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Naujasis Druskininkų parapijos klebonas V. Vaišvilas: „Norėčiau su 
kiekvienu parapijiečiu išgerti kavos ir broliškai paspausti ranką“

Laima Rekevičienė

Prieš dvi savaites iš Vilniaus 
Dievo Gailestingumo Bažny-
čios į Druskininkų Švč. Mer-
gelės Škaplierinės bažnyčią 
dirbti atvykęs kunigas Vaidas 
Vaišvilas dar tik susipažįsta 
su vietos tikinčiųjų bendruo-
mene. Tačiau druskininkiečiai 
ir miesto svečiai jau mato pir-
muosius pokyčius. Bažnyčios 
durys dabar atvertos iki vėlyvo 
vakaro, o jau ateinantį savait-
galį bažnyčios prieigose para-
pijos tikintieji masiškai švęs 
titulinius Švč. Mergelės Škap-
lierinės atlaidus. 

Kunigas V. Vaišvilas jau turi 
daugybę planų, kad Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplieri-
nės bažnyčia būtų ne tik miesto 
puošmena, bet ir jo plakanti šir-
dis, o čia gyvenantys žmonės ir 
kurorto svečiai tą jaustų.

– Kokia buvo Jūsų pažintis su 
Druskininkais? Kaip nusiteikęs 
važiavote į naują parapiją ir ko-
kia ji Jums pasirodė?

– Važiavau su nežinia, nes per 
penkiolika metų buvau įpratęs 
dirbti vienoje aplinkoje ir galbūt su 

visai kitokia publika. Kartu buvo 
ir liūdesio, nes mano draugai liko 
Vilniuje. Aš Druskininkuose dar tik 
antra savaitė, bet jau pastebėjau, 
kad Vilniaus ir Druskininkų žmonės 
skiriasi. Didelis miestas daro didelę 
įtaką, ir ten tarp žmonių yra dau-
giau šaltumo. Druskininkai yra la-
bai gražus miestas. Miestas – par-
kas. Patys žmonės, man atrodo, 
yra taip pat tos aplinkos paveikti. Jų 
vidus yra gražus, jie labai paprasti, 
nuoširdūs, maloniai priimantys. Ir 
tai labai daug ką pasako.

Nuo atvažiavimo į Druskininkus 
per tą neilgą laiką mano mintys 
ir savijauta labai pasikeitė. Atva-
žiuodamas, maniau, kad man čia 
bus per ramu, nuobodu, neturė-
siu ką veikti. Bet supratau, kad 
Druskininkuose labai daug darbo, 
kurį reikės padaryti: bažnyčia, 
žmonės, jaunimas, šeimos, ligo-
niai, vargšai. Reikės dirbti kartu 
su „gyvąja“ bažnyčia“ – parapi-
jiečiais, kurie čia gyvena, kurių ta 
bažnyčia ir yra. Kad jiems širdyje 
visada liktų ta mintis, jog pirmiau-
sia tai yra jų bažnyčia ir jie patys 
yra gyvoji bažnyčia. Nesvarbu, 
tikintis žmogus, mažiau tikintis ar 
netikintis. Jie yra šios bažnyčios 
parapijiečiai, jų namai yra čia. 

Šioje bažnyčioje jų gyvenimai 
prasideda ir baigiasi.

– Kai jus paskyrė į Druski-
ninkų parapiją, labiausiai ap-
sidžiaugė galbūt jaunesnioji 
karta. Teko girdėti kalbant: 
„skaitėme, kad jis Vilniuje 
Dievo Gailestingumo Bažny-
čią atvėrė žmonėms, galbūt 
ir Druskininkų bažnyčia bus 
atvira mums visą dieną, ir mes 
galėsime ateiti, kaip tuose 
meksikiečių serialuose, – tada, 
kai iš tikrųjų širdis sako, jog 
reikia būtent su klebonu pasi-
tarti“. Ar taip ir bus?

