestis 
šeima – vaikais, sergančiais ar-
timaisiais. Tai riboja moterų ga-
limybes dirbti visą darbo dieną, 
dažnai jos priverstos net užbaig-
ti darbo karjerą. O tai moterims 
dažniausiai reiškia nedideles pa-
jamas (ES moterys uždirba viduti-
niškai 16 proc. mažiau nei vyrai), 
skurdą (taip pat – ir vaikų skurdą), 
mažesnes pensijas senatvėje.

Matote, kiek daug problemų iš-
lenda? Palankesnės sąlygos de-
rinti darbą ir asmeninį gyveni-
mą yra svarbus raktas šioms 
problemoms spręsti. Tai suteik-
tų galimybių ir moterims, ir vy-
rams daugiau dėmesio skir-
ti savo šeimoms bei skatintų 
gimstamumą. Ir senėjančiai Eu-
ropai, ir Lietuvai tai juk svarbu.

Europos Parlamente jau svars-
tome Europos Komisijos direkty-
vų projektus dėl geresnio darbo, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo su-
derinimo. Ši iniciatyva gimė Euro-
pos Parlamente, ir aš buvau viena 
iš jos iniciatorių, teikiau pasiūly-
mus, sulaukiau didelio palaiky-
mo ir komitetuose, ir socialdemo-
kratų frakcijoje, kuriai priklausau.

Visų šių direktyvų tikslas yra pa-
dėti šeimoms, tėvams, sudary-
ti geresnes galimybes jiems nau-
dotis atostogomis ir susitarimais 
dėl lanksčių darbo sąlygų bei 
skatinti tai dažniau daryti vyrus.

Esu įsitikinusi, jog būtina ofici-
aliai pripažinti ir įteisinti, kad vai-
kų gimdymas, tinkama priežiūra 
ir auklėjimas šeimoje yra ne ma-
žiau svarbus darbas už bet kokį 
kitą darbą. Taip pat – ir neįgalių 
ar senyvų šeimos narių priežiūra. 

Kaip siūloma spręsti darbo, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo 
suderinimo problemas?

Iš pradžių išskirsiu tai, kas būtų 
nauja ir aktualu Lietuvai. Būtų 
įteisintos apmokamos atosto-
gos sergančiam ar neįgaliam 
šeimos nariui prižiūrėti. Naujo-
siomis taisyklėmis užtikrinama, 
kad artimuosius prižiūrintys dir-
bantys asmenys per metus gau-

tų bent 5 dienas atostogų, už 
kurias būtų mokama ne ma-
žiau kaip nedarbingumo atveju.

Vaiko priežiūros atostogas pri-
valėtų dalintis mama ir tėtis – 
bent po 4 mėnesius. Ir tų priva-
lomų atostogų mama negalės 
perduoti tėčiui, o tėtis – ma-
mai. Nereikėtų baimintis, kad tė-
čiai nesugebės tvarkytis su ma-
žyliu. Atostogas bus galima 
paimti iki vaikui sukaks 12 metų. 

Taip pat valstybės narės privalės 
imtis būtinų priemonių, kad tėvai 
turėtų teisę į bent 10 darbo dienų 
tėvystės atostogas, gimus vaikui. 
Teisė į tėvystės atostogas bus su-
teikiama, neatsižvelgiant į santuo-
kinę ar šeiminę padėtį, kaip ji api-
brėžiama nacionalinėje teisėje.

Visais paminėtais atvejais 
bus privaloma užtikrinti pakan-
kamas darbuotojų pajamas.

Naujoji tvarka numatys ir dar-
buotojų teisę būti laikinai atleis-
tiems nuo darbo dėl force ma-
jeure (nenumatytų, nenugalimų) 
aplinkybių, susijusių su svarbio-
mis šeiminėmis priežastimis ligos 
ar nelaimingo atsitikimo atveju.

Taip pat numatoma darbda-
vių prievolė sudaryti vaikų turin-
tiems darbuotojams lanksčias 
darbo sąlygas, jei jie to prašo. 
Svarbu ir tai, kad darbuotojai, 
pasibaigus tėvystės, vaikų prie-
žiūros ar šeimos nario priežiū-
ros atostogoms, turės teisę grįž-
ti į savo darbą arba lygiavertes 
pareigas tokiomis sąlygomis, ku-
rios nėra jiems mažiau palan-
kios, ir naudotis visomis geres-
nėmis darbo sąlygomis, į kurias 
jie būtų turėję teisę, kol nedirbo.

Bet juk labai svarbu, kad šias 
priemones paremtų ne tik ES 
institucijos, kiekviena vals-
tybė, bet ir darbdaviai, galin-
tys turėti papildomų išlaidų?

Taip, tai labai svarbu. Ta-
čiau darbo santykių lankstu-
mas neturėtų būti didinamas 
vaikų turinčių darbuotojų ga-
rantijų sąskaita. O papildomos 
darbdavių išlaidos (jei tokios 
būtų) atsipirktų labiau motyvuo-
tu darbu bei nauda visuomenei.

Darbdaviai turėtų žinoti, kad 
naujose taisyklėse numatytos iš-
lygos, kada bus galima netenkin-
ti darbuotojo prašymo dėl lanks-
tesnių darbo santykių. Vis dėlto 
būtina žinoti ir tai, kad darbuo-
toją, prašantį lankstesnių dar-
bo santykių, atleisti iš darbo ar 
kitaip jį diskriminuoti nebus pa-
prasta: darbuotoją saugos 
įstatymas. Ir teisme ne dar-
buotojas, o darbdavys turės įrodi-
nėti savo sprendimų pagrįstumą.

Jei direktyvos bus patvirtintos, 
valstybės narės turės savo įsta-
tymais jas įtvirtinti per dvejus me-
tus. Direktyva – privalomas tei-
sės aktas valstybėms narėms.

Užsakymo Nr. MDR-163-02

Vilija Blinkevičiūtė: „Darbas ar šeima? Į pagalbą mamoms ir tėčiams“

Vilija Blinkevičiūtė: „Laikas oficialiai 
pripažinti ir įteisinti, kad vaikų gimdymas, 
tinkama priežiūra ir auklėjimas šeimoje yra 
ne mažiau svarbus darbas už bet kokį kitą 
darbą“

Intriguojantis iššūkis - „Surink Lietuvą“
Mėgstate keliauti ir ieškote 

naujų iššūkių? Jei taip, turime 
Jums bei Jūsų draugams pui-
kią idėją! Liepos 12 d. startuo-
ja projektas, sujungęs visas 60 
savivaldybių, „Surink Lietuvą“, 
kurio esmė – Lietuvos šimtme-
čio proga paskatinti žmones ne 
tik keliauti po savo kraštą, ta-
čiau ir pažinti kiekvieną jo lopi-
nėlį. Koks viso to tikslas? Kie-
kviename aplankytame krašte 
gausite puikią galimybę įsigy-
ti to krašto formos magnetuką, 
o, surinkus visas 60 dalių, te-
reikės sujungti jas į vieną visu-
mą – Lietuvos žemėlapį!

Šis projektas, inicijuotas VšĮ 
Ukmergės turizmo ir verslo infor-
macijos centro, apjungė visą Lie-
tuvą – 60 savivaldybių. Žemėla-
pio kūrimas užtruko net devynis 
mėnesius, buvo surinkta infor-
macija iš visos Lietuvos, bendra-
darbiauta su turizmo informacijos 
centrais, muziejais, bibliotekomis, 
regioniniais parkais ir kitomis įs-
taigomis. Kiekviena informacija 
atskirai ištyrinėta, ieškant patrau-
kliausio būdo ją pavaizduoti tokia-
me mažame plotelyje.

„Tai pirmas tokio pobūdžio pro-
jektas, apjungęs visą Lietuvą. 
Neabejojame, kad jis prisidės 
prie vietinio turizmo aukso am-
žiaus. Juk kelionės po savo šalį 
ir atradimai regionuose yra tikras 

magnetas turistams!“, – apie pro-
jektą kalba Turizmo departamen-
to vadovė Indrė Trakimaitė-Šeš-
kuvienė.

Daugeliui Lietuva dar yra neat-
rastas kraštas, bet jis turi ką pa-
pasakoti, parodyti ar pasiūlyti pa-
degustuoti. Kiekvienas magnetas 
– tai lyg atskira istorija. Ukmer-
gės krašto magnetukas pasako-
ja apie piliakalnį ir dainuojančius 
balandžius, Akmenės – apie di-
nozaurus ir drugelius, Marijampo-
lės – apie kates, kurias taip mylė-
jo grafienė... O kur dar gausybė 
dvarų, bokštų, įdomių asmenybių! 

Jūsų laukia 60 įdomiausių pa-
sakojimų, potyrių ir nuotykių. Šias 
istorijas taip pat galėsite išgirs-
ti per radiją „Extra FM“, kuris kie-
kvieną savaitę pakvies aplankyti 
ir susipažinti vis su nauju rajonu. 
Dar vienas projekto partneris – 
vežėjas UAB „Kautra“, kuris ska-
tins keliauti po Lietuvą, suteikda-
mas nuolaidų. 

Taigi, jei jau susidomėjote, pa-
skubėkite, įsigyti savo krašto de-
talę – kol kas išleista tik 1000 Lie-
tuvos žemėlapių!

Daugiau informacijos apie nuo-
laidas kelionėms po Lietuvą, pro-
jekto eigą bei įspūdžius galite 
rasti socialiniame tinklapyje „Fa-
cebook“ „Surink Lietuvą“. 

Druskininkų TVIC informacija
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Druskininkų krašto žmonės kartu su viso pasaulio 
Druskininkiečiai ir savivaldy-

bės seniūnijų gyventojai Lie-
pos 6-ąją, karaliaus Mindaugo 
karūnavimo ir Lietuvos Vals-
tybingumo dieną, 21 valandą 
kartu su viso pasaulio lietu-
viais giedojo tautišką giesmę. 
Himnas skambėjo ir suvieni-
jo visų seniūnijų, miestelių 
bei kaimų gyventojus. Šven-
tės dieną susirinkusiuosius 
linksmino Druskininkų kultū-
ros centro, seniūnijų ir pačių 
bendruomenių surengti pasi-
rodymai bei pramogos. 

Druskininkuose jau nuo 11 va-
landos visi norintys galėjo da-
lyvauti dviračių žygyje, kurį or-
ganizavo Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba, vaišintis ka-
reiviška koše, stebėti kinolo-
gų dresuotų šunų pasirodymus. 
Popietę Vijūnėlės parke praei-
vių žvilgsnius traukė įvairiaspal-
vių aitvarų jūra. Į dangų kilo ne 
tik Lietuvos trispalvė, bet ir vėlia-
va su M. K. Čiurlionio paveikslo 
reprodukcija. 

Vakare druskininkiečius ir mies-
to svečius prie Pramogų aikštėje 
įrengtos pagrindinės miesto sce-
nos kvietė ekspresyvioji folkloro 
muzikos grupė „Žalvarinis“, kuri 
lietuviškos muzikos garsais ir 
tautinėmis dainomis žadino susi-
rinkusiųjų patriotiškumą. 

O tuo metu Viečiūnuose dūda-
vo, griežė ir armonika visus džiu-

gino tautiškos kapelijos „Suta-
ras“ muzikantai. 

Leipalingiečiai prieš himno gie-
dojimą klausėsi maestro Miko 
Suraučiaus atliekamų dainų ir į 
dangų leido trispalvius balionius. 

Jovaišių kaimo bendruomenės 
nariai tautišką giesmę giedojo 
ant piliakalnio ir surengė vaka-
ronę. 

Susirinkusiems koncertavo 
Mantas Baltrušaitis. Stračiūnuo-
se šventė buvo išties smagu – 
susirinkusius linksmino Merki-
nės jaunimo etnokultūros klubas 
„Kukumbalis“, organizuoti įvairūs 
žaidimai, medaus degustacija. 

Prie stračiūniškių prisijungė ir 
pasieniečių dviračių žygio da-

lyviai, atvykę iš Druskininkų, ir 
kartu giedojo tautišką giesmę. 
Švendubrės kaimo gyventojai 
tautišką giesmę traukė prie Vel-
nio akmens. 

Ricielių kaimo gyventojai ne tik 
giedojo Lietuvos himną, bet ir 
drauge aptarė būsimus bendruo-
menės renginius. 