– Na, žinote, aš dar nejaučiu 
visų žmonių, dar nejaučiu Drus-
kininkų charakterio ir pulso. 
Labai noriu, kad tarp manęs ir 
vietinės bendruomenės būtų pa-
prastas santykis, kad aš jiems 
tapčiau broliu ir draugu – ne 
kažkokiu viršininku ar klebonu, 
kurio reikia bijoti. Bažnyčia jau 
dabar atidaryta kiekvieną dieną 
iki 20 valandos vakaro. Nesvarbu 
– vasara ar žiema, ji visada bus 
atidaryta. Turiu ir daugiau min-
čių. Stebėjau, kaip atrodo savait-
galiai Druskininkuose, ir matau, 
kad bažnyčia savaitgaliais turėtų 

Druskininkiečiai 
giedojo tautišką 

giesmę

4 psl.

Savanorystėje 
su neįgaliaisiais 
laimę atradusi 
Z. Kelmikienė: 
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tikrumo“
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Kunigas V. Vaišvilas turi daugybę planų, kad Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia būtų ne tik miesto puošmena, bet ir jo plakanti širdis, o čia gyvenantys žmo-
nės bei kurorto svečiai tą jaustų/Asmeninio archyvo nuotrauka

būti atidaryta dar ilgiau. Nes ji 
pirmiausia yra maldos vieta, į 
kurią žmogus bet kada gali ateiti, 
uždegti žvakutę, pabūti tyloje ir 
pasimelsti. O Druskininkų baž-
nyčia yra dar ir 
miesto puoš-
mena, širdis. 5 psl.
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Nemune ties Druskininkais – vertingų žuvų įkurtuvės

Nemune bus daugiau vertingų 
žuvų. Birželio 21, liepos 1 ir 
liepos 5 dienomis Nemune įžu-
vintos retai žvejų sutinkamos 
žuvys – sterlės – viena iš vertin-
giausių žuvų rūšių, priklausanti 
eršketinių žuvų šeimai.

Atlantinis eršketas kadaise 
buvo dažnai sutinkamas Nemuno 
upėje, į kurią neršti atplaukdavo iš 
jūros, tačiau dabar ši žuvis beveik 
visiškai išnykusi ne tik Baltijos 
jūroje, bet ir visuose Vakarų Eu-
ropos pakraščiuose. Sterlės tė-
vynė yra Rusijos didžiosios upės, 
kurios įteka į Kaspijos, Azovo ir 
Juodąją jūras.

Žuvys įveisiamos, vadovaujantis 
patvirtintomis Žuvivaisos valsty-
biniuose žuvininkystės vandens 
telkiniuose taisyklėmis bei vals-
tybine programa, pagal kurią yra 

patvirtintas Žuvų ir vėžių įveisimo 
į valstybinius vandens telkinius 
2019 metų planas.

Šios vasaros įžuvinimo metu į 
Nemuno upę iš viso buvo išleista 
36 tūkst. vnt. sterlių šiųmetukų: 
birželio 21 d. buvo suleista 7 
tūkst. vnt. po 7 gramus, liepos 1 
d. – 17 tūkst. vnt. po 10 gramų ir 
liepos 5 d. – 12 tūkst. vnt. po 11 
gramų sveriančių žuvyčių.

Nuo gegužės pradžios šios žu-
vys buvo auginamos joms palan-
kiomis sąlygomis Žuvininkystės 
tarnybos prie Lietuvos Respubli-
kos Žemės ūkio ministerijos pi-
etų regiono žuvivaisos skyriaus 
(Simno) priežiūroje. Siekiant pa-
didinti žuvų įveisimo efektyvumą, 
rekomenduojama žuvis išleisti 
vietose, kuriose jos tokio amžiaus 
gyventų natūraliomis sąlygomis, 

paskleisti mažesniais kiekiais ir 
kiek galima plačiau, todėl pagal 
įveisimo planą buvo pasirink-
tas Nemuno aukštupys, esantis 
Druskininkų savivaldybėje.