Jaunimas sužaidė simboli-
nes tinklinio varžybas, o vėliau 
visi šėlo diskotekoje su didžėju-
mi iš Vilniaus Dj Hardy. Jasko-
nių ir Naujasodės gyventojai iš 
vasaros darbų savo bendruome-
nės narius sukvietė ne tik tau-
tiškai giesmei, bet ir maloniam 
pašnekesiui vieniems su kitais, 
kurio vasaros darbuose pasken-

dusiems žmonėms dažnai pri-
stinga.

Tautinę giesmę penktadienį 
giedojo ir įvairių Druskininkų įs-
taigų kolektyvai. 

Štai centro AQUA kolektyvas 
Lietuvos himną giedojo ant Van-
dens parko stogo. Savo lankyto-
jus maloniai nustebino ir drauge 
giedoti tautišką giesmę pakvietė 
kavinės „Forto dvaras“ darbuo-
tojai. 

Parengė Miglė Krancevičiūtė
Rimutės Viniarskaitės, 

bendruomenių archyvų, 
Žydrūno Borodičo, 

„Forto dvaro“ 
nuotraukos
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lietuviais giedojo tautišką giesmę
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Kokybiškai atliekame butų 
remontus, restauruojame 
vonias, suteikiame garan-

tijas. Tel. 8 607 38627

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ IR REMONTO 
LEIPALINGIO MSTL.

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą klientams, UAB „LI-
TESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandy-
mus ir remontus. Informuojame, jog š. m. liepos 24-26 dienomis bus atliekami Leipa-
lingio mstl. šilumos trasų hidrauliniai bandymai.  
Vartotojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai atnaujinamas nuo 2018-07-26 14 
val. Pažeistų tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmano-
ma greičiau atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką 
konkretiems namams, bus informuoti jų prižiūrėtojai. 
Telefonas informacijai: (8-650) 99538.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų. UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas jų keitimas. 
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano dujų 
balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ 
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS (CE 

kategorija, 95 kodas). Tel. 8 616 30901

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

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ reikalingi au-
tokrautuvų vairuotojai, turintys darbo patirties, vairuoto-

jo pažymėjimas nebūtinas. Tel. 8 603 37599
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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

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo: kaip trumpai...

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
 Dangirdą Lukoševičių 

Druskininkų savivaldybė

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

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiria-
me Arūnui Matulaičiui dėl Mamytės mirties. Dvasios stipry-

bės Jums šią sunkią netekties valandą.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Saulių Gai-
dį. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė.

 
Viečiūnų tautinių šokių kolektyvas „Avilys“

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Kostui Gai-
džiui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Janiną, sūnus Gintą ir 
Saulių bei visus artimuosius. Telydi Jus nuoširdi mūsų pa-

guoda ir dvasios stiprybė.

J. ir O. Januškevičiai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Ingai Milutie-
nei, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius. 

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Oną Baliukonytę, mylimai Mamytei mirus.

Bendrijos „Rugelis“ gyventojai

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr.1501/8:326), 
adresu Ratnyčios g.5, Druskininkų m, kadastrinių matavimų tiks-
linimas. Šio sklypo ribų paženklinimas vyks 2018-07-24, 10 val. 
Kviečiame gretimų sklypų (kad. Nr.1501/8:120, Ratnyčios g.7, 
Druskininkų m.) ir (kad.Nr.1501/8:124, Ratnyčios g.3, Druskinin-
kų m.) įgaliotus asmenis ir paveldėtojus atvykti į žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ“Žemata“, M.K.Čiurlionio g.75, Druski-
ninkai, tel Nr.8-678-80499, el.p.zemata.lt@gmail.com.

Renginiai
Liepos 12 d. ir 19 d. 16 val. Ekskursija „Pirmieji M. K. Čiurlionio mecenatai ir jo kūrybos saugotojai“ (M. K. Čiurlio-

nio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Liepos 13 d. 21.30 val. Lauko kino seansas. „Valstybės paslaptis“, rež. S. Spielberg (Pramogų aikštė)

Liepos 14 d. 16 val. Pianisto Jurgio Karnavičiaus koncertas. Atlikėjo programoje – M. K. Čiurlionio „Neatpažinti ci-
klai“. Koncertas mokamas. (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Liepos 14 d. 18 val. Akordeono muzikos vakaras su muzikos duetu „Tautinis Aidas“ (K. Dineikos sveikatingumo 
parkas, Sausoji g. 1)

Liepos 14 d. 21.30 val. Lauko kino seansas. „Dar stipresnis“, rež. D. G. Green (Pramogų aikštė)

Liepos 15 d. 21.30 val. Lauko kino seansas. „Princesė Diana“, rež. O. Hirschbiegel (Pramogų aikštė)

Liepos 18 d. 20 val. pianistės Birutės Vainiūnaitės koncertas. Atlikėjos programoje – M. K. Čiurlionio, S. Vainiū-
no, A. Šenderovo, C. Debussy kūriniai. Koncertas mokamas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 35)

Liepos 24 d. 18 val. poezijos ir muzikos popietė „Per šaknis – tiesiog į kamieną“. Dalyvaus Gražina Urbonaitė (ak-
torė), Eglė Miknytė (kanklės). Gros jaunieji smuikininkai. Renginio vedėjas – muzikologas Vaclovas Juodpusis (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

Liepos 15 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje – Sakralinės muzikos valanda: Mindaugas Žemaitis (baritonas); 
Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita); Jarūnė Barkauskaitė (vargonai). Programoje M. K. Čiurlionio, L. Abario, J. Mou-
quet, F. Poulenc, G. Fauré ir kitų kompozitorių kūriniai

Liepos 22-29 dienomis – M. K. ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Konferencija „Čiurlionio kelias“: pranešimai, pokalbiai, seminarai, koncertai, parodos, literatūrinės-muzikinės 
popietės, naujausių leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo amžininkus pristatymai, susitikimai, ekskursijos, edukaciniai ren-
giniai. Dalyvaus M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir muzikos atlikėjai iš Lietuvos, JAV, Šveicarijos, Vokietijos, meis-
triškumo mokyklos smuikininkai ir jų pedagogai

Liepos 22 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje – sakralinės muzikos valanda: Gema Šimkevičienė (sopranas); 
Rimvydas Mitkus (vargonai). Programoje M. K. Čiurlionio, J. S. Bacho, W. A. Mozarto, G. Verdi, P. Mascagni ir kitų 
kompozitorių kūriniai

Parodos
Žemėlapių  paroda „Druskininkai per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

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

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

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

Onos Olšauskienės retrospektyvinė darbų paroda „Ieškojimai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

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

Siūlome darbą statybinių me-
džiagų parduotuvėje pardavė-
jui (-jai), galinčiam (-čiai) ra-

šyti sąskaitas-faktūras. 
Tel. 8 699 83704

Informuojame, kad 2018 m. liepos 24 d. 9.00 val. bus atliekamas 
Silvijai Janulevičienei priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 
1501/0010:238), esančio Rasos g. 19, Druskininkai, ribų ženkli-
nimas. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo savininkę J. Leščins-
kienę (kad. Nr. 1501/0010:260). Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 8 685 05537.
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2018.07.14 d.
Šeštadienis

2018.07.13 d.
Penktadienis

2018.07.16 d.
  Pirmadienis

2018.07.15 d.
 Sekmadienis

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

kelnis“ 8 s. 
06:55 „Simpsonai“ 18. 2, 3 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 32 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 111 s. 