Įveisimo procedūra buvo atlie-
kama keliose Nemuno aukštupio 
vietose, atliekant 9 reisus. Žuvų 
įleidimo į Nemuną procedūrą 
vykdė Pietų regiono žuvivaisos 
skyriaus (Simno) vyriausiasis 
specialistas Algis Urbanavičius ir 
specialistas Juozas Paliutis kartu 
su Aplinkos apsaugos departa-
mento (AAD) Alytaus gyvosios 
gamtos apsaugos inspekcijos pa-
reigūnais Tomu Daugirdu ir Sau-
liumi Kudžma. Sterlių įveisime da-
lyvavo Druskininkų savivaldybei 
atstovauti paskirta architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė Sonata Kavoliūnienė.

Sterlių įveisimas vykdomas jau 
ketvirtus metus, jau yra pastebi-
mas ir šių žuvų prisitaikymas Ne-
muno upėje. Šiais metais numatyta 
suleisti dar 10 tūkst. vnt. paaugintų 
sterlių. Pasak žuvininkystės tarny-
bos, sterlės buvusios neatsiejama 
upių ekosistemos ir žuvų bendrijos 
dalis – iš visų eršketinių žuvų jos 
yra vienintelės visiškai gėlavande-
nės žuvys, gyvenančios tik upėse 
ir nemigruojančios į jūrą. Todėl ti-
kimasi, kad didžioji dalis žuvų sė-
kmingai prisitaikys prie Nemuno 
upės sąlygų bei pagausins žuvų iš-
teklius, kas ateityje galėtų pradžiu-
ginti ne vieną žveją mėgėją.

Apie sterlę
Sterlę galima atpažinti iš jos pa-

ilgo kūno su penkiomis išilginėmis 
12-17 kaulinių plokštelių eilėmis. 

Šoninėje eilėje yra 56-71 kaulinių 
plokštelių. Galva – vidutinio dy-
džio su plonu ir dažniausiai riestu 
į viršų šnipu. Žiotys šnipo apa-
čioje, prieš jas yra keturi ūseliai. 
Sterlės gali užaugti iki 100-125 
cm ilgio ir sverti iki 16 kg. Vidutinis 
sterlių svoris yra 6-6,5 kg. Sterlės 
dažniausiai laikosi būriais.

Įprastinėmis sąlygomis šios žu-
vys gyvena 22-25 metus. Sterlės 
yra nelepios žuvys, gerai auga ir 
tvenkiniuose. Pagrindinis sterlių 
maisto šaltinis yra dugno orga-
nizmai: vėžiagyviai, kirminai ir 
vabzdžių lervos. Patinai lytiškai 
subręsta 4-5 metų amžiaus, o 
patelės – 5-9 metų amžiaus. Daž-
niausiai veisiasi balandžio-gegu-
žės mėnesį sraunių upių aukštu-
piuose, kur yra smėlio, žvyro arba 
žvirgždo dugnas.

Nemuno aukštupyje ties Druskininkais įžuvintos retai žvejų sutinkamos žuvys – sterlės – viena iš vertingiausių žuvų rūšių, priklausanti eršketinių žuvų šeimai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkuose retėja bedarbių gretos
Vienas iš savivaldybės ku-

riamos gerovės rodiklių – ne-
darbo lygis. Pagal naujausius 
statistikos duomenis, pirmojo 
šių metų pusmečio rezultatai – 
džiuginantys, Druskininkuose 
nedarbo lygis sumažėjo iki 
8 proc., tai atitinka šalies ne-
darbo lygio vidurkį.

Druskininkų savivaldybės ne-
darbo rodiklis yra geriausias 
visoje Alytaus apskrityje – Aly-
taus mieste bedarbiai sudaro 
8,9 proc. visų darbingų gyven-
tojų, Alytaus rajone – 8,8 proc., 
Varėnos rajono savivaldybėje – 
8,9 proc., o Lazdijų rajone – net 
12,7 proc. 