(k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 898-901 s. 
15:00 „Simpsonai“ 18. 4, 5 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-

MAS „Bembis“.
21:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Apsimeskime farais“.
23:10 PREMJERA „Loganų sėkmė“.
01:35 „Kalinių lėktuvas“ (k.).
03:35 „Užburtas ratas“ (k.).
05:10 „Kaulai“ 9. 1 s. (k.).

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

šviesa“ 199, 200 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 4. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

155 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 23 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 30 s.
14:25 „Dvi širdys“ 942-945 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki.... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Pabėgimo 

planas.
23:05 Karštis.
02:15 Trigubas X. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-

te.
08.10 „Delta“ 2. 13 s.
09.15 „Rojus“ 83 s.
10.20 „Rasputinas“ 6 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 8 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 5 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 28 s.
14.55 „Delta“ 2. 13 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 30 s.
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 

06:00 „Auklė“ 19-21 s.
07:30 „Džuna“ 3 s.
08:35 „44-as skyrius“ 104 

s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 12 s.
10:30 „Kobra 11“ 6 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 16 s.
12:35 „Stoties policija“ 28 s.
13:45 „Džuna“ 4 s.
14:50 „44-as skyrius“ 105 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 13 s.
16:50 „Kobra 11“ 7 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 17 s.
18:55 „Stoties policija“ 29 s.
20:00 Info diena. 
21:00 Absoliutus blogis 2. Apoka-

lipsė.
22:50 Amerikos kikboksininkas.
00:40 „Persekiotojas“ 6 s.
01:30 „Kas žudikas?“ 38 s. 
02:30 Absoliutus blogis 2. Apoka-

lipsė.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nuotykiai 38, 39 s. 
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2. 20 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 

32 s. 
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė 20 s. 
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Vestfalijos taikos premijos 

įteikimo Baltijos šalims ceremonija. 
Tiesioginė

transliacija iš Miunsterio (Vokietija).
13:35 Puaro 3. 5, 6 s.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionato apžvalga.
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Rungtynės dėl 3 vietos. 
Tiesioginė

transliacija iš Sankt Peterburgo. 
Pertraukoje – Žinios.

19:00 Klausimėlis.lt. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Gražiausi metai – geriausios 

dainos. Vytauto Šiškausko jubiliejinis 
koncertas.

22:30 Didieji kunigaikščiai.
23:55 Auksinė akis (k.).
02:00 Karinės paslaptys (k.).
02:45 Stilius (k.).
03:40 Beatos virtuvė (k.).
04:30 Gražiausi metai – geriausios 

dainos. Vytauto Šiškausko jubiliejinis 
koncertas (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 10 s. 

Batuotas katinas.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vai-

kai. 
11:00 Premjera. Kačių ABC 3. 2 d. 
11:45 Klausimėlis.lt. 
12:00 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo ir Palaimin-
tojo Jurgio

Matulaičio vyskupystės 100-mečiui. 
Tiesioginė transliacija iš Marijampo-
lės. 

13:50 Puaro 3. 7, 8 s.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 355 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 22 s. 

10:50 Komisaras Reksas 36 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

2. 1 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 344 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Saliamonas Banaitis. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 6. 3 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 22 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

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

2. 1 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Saliamonas Banaitis (k.).
03:50 Smegenų paslaptys. Igoris 

Stravinskis.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 344 s. (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.55 „Neprijaukinti. Alias-

ka“..
08.20 „Išmanus kaimas“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Bolivija“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Brazilija“. 
11.10 Grilio skanėstai. 
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“ 9, 

10 s.
13.50 „Tarp meilės ir neapykantos“ 

3, 4 s.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
16.55 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“. 
17.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
19.00 „Rasputinas“ 8 s.
20.00 Žinios.
20.30 „Lemtingas panašumas“ 1 s.
21.30 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 3, 4 s.
00.50 „Laiptai į dangų“ 23, 24 s.
02.55 „Kapitonas Gordejevas“ 6. 1, 

2 s.
04.30 Tarptautinis MMA turnyras 

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

05.15 Šiandien kimba.
06.00 „24/7“.

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 153 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“ 46 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 

25 s.
08:00 „Aladinas“ 154 s.
08:30 „Šreko Helovinas“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“. Lietuva.
10:00 „Šebos karalienės lobis“ 105 s.
11:00 „Viščiukas Cypsius“.
12:35 „Meilė keliauja laiku. Safyrė“.
15:00 „Gatvės šokiai 2“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 608 s. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS „Ka-

ralius Ralfas“.
21:35 VASAROS KINO TEATRAS „Iks-

menai. Praėjusios ateities dienos“ (k.).
00:05 „Sėkmės, džentelmenai!“.
02:05 PREMJERA „Loganų sėkmė“ (k.)
04:10 „Apsimeskime farais“  (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 154 s. (k.)
07:00 „Ančiukų istorijos“ 47 

s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 26 s.
08:00 „Aladinas“ 155 s.
08:30 „Kobra 11“ 20 s. 11 s. 
09:30 „Šefai vikingai“. 
10:00 „Paskutinis Faberžė kiaušinis“.
11:00 „Dinozauras“.
12:40 „Šoklusis bičiulis“.
14:30 PREMJERA „Žavios ir labai pa-

vojingos. Filmas“.
16:10 „Simpsonai“ 29. 4 s. 
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 609 s. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS „Ko-

das: L.O.B.I.A.I. Paslapčių knyga“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Sučiupus nužudyti“.
00:05 „Gili aistros jūra“.
02:00 „Iksmenai. Praėjusios ateities 

dienos“ (k.).
04:15 „Amerikiečiai“ 5. 12 s. 
05:10 „Du tėvai ir du sūnūs“ 2.10, 11 s. 

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

kelnis“ 9 s. 
06:55 „Simpsonai“ 18. 4, 5 

s. (k.).
07:55 „Paskutinis Faberžė kiaušinis“ 

(k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Kobra 11“ 20. 11 s. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 18. 6, 7 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 33 

s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 112 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Lobiai O. K.“.
00:45 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 1 s.
01:35 „Kaulai“ 9. 2 s.
02:25 „Amerikiečiai“ 5. 13 s.
03:30 „Ekstrasensų mūšis“ 12. 159 s. 
04:30 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 11, 12 s.
05:15 „Du tėvai ir du sūnūs“ 2. 12 s. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 4 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 3 s. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 5 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 18 s.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 5 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 18 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 40, 41 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 27 s. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Pramušt-

galviai iškylauja.
11:35 Mano naujas geriausias drau-

gas.
13:25 „Pričiupom!“. 
13:55 Šnipų klubas.
15:45 Policijos akademija 6. Miesto 

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

da“ 2 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Madagaska-

ras.
21:15 Pametę galvas Las Vegase.
23:15 Griaustinis tropikuose.
01:15 Pabėgimo planas. 

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

šviesa“ 201-203.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 5 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ 156 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ 7 s.
11:25 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 2 s.
12:25 Nuo... Iki... . 
13:25 „Gyvenimo daina“ 31 s.
14:25 „Dvi širdys“ 946-949 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!

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

Ledo vaikai“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas.
11.00 „Iššūkis“ 11, 12 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 19, 20 s.
15.00 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 „Neišsižadėk“ 16, 17 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 17 tęs., 18 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Deimantų medžiotojai“ 3, 4 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 4 tęs.
23.10 „Iššūkis“ 11, 12 s.
01.10 „Pražūtingi smaragdai“ 53, 54 

s.
02.45 „Baltoji vergė“ 19, 20 s.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Iššūkis“ 11, 12 s.
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Bangladešas“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

06:15 „Auklė“ 15-19 s.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Brydės.

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ 4 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 3 s.
11:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“ 4 s. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 6 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 9 s. 
15:45 „Nusikaltimų miestas“ 14 s. 
16:15 „Reali mistika“ 34 s. 
17:15 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 

5 s. 
18:15 „Kas žudikas?“ 39 s. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:45 MANO HEROJUS Vienveidis.
00:30 AŠTRUS KINAS Apsėstasis 

Maiklas Kingas.
02:05 Muzikinė kaukė. 

06:30 Pasaulio veteranų 
Galiūnų čempionatas . 2017 
m. 

07:30 „Auklė“ 20, 21 s.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 5 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 4 s. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 6 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 19 s.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 6 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 19 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 42, 43 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 28 s. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Denis - 

grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsia-
si.

11:30 Partneriai.
13:40 „Pričiupom!“. 
14:10 Likimo ietis.
16:35 Akistata su laukine gamta. Iš-

gyventi Serengetyje.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai.
22:30 Užtemimas.
00:55 Namas girios glūdumoj.
02:40 Pametę galvas Las Vegase.

19.00 „Iššūkis“ 3. 10 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 „Ragana“ 10 s.
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“ 27 s.
00.05 „Delta“ 2. 13 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 2 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 7 s.
02.45 „Rasputinas“ 4 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 12 

s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 7 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Vietnamas“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionato apžvalga.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš

Maskvos. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 
21:50 Amelija iš Monmartro.
23:50 Premjera. Iš Dievo nieko nau-

jo.
01:40 Kačių ABC 3 (k.).
02:25 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:20 Istorijos detektyvai (k.).
04:10 Pramoginė laida „Editos šou“ 

(k.).
05:05 Stilius (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 354 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 21 s. 

10:50 Komisaras Reksas 35 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si  8 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 343 s. 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Auksinė akis.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 21 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

8 s. (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta ketini-
mams Vokietijos

didiką Urachą von Viurtembergą 
skelbti Lietuvos karaliumi Mindaugu 
II (k.).

04:30 Klausimėlis.lt (k.).
05:00 Seserys 343 s. (k.).

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Ultimate Strongman galiūnų 

turnyras. 2017 m. 
10:55 „Vaikai šėlsta“ 5 s. 
11:25 „Paryžius. Gyventojai ir gyvū-

nai“ 1 s. 
12:35 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 7 s. 
13:35 „Ekstrasensų mūšis“ 10 s. 
16:10 „Reali mistika“ 35 s. 
17:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 

6 s. 
18:10 „Kas žudikas?“ 40 s. 
19:30 „Rivjera“ 5, 6 s.
21:30 „Juodasis sąrašas“ 11 s.
22:30 „Okupuoti“ 1, 2 s.
00:30 „Ekstrasensų mūšis“ 10 s. 
02:45 Apsėstasis Maiklas Kingas.



2018 m. liepos 12 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 16313

2018.07.18 d.
Trečiadienis

2018.07.19 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 357 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 24 s. 
10:50 Komisaras Reksas 38 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 2. 3 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 346 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-

mis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 6. 5 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 24 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

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

2. 3 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 346 s. (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 358 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 25 s. 
10:50 Komisaras Reksas 39 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

2. 4 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 347 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 6. 6 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 25 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

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

2. 4 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 347 s. (k.).

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

kelnis“ 11 s. 
06:55 „Simpsonai“ 18. 8, 10 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 34 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 113 s. 

(k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 18. 11, 12 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 35 

s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 114 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.  
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kažkas skolinto“.
00:50 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 3 s.
01:45 „Kaulai“ 9. 4 s.
02:35 „Pelkė“ 4. 2 s.
03:25 „Ekstrasensų mūšis“ 12. 161 s. 
04:25 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 15, 16 s.
05:15 „Du tėvai ir du sūnūs“ 2. 13, 14 

s. 

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

kelnis“ 12 s. 
06:55 „Simpsonai“ 18. 11, 12 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 35 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 114 s. 