Per devyniolika metų nedarbo ly-
gis Druskininkuose sumažėjo be-
veik keturis kartus – nuo 30 proc. 
(2000 m.) iki 8 proc. (2019 m).

Akivaizdu, jog tokių gerų re-
zultatų pavyko pasiekti, ne tik 
Savivaldybei bendradarbiaujant 
su verslu, sudarant palankias są-
lygas verslui, bet ir dalyvaujant 
tikslinėse, užimtumą skatinan-
čiose programose. 

Kaip teigė Savivaldybės 
administracijos direktorės pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė, 
Druskininkų savivaldybė, kaip 
viena iš 6 pilotinių savivaldybių, 
2019 metais įgyvendina Užim-
tumo didinimo programą, skirtą 

užimtumo skatinimo ir motyva-
vimo paslaugų nedirbantiems ir 
socialinę paramą gaunantiems 

asmenims modeliui įgyvendinti 
(toliau – Modelis). Jos tikslas – 
palengvinti ilgą laiką nedirbusių 

asmenų perėjimą nuo nedarbo 
prie užimtumo darbo rinkoje, 
suderinti užimtumo skatinimo ir 

motyvavimo paslaugų ir pinigi-
nės socialinės paramos teikimą, 
integruojant ilgą laiką nedirbu-
sius asmenis į darbo rinką, bei 
užtikrinti valstybės ir savivaldy-
bių institucijų, įstaigų ir (ar) or-
ganizacijų, teikiančių užimtumo 
skatinimo, motyvavimo paslau-
gas ir piniginę socialinę paramą 
nedirbantiems asmenims, vei-
klos koordinavimą ir skatinti jų 
bendradarbiavimą. 

Modelio įgyvendinime daly-
vauja 50 dalyvių, nedirbančių 
asmenų atvejo vadybininkas ir 
atvejo komanda. Modeliui įgy-
vendinti skirta lėšų iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto 
specialiosios tikslinės dotacijos.

Druskininkuose jau trečius me-
tus vykdoma Savivaldybės finan-
suojama Jaunimo verslumo ug-
dymo ir integracijos į darbo rinką 
programa, administruojama Jau-
nimo užimtumo centro (JUC). 

Kaip teigė JUC direktorė Aušra 
Nedzinskienė, programos tiks-
las – ugdyti jaunimo verslumą, 
padėti jauniems žmonėms įgyti 
praktinių įgūdžių, kurie padėtų 
įsitvirtinti darbo rinkoje.

Pernai Programoje dalyvavo 
56 įmonės, pasiūliusios darbo 
vietas jaunimui (kompensacijos 
kreipėsi 53), buvo įdarbinti 245 
jaunuoliai. 

Pagal naujausius statistikos duomenis, per pirmąjį šių metų pusmetį Druskininkuose nedarbo lygis sumažėjo iki 8 proc., jis atitinka 
šalies nedarbo lygio vidurkį ir yra geriausias visoje Alytaus apskrityje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Tarybos narių Peticija – trečias bandymas prisibelsti į Seimo sąžinę
Ko verta valstybė, kuri ne-

girdi ar nenori girdėti savo pi-
liečių balso? Kaip žmonės gali 
tikėti savo valstybe, kai ji taiko 
dvigubus standartus, vengia 
sakyti tiesą savo žmonėms? 
Tokie klausimai kyla ne vie-
nam druskininkiečiui, matan-
čiam, kaip aukščiausia šalies 
valdžia piktybiškai ignoruoja 
jų teisėtą norą žinoti tiesą – 
kas jau aštuonerius metus ne-
pagrįstai kaltina Druskininkus 
korupciniais ir kitokio pobū-
džio nusikaltimais ir kariauja 
prieš kurorto žmones oficialiai 
nepaskelbtą karą.

Kas rašo skundus, kas jų pa-
grindu kurpia bylas, inicijuoja 
tyrimus, kas trukdo Druskininkų 
vadovams ramiai dirbti, o mies-
tiečiams laimingai gyventi? 