(k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 18 sez. 13, 14 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 

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

šviesa“ 207-209 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 7 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

158 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 25 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 33 s.
14:25 „Dvi širdys“ 954-956 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 „PREMJERA Tautos tarnas“ 

4, 5 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Išdavi-

kas.
00:35 „Judantis objektas“ 4 s.
01:25 Nakties įkaitas. 

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

šviesa“ 210, 212 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 8 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

159 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 26 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 34 s.
14:25 „Dvi širdys“ 957-960 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 „PREMJERA Tautos tarnas“ 

6, 7 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Gimęs 

sukelti pragarą.
00:25 „Judantis objektas“ 5 s.
01:15 Išdavikas.
03:05 Alchemija XX. Gyvenama 

sala. 
03:35 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. 15 s.
09.15 „Rojus“ 85 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 17 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 10 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 7 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 30 s.
14.55 „Delta“ 2. 15 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 32 s.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 12 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Ragana“ 12 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Gluchariovas“ 29 s.
00.05 „Delta“ 2. 15 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 4 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 9 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 11 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 14 

s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 9 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“ 27 s.

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

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-
te.

08.10 „Delta“ 2. 16 s.

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

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-
te. 

08.10 „Delta“ 2. 17 s.
09.15 „Rojus“ 87 s.
10.20 „Rasputinas“ 7 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 12 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 9 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 32 s.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 34 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ 4. 2 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Ragana“ 14 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ 31 s.
00.05 „Delta“ 2. 17 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 6 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 11 s.
02.45 „Rasputinas“ 5 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 16 

s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 11 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 29 s.

06:00 „Auklė“ 25-27 s.
07:30 „Džuna“ 5 s.
08:35 „44-as skyrius“ 106 

s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 14 s.
10:30 „Kobra 11“ 8 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 18 s.
12:35 „Stoties policija“ 30 s.
13:45 „Džuna“ 6 s.
14:50 „44-as skyrius“ 107 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 15 s.
16:50 „Kobra 11“ 9 s.
17:55 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 1 s.
18:55 „Stoties policija“ 31 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 16 s. 
21:00 Mirtinas ginklas 3.

06:00 „Auklė“ 28-30 s.
07:30 „Džuna“ 6 s.
08:35 „44-as skyrius“ 107 

s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 15 s.
10:30 „Kobra 11“ 9 s.
11:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 1 s.
12:35 „Stoties policija“ 31 s.
13:45 „Džuna“ 7 s.
14:50 „44-as skyrius“ 108 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 16 s.
16:50 „Kobra 11“ 10 s.
17:55 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 2 s.
18:55 „Stoties policija“ 32 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 17 s. 
21:00 Paslaptingoji sala.
22:55 Mirtinas ginklas 3.
01:10 „Persekiotojas“ 8 s.
01:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 

6. 

06:00 „Auklė“ 31-33 s.
07:30 „Džuna“ 7 s.
08:35 „44-as skyrius“ 108 

s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 16 s.
10:30 „Kobra 11“ 10 s.
11:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 2 s.
12:35 „Stoties policija“ 32 s.
13:45 „Džuna“ 8 s.
14:50 „Farų karai“ 1 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 17 s.
16:50 „Kobra 11“ 11 s.
17:55 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 3 s.
18:55 „Stoties policija“ 33 s.
20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Pažymėtas žmogus.
23:00 Paslaptingoji sala.
00:55 „Persekiotojas“ 9 s.
01:40 „Kas žudikas?“ 39 s.

2018.07.17 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 356 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 23 s. 

10:50 Komisaras Reksas 37 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 2. 2 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys  345 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-

mis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 6. 4 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

6. 23 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

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

2. 2 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 345 s. (k.).

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

kelnis“ 10 s. 
06:55 „Simpsonai“ 18. 6, 7 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 33 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 112 s. 

(k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 18. 8, 10 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 34 

s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 113 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Karštasis kubilas - laiko mašina“.
00:35 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 2 s.
01:30 „Kaulai“ 9. 3 s.
02:20 „Pelkė“ 4. 1 s.
03:10 „Ekstrasensų mūšis“ 12. 160 s. 
04:10 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 13, 14 s.
05:00 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 2 s.

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

šviesa“ 204-206 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 6 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

157 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 24 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 32 s.
14:25 „Dvi širdys“ 950-953 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 „PREMJERA Tautos tarnas“ 

2, 3 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties 

įkaitas.
00:50 „Judantis objektas“ 3 s.
01:40 Vienintelis šūvis. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa prista-

to. Vyrų šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė“. 

07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ 2. 14 s.
09.15 „Rojus“ 84 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 16 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 9 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 6 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 29 s.
14.55 „Delta“ 2. 14 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 31 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Iššūkis“ 3. 11 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Ragana“ 11 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 „Gluchariovas“ 28 s.
00.05 „Delta“ 2. 14 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 3 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 8 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 10 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 13 

s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 8 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 26 s.

06:00 „Auklė“ 22-24 s.
07:30 „Džuna“ 4 s.
08:35 „44-as skyrius“ 105 

s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 13 s.
10:30 „Kobra 11“ 7 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 17 s.
12:35 „Stoties policija“ 29 s.
13:45 „Džuna“ 5 s.
14:50 „44-as skyrius“ 106 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 14 s.
16:50 „Kobra 11“ 8 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 18 s.
18:55 „Stoties policija“ 30 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 15 s.
21:00 Numeris 44.
23:45 Vienveidis.
01:20 „Juodasis sąrašas“ 11 s.
02:10 „Okupuoti“ 1, 2 s.

09.15 „Rojus“ 86 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 18 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 11 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 8 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 31 s.
14.55 „Delta“ 2. 16 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-

te. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 33 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“ 4. 1 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Ragana“ 13 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 30 s.
00.05 „Delta“ 2. 16 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 5 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 10 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 12 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 15 

s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 10 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 28 s.

20:00 „PREMJERA Tautos tarnas“ 
1 s.

21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Vienin-

telis šūvis.
00:40 „Judantis objektas“ 2 s.
01:30 Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai. 

23:20 Numeris 44.
01:55 „Persekiotojas“ 7 s.
02:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 

5 s. 

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 3. 36 

s. 
20:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 115 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Dviveidis“.
01:20 „Kaulai“ 9. 5 s.
02:20 „Pelkė“ 4. 3 s.
03:10 „Ekstrasensų mūšis“ 12. 162 s. 
04:10 „Paskutinis iš vyrų“ 3. 17, 18 s.
05:00 „Kaulai“ 9. 5 s.
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

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

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 vy- resnius kviečiame į 

B kategorijos vairuo- tojų kursus! 
Renkama nauja gru- pė 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

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

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Nuo liepos 12 iki 18 d.
sausainiams su šviežiais 

obuoliaisi ir varške
25% nuolaida
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Asmeniniai skelbimai
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

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

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 
(20,5 km iki Druskininkų). Po 
namu  yra rūsys. Yra ūkinis mūri-
nis pastatas (galima įrengti  pirtį), 
garažas, sodas, 12 a žemės. Iki 
ežero – 200 m. Tel. 8 680 92756

150 kv. m namas su 2 vietų gara-
žu, 6 a sklype Kadagių g. Tel. 8 
698 72227

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

6 a sodo sklypas Jaskonyse ne-
toli „Romnesos“ kavinės. Tel. 8 
687 21996

14 a namų valdos sklypas šalia 
Druskininkų, Švendubrės kaime 
siu avariniais pastatais. Tel. 8 
628 87036

15 a sklypas Randamonių k., ša-
lia miško. Tel. 8 686 56787

9,29 a žemės sklypas su vasar-
namiu prie tvenkinio, SB „Dai-
nava“. Kaina – 40000 Eur. Tel. 8 
690 46273  

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

„Audi A4“ 1997 m., 1,9 TDI, TA iki 
2020 m. Kaina – 800 Eur. Tel. 8 
683 04164

„VW Passat“ sedanas, 1991 m., 
1,8 L benzinas, automatas, TA 
iki 2019.06 ir 2 džipo padangos 
235/65 R17. Tel. 8 647 33100

„Nissan Almera“ 2004 m., 
hedžbekas, 4 durų, TA iki 2018.11 
ir padangos R15, R16. Tel. 8 647 
33100

„Ford Focus“ 2004 m., 1,8 L dy-
zelinas, universalas, iš Vokietijos. 
Tel. 8 627 41843

Žemės ūkio produkcija

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

Miškas, mediena, malkos

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Parduodami įvairūs daiktai

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

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

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

„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

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“, „Pirkčiau“  – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automo-
biliai“ – 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“, 
„Dovanoju“, „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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pigiai skalbimo mašina „Bompa-
ni“. Tel. 8 619 23415

Mobilus telefonas „Sony Xperia 
M5“. Kaina – 70 Eur. Tel. 8 601 
59598

Rusiška vaflinė, fritiūrinė po 15 
Eur; televizorius, vežimėlis, trira-
tukas, kavos aparatas, monitorius 
po 10 Eur; garų rinktuvas, elektri-
nis galąstuvas po 25 Eur; naujas 
kilimas. Tel. 8 603 04562

Čekiškas kieto kuro centrinio 
šildymo katilas „Atmos DC 185“, 
pirktas 2016.12.23, eksploatuotas 
1,5 sezono, 20 kW, su ventiliato-
riumi. Kaina – 650 Eur. Tel. 8 614 
03846

Perka

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

Garažą Gardino g. Tel. 8 676 
06357

Pirksiu 2,3 ar 4 kambarių butą 
Druskininkuose, netoli cen-
tro. Gali būti be remonto. Tel. 
+37062875156

12-20 a namų valdos sklypą Ne-
ravų k. arba prie Neravų. Tel. 8 
621 31181

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

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

Išsinuomočiau 1 kambario butą 
Druskininkuose ar šalia Druski-
ninkų. Tel. 8 698 39402

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
2 asmenims, trumpam laikui. 
Kaina – 1 para/30 Eur. Tel. 8 650 
87711

Ieško darbo

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

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

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 600 71092

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
darbo kaimo turizmo sodyboje, 
sargo arba sanatorijoje. Tel. 8 
623 23430

Ieškau elektriko darbo. Tel. 8 692 
70403

Kiti

Dovanoju pliušinius žaislus. Tel. 
8 630 87652

Dovanoju 3 mėn. kalytę. Tel. 8 
685 10831

Pamestas pasas. Tel. 8 657 
88639

Dovanoju 2 mėn. katytę ir katinėlį 
(mama – veislinė, britų mėlyno-
ji), katinėliai maišyti. Tel. 8 672 
52091

Dovanoju televizorių „Grundig“ ir 
vaikiškus rūbus (0-1,5 m.). Tel. 8 
601 59598

Viečiūnuose, prie mokyklos, ras-
tas raktas su varpelio pakabučiu. 
Tel. 8 628 45199

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 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

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

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

4 kambarių 70 kv. m butas M. 
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be 
remonto. 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 mata-
vimai, 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 

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25 %.

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

Tel. 8 682 10953

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

Klojame trinkeles, be-
tonuojame pamatus. 

Tel. 8 611 34643

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

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
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Druskininkų restorane „Keturi vėjai“ – išskirtinė degustacinė 
„Gero skonio“ klubo vakarienė

Į praėjusį ketvirtadienį poilsio 
ir sveikatingumo komplekso 
„Grand SPA Lietuva“ restora-
ne „Keturi vėjai“ „Gero skonio“ 
klubo organizuotą išskirtinę 
degustacinę vakarienę susi-
rinko druskininkiečiai ir kuror-
to svečiai, neabejingi skaniam 
maistui ir vartojimo kultūrai. 
Vakaro svečiai mėgavosi resto-
rano virtuvės šefo Tomo Moc-
kūno drauge su profesionalia 
komanda paruošta gurmaniška 
vakariene – antienos, triušie-
nos bei jautienos patiekalais, 
ragavo prie patiekalų priderin-
to vyno ir ypatingo deserto.

Renginio, kurį vedė Daiva Ta-
mošiūnaitė, metu svečiai sulaukė 
ir smagių staigmenų bei dovanų, 
dalyvavo „Gero skonio“ viktorino-
je, kurioje turėjo galimybę pasiti-
krinti savo gastronomijos bei var-
tojimo kultūros žinias. 

„Geras skonis“ jau daug metų 
bendradarbiauja su geriausiais 
Lietuvos restoranais, maisto ir gė-
rimų žinovais, gamintojais bei im-
portuotojais. 

Nuolat sekame naujienas ir sie-
kiame jomis pasidalinti su kie-
kvienu, neabejingu skaniam, ko-
kybiškam maistui bei vartojimo 

kultūrai. Per ilgus sėkmingos vei-
klos metus subūrus entuziastų 
būrį, kilo „Gero skonio“ klubo idė-
ja. 