Gindama savo miesto įvaizdį ir 
siekdama išsiaiškinti Druskininkų 
šmeižikus bei prašydama su-
daryti Seimo specialiąją tyrimo 
komisiją, miesto bendruomenė 
surinko 6,5 tūkst. parašų. Tie 
parašai balandžio mėnesį buvo 
pristatyti Seimo pirmininkui Vik-
torui Pranckiečiui. Parlamento 
vadovo atsakymo teko palaukti 
du mėnesius, o atsakymas buvo 
tiesiog mandagus: „Dėkojame už 
Jūsų išdėstytą nuomonę ir pilie-
tinę poziciją“. Ir taškas. 

Ko gero, rašydamas tokį atsa-
kymą, Seimo pirmininkas nepa-
galvojo, jog tai, kad miesto ben-
druomenė laisva valia, niekieno 
neverčiama surinko trečdalio 
Druskininkų gyventojų parašus, 
yra išskirtinis įvykis Lietuvos pi-
lietinės visuomenės istorijoje, 
kuriuo ateityje gali pasekti ir kitos 
savo miesto ar rajono teises bei 
garbę ginančios bendruomenės. 
Galbūt šioje situacijoje Seimo 
pirmininkui reikėjo pajudinti bent 
kairės rankos mažąjį pirštelį? 
Bet jis problemą užspaudė man-
dagia padėka. 

Tada miesto gynybos ėmėsi 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos nariai. Gegužės pabaigoje 
21 tarybos narys pasirašė viešą 
kreipimąsi Seimo valdybai, frak-
cijoms, komisijoms. Ten buvo 
prašoma sukurti laikinąją Seimo 
komisiją, kuri išaiškintų prieš 
Druskininkus vykdomo puolimo 
organizatorius ir vykdytojus. 
Praėjo beveik pusantro mėnesio 
– jokios reakcijos. Pagal turimą 
informaciją, Druskininkų poli-
tikų kreipimasis buvo perduotas 
Seimo Valstybės valdymo ir sa-
vivaldybių komitetui. Ar jiems 

irgi nusispjauti į druskininkiečių 
teisėtai išrinktos valdžios atstovų 
kreipimąsi? 

Vakar 21 Druskininkų savival-
dybės tarybos narys žengė dar 
vieną žingsnį. Jie LR Seimo pe-
ticijų komisijos pirmininkui Petrui 
Čimbarui įteikė Peticiją „Dėl gali-
mos neteisėtos Lietuvos politikų 
įtakos ir (ar) poveikio valstybinių 
institucijų pareigūnams, Lietuvos 
teisėjams ir teisėsaugos insti-
tucijų pareigūnams (tarp jų – ir 
prokurorams)“. 

Peticija – raštiškas kreipimasis 
į Seimą, Vyriausybę ar vietos 
savivaldos valdžios ir valdymo 
institucijas su reikalavimais ar 
siūlymais spręsti svarbius visuo-
menei, savivaldai bei valstybei 
klausimus. 

Net dvylikos lapų Peticijoje 
pateikta gausybė faktų, patvir-
tinančių politikų įtaką ir poveikį 
valstybinėms ir teisėsaugos ins-
titucijoms, priimant tendencingus 
sprendimus Druskininkų atžvil-
giu, taip pat patikrintą informaciją 
apie Druskininkų savivaldybės 
bei jos vadovų persekiojimą bei 
trukdymą atlikti savo darbą. 

Išanalizavus Peticijoje pateiktą 
informaciją ir iš eilės sunume-
ruotą įvykių seką, nesunkiai 
dėliojasi ir veiksmų schema – 
Druskininkų liberalai ir konser-
vatoriai sukurpia skundą apie 
Savivaldybės vadovus ir siunčia 
Seimo nariams. Šie paskleidžia 
skundų srautą įvairioms institu-
cijoms. Svarbiausiu neigiamos 
informacijos apie Druskininkus 
surinkėju ir perdirbėju tampa 
tuometis Seimo Antikorupcijos 
komisijos pirmininkas V. Gailius, 
kuris, pasinaudodamas Antiko-
rupcijos komisijos vardu, dažnai 
gal net nežinant kitiems komisi-
jos nariams, perduoda skundus 
teisėsaugos institucijoms. Toliau 
veiksmas galimai vyksta taip: 
Druskininkų liberalas ir mieste-
lėnų kontraversiškai vertinamas 
verslininkas V. Trinkūnas, galimai 
naudodamasis savo asmeninė-
mis pažintimis, pasistengdavo, 
kad skundai pasiektų Prezidentę. 