Renginių tikslas – kaskart aplan-
kyti vis kitą restoraną, drauge pa-
ragauti geriausių Lietuvoje virtu-
vės meistrų specialiai tam vakarui 
sukurtų patiekalų“, – sveikindama 
svečius, pasakojo žurnalo „Ge-
ras skonis“ vyriausioji redaktorė 
Rasa Ščeponienė, pridurdama, 
kad „Gero skonio“ klubo pradžia 
ir buvo šis žurnalas, kuriame jau 
aštuoniolika metų rašoma apie 
maistą, gėrimus, stalo kultūrą, o 
per tą laiką pavyko suburti ir gero 
maisto entuziastų būrį. 

Restorano „Keturi vėjai“ viduje 
vienu metu gali būti daugiau kaip 
120 svečių, o šiltuoju metų laiku 
dar 40 žmonių gali mėgauti Drus-
kininkų panorama, būdami lauko 
terasoje. 

Dėl to ši vieta ypatingai mėgs-
tama klientų ir dažnai pasirenka-
ma įvairioms šventėms. Drąsiai 
teigiame, kad restoranas „Ketu-
ri vėjai“ yra vienintelis panorami-
nis restoranas Druskininkuose, 
kuriame visiems apsilankiusiems 
skaniausias laikas arčiau debe-
sų garantuotas, – renginio metu 

restoraną „Keturi vėjai“ pristatė 
„Grand SPA Lietuva“ generalinis 
direktorius Vladimir Ščiupakov, 
akcentuodamas, jog tam, kad lai-
kas, praleistas „Keturiuose vėjuo-
se“, būtų įsimintinas, jau beveik 
nuo restorano atidarymo, tuo rū-
pinasi jaunas, talentingas ir per-
sonalo labai mylimas ir gerbia-
mas virtuvės šefas T. Mockūnas. 
– Restorane vyrauja prancūziško 
stiliaus virtuvė su europietiškais 
elementais. Kiekvieną savaitga-
lį svečiai nudžiuginami 2–3 šefo 
pasiūlymais, taigi jie turi galimybę 
ne tik paskanauti savo mėgstamų 
patiekalų, bet ir paragauti vis ko 
nors naujo. 

Be to, šeštadieniais restorane 
vyksta gyvos muzikos vakarai, 
kurių metu svečiai gali mėgautis 
elegantiška vakariene, skambant 
saksofono, klavišinių ir akordeo-
no atliekamoms melodijoms.“ 

Restorano „Keturi vėjai“ šefas 
Tomas, paklaustas, kokį didžiau-
sią iššūkį patyrė, ruošdamasis 
„Gero skonio“ klubo renginiui, ne-
dvejodamas atsakė – išlaikyti na-
tūralų kiekvieno patiekalo ingre-
dientų skonį. „Noriu, kad svečiai, 
išėję iš restorano, ilgai prisimin-
tų ragautų patiekalų ne tik išskir-

tinį, šiuolaikišką, vasariškai gai-
vų vaizdą, bet ir patiekalų skonį. 
Stengiuosi kad patiekalai būtų 
sveiki, naudingi mūsų organiz-
mui, o patiekalams naudojame iš-
skirtinės ir aukščiausios kokybės 
produktus. 

Mūsų credo – restoranas yra 
jūsų namai, o klientai – mūsų sve-
čiai, todėl stengiamės, kad ir ap-
tarnaujantis personalas jaustų 
žmonių emocijas, prie jų prisitai-
kytų. Juk sėkmingas restoranas 
– tai laimingas ir patenkintas sve-
čias“, – sakė T. Mockūnas. 

„Gero skonio“ klubo renginy-
je dalyvavo ir gamintojai, impor-
tuotojai, klubo partneriai, kurie 
pristatė naujoves, o restorano 
„Keturi vėjai“ virtuvės šefas T. 
Mockūnas kartu su savo profesi-
onalia komanda paruošė išskirti-
nę vakarienę, patiekalams sukurti 
naudodamas „Gero skonio“ klubo 
partnerių atrinktus produktus. 

Svečiams buvo pateikta sūdy-
tos-parūkytos antienos filė su 
apelsinų tyre, ožkos sūriu ir ko-
kosų pieno granita bei cinamo-
nine grissini šakele, lengvai kep-
tos triušienos juostelės su keptų 
obuolių ir aitriųjų paprikų pipi-
riukų pagardu, burokėlių svies-

to kremu ir apelsinuose karame-
lizuotomis morkytėmis, antienos 
su karamelizuotais šparagais, sa-
lierų ir kriaušių kremu bei aviečių 
padažu. 

Svečiai ragavo ir sausuoju būdu 
brandintos jautienos išpjovos su 
šviežiais grybais, traškiomis mor-
kytėmis, avietėse marinuotais 
svogūnais ir demiglaz padažu, 
o vasaros vakaro desertas buvo 
braunis be glitimo su aitriosiomis 
paprikomis, uogomis, pasiflorų ir 
žaliųjų obuolių kremu, šefo Tomo 
gamintais pipiriniais ledais bei 
aviečių ir šampano putele. 

Prie išskirtinių patiekalų sve-
čiams buvo patiekta Tomo Skun-
čiko parinktų vynų. 

„Gero skonio“ klubo svečiai va-
karo metu ragavo ir vulkani-
nės kilmės natūralaus minerali-
nio vandens „Borjomi“. Vakaro 
metu ragauti antienos, triušienos 
ir sausai brandintos jautienos pa-
tiekalai buvo pagaminti iš UAB 
„Baltic Larus“ specialistų atrink-
tos produkcijos. Svečiai ragavo 
ir „Gero skonio“ klubo partnerių – 
„Vilniaus duonos“ gaminių. 

„Mano Druskininkai“ informacija
Andriaus Švitros nuotraukos

labai greitai Tavo norai išsipildys, ir Tu pasakysi TAIP!
Lai mūsų visi prisiminimai ir ši akimirka palaiko Tave amžinai!
Linkime Tau nuostabios liepos 14-osios – paskutinės ir saldžios, laisvės ir 
vėjavaikiško polėkio dienos! Mes kartu! 

Sandra, Jurgita, Aistė, Dovilė, Elena, Rasa, Justė, Tatjana, Olia, Ieva 

Justina,