Druskininkams dažniausiai pa-
vykdavo įrodyti skundų nepagrįs-
tumą – tyrimai subliūkšdavo, įta-
rimai nepasitvirtindavo, teismai 
būdavo laimimi.

Kai tapdavo akivaizdu, jog tei-
sėsaugininkai jau pralošia bylas 
prieš Druskininkus, tada arenoje 
pasirodydavo S. Daukanto aikš-
tės rūmų šeimininkė ir įsijung-
davo į kovą prieš Druskininkus.

Kažin kodėl, per metinį prane-
šimą jai vos paminėjus nesu-
tvarkytą Vijūnėlės dvaro reikalą, 
akimirksniu būdavo atnaujina-
mos ir laimimos anksčiau Drus-
kininkams pralaimėtos bylos ir 
Prezidentės bei jos kontroliuoja-
mos aplinkos įnoriai? Užduočių 
vykdytojams už uolumą – vals-
tybiniai apdovanojimai ir stumte-
lėjimas karjeros laiptais? Ir taip 
aštuonerius metus?

Druskininkiečiai mato viešojoje 
erdvėje visų lygių politikų for-
muojamą neigiamą Druskininkų 
įvaizdį ir nori suprasti, kodėl visa 
tai vyksta, kas tuo suinteresuo-
tas, kuo nusikalto Druskininkai? 

Vakar šis druskininkiečių noras 
sužinoti visą tiesą, buvo pateik-
tas Seimui trečią kartą, šįkart – 
Peticijos forma. Gal pagaliau bus 
išgirstas pusseptinto tūkstančio 
druskininkiečių balsas? 

Jei savivaldybės turėtų teisę 
rengti referendumus bendruo-
menei svarbiais klausimais, aki-
vaizdu, jog Druskininkuose tikrai 
pavyktų surinkti reikiamą balsų 
skaičių referendumui surengti. 
Tokiame referendume galėtų būti 
pateiktas tik vienas klausimas: 
„Ar šalies valdžia privalo ištirti 
Druskininkų šmeižto schemą ir 

įvardinti dėl to kaltus asmenis ir 
institucijas? „Taip“. „Ne.“ Refe-
rendumo rezultatus nesunku pro-
gnozuoti. Štai tada valdžia priva-
lėtų vykdyti referendumo dalyvių 
valią, mandagia padėka už pilie-
tiškumą išsisukti nepavyktų. 

Praėjusį šeštadienį, švęsda-
mas Valstybės dieną, ne vienas 
iš mūsų, ko gero, sau kėlė klau-
simą: „Kas yra mūsų valstybė? 
Gal tai Seimas, Vyriausybė, Pre-
zidentė, prokurorai, specialiosios 
tarnybos?“ Ne, mielieji, valstybė 
tai – mes, miestų ir rajonų ben-
druomenės, visi Lietuvos žmo-
nės, ją kuriantys, dėl jos dirban-
tys, aukojantys save ir norintys, 
kad ji būti vienodai teisinga kie-
kvienam iš mūsų. 

Ar tikrai valdžiai padoru negir-
dėti žmonių balso, noro sužinoti 
tiesą, nematyti ir nejausti ben-
druomeniškumo jėgos?

Ką reikia padaryti, kad Seimas, 
teisėsaugos institucijos išgirstų 
savo miesto garbę ginančių drus-
kininkiečių balsą? Gal atvažiuoti 
į Vilnių dviem šimtais autobusų 
ir garsiai valdžios žmonėms pa-
sakyti: „Mes turime teisę žinoti 
tiesą. Ją turi žinoti visi – mūsų 
draugai ir priešai. Leiskite mums 
tikėti valstybe“.

D. Grybauskaitė savo pasku-
tiniame metiniame pranešime 
pareiškė: „Su valstybe iš esmės 
viskas gerai“. Čia daug kam 
kyla klausimas: „Ar tikrai gerai? 
Su jūsų ar mūsų valstybe, Jūsų 
ekscelencija?“...

Penktadienį bus prisaikdintas 
naujasis Prezidentas. Gal kas 
nors pasikeis? Gal paklusnieji jau 
buvusios šalies vadovės žmonės 
taps drąsesni, gal jie nugalės 
baimę, gal jiems prabus sąžinė, 
gal ir Seimo nariai nebijos im-
tis spręsti Druskininkų šmeižto 
kryžiažodį? 

Klausantis išrinktojo Prezidento 
Gitano Nausėdos dar rusena vil-
tis, kad Lietuvos viešoji politika 
su laiku gal apsieis be tijūnų, 
bizūnų ir juodvarniais lakstančių 
VSD pažymų, parodomųjų STT 
pogromų. Gal nebeliks ir „tulpių 
pašto“ ar kišeninių prokurorų. 
Nes kitu atveju, liepos 6-oji gali 
tapti tik romantiškos istorijos 
švente – 13-ojo amžiaus Ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo 
diena, bet ne 21-ojo amžiaus eu-
ropinių laisvės ir teisės standartų 
Valstybės diena.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Užsienio svečius maloniai nustebino Druskininkų gebėjimas suvaldyti daug projektų
Šią savaitę Druskininkuose lankėsi 

gausi tarptautinio projekto „Innova 
Spa“ delegacija, kurioje – sveikatinimo, 
rinkodaros, savivaldos specialistai iš 
Prancūzijos, Vengrijos, Portugalijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos bei 
Latvijos.

Tai yra „Interreg Europe“ programos 
finansuojamas tarpregioninio bendra-
darbiavimo projektas „Inovatyvūs svei-
katinimo sprendimai terminiams SPA 
regionams“, kurį Lietuvos inovacijų 
centras įgyvendina kartu su partneriais 
iš minėtų šalių.

Projekto tikslas – skatinti tarpregioninį 
mokymąsi ir keitimąsi žiniomis tarp 8 
projekte dalyvaujančių šalių bei tobu-
linti konkrečių politikos priemonių, susi-
jusių su sveikatos prevencija ir gydymu 
terminiais vandenimis, įgyvendinimą.

Kiekvienas partneris rengia pažinti-
nius vizitus savo šalyje, kurių metu sve-
čius supažindina su egzistuojančiomis 

politikos priemonėmis, esamais SPA 
kurortais bei jų teikiamomis paslau-
gomis. Jau surengti pažintiniai vizitai 
Prancūzijoje ir Vengrijoje, o Lietuvoje 
organizuojamame projekto partnerių 
susitikime be Druskininkų dar aplankyti 
Vilnius ir Birštonas.

Mūsų kurorte delegacijos atstovai 
lankėsi Druskininkų gydykloje ir įvai-
riose SPA, kėlėsi lynų keliu iki „Snow 
Arenos“ ir išklausė Druskininkų TVIC, 
savivaldybės ir Druskininkų gydyklos 
atstovų pranešimų apie miesto istoriją, 
sveikatinimo priemones bei planuoja-
mus projektus.

Svečiams gerą įspūdį paliko Drus-
kininkų sugebėjimas suvaldyti tiek 
daug investicinių projektų per sąlyginai 
trumpą 19 m. laikotarpį – nuo 2000 m. 
iki šių dienų. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija Svečiai iš aštuonių šalių susipažino su Druskininkų SPA įstaigų patirtimi/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Neigiamų pasisakymų apie Druskininkus dinamika,  
susijusi su teismų sprendimais:
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Informacija Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių žemių savininkams
Druskininkų savivaldybės 

administracija dėkoja žemių 
sklypų savininkams, tvar-
kantiems jiems priklausan-
čias žemės valdas. Atsižvel-
giant į tai, kad kurortui itin 
svarbus estetinis aplinkos 
vaizdas, Druskininkų savi-
valdybė siekia užtikrinti, kad 
visos teritorijos, taip pat ir 
privačios, esančios Druski-
ninkuose ir kaimiškosiose 
savivaldybės vietovėse, at-
rodytų tvarkingai.

Pastebime, kad Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje dar yra 
apleistų, be priežiūros paliktų 
žemės sklypų, kurie nebuvo su-
tvarkyti iki liepos 1 dienos. Tad 
raginame savininkus atsakingai 
sutvarkyti tokius  žemės sklypus: 
surinkti šiukšles, šienauti vejas, 
sutvarkyti želdinius, surinkti nu-
pjautas ar nukritusias šakas.

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

Druskininkų savivaldybės ta-
ryba 2014 m. balandžio 30 d. 
sprendimu Nr. T1-76 patvirtino 
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 skly-
pų sąrašas bus perduodamas 
Valstybinei mokesčių inspekcijai 
dėl padidinto 4 procentų žemės 
mokesčio tarifo taikymo 2019 
metų mokestiniam laikotarpiui.

Dar kartą kviečiame visus 
žemės sklypų savininkus būti 
pilietiškiems ir sutvarkyti jiems 
priklausančias teritorijas.

Laukiame sklypų savininkų 
informacijos, įrodančios, kad jie 
geranoriškai atsiliepė į šį Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos raginimą. Informaciją galite 
pateikti Druskininkų savivaldy-
bės administracijai arba Leipa-
lingio bei Viečiūnų seniūniją.

Druskininkų miestas: 
Šlaito g. 10, Šlaito g. 2, Šlaito 

g. 5, Šlaito g. 7, Baltašiškės g. 
22, Baltašiškės g. 61A, Balta-
šiškės g. 28, Baltašiškės g. 55A, 
Baltašiškės g. 69C, Kaimynų g. 
10, Kaimynų g. 22, Žolynų g. 9, 
Žolynų g. 11, Radvilonių g. 14, 
Radvilonių g. 8, Radvilonių g. 5, 
Ricielių g. 17, Ricielių g. 20, Ricie-
lių g. 28, Ricielių g. 33, Ricielių g. 

35, Ricielių g. 22, Ricielių g. 24, 
Kaziulių g. 18, Kaziulių g. 20, Ka-
ziulių g. 19, Kaziulių g. 21, Kaziu-
lių g. 30, Kaziulių g. 28, Kaziulių 
g. 3, Kaziulių g. 11, Leipalingio g. 
18, Leipalingio g. 22, Kalnų g. 34, 
Mildos g. 17, Mildos g. 25, Mildos 
g. 6, Mildos g. 4, Birutės g. 15, 
Salos g. 29, Salos g. 17, Sodų g. 
29, Mizarų g. 39, Žalioji g. 3, Ža-
lioji g. 32, Klonio g. 9, K. Dineikos 
g. 12A, Fonbergo g. 3, Žalioji g. 
42, M. K. Čiurlionio g. 124A, M. 
K. Čiurlionio g. 120 I, Saulėtekio 
g. 20, Saulėtekio g. 11, Ateities g. 
76, Ateities g. 46, Ateities g. 50, 
Žalioji g. 18A, Gardino g. 13, Ne-
ravų g. 39. 

Viečiūnų seniūnija:
Viečiūnų mstl.: Antalaukio 

g.3, Gabijos g. 5, Gabijos g. 8, 
Gabijos g. g. 10, Gabijos g. 14, 
Gabijos g. 20, Gabijos g. 22, 
Gabijos g. 24, Perkūno g. 20, 
Perkūno g. 25, Perkūno g. 23, 
Perkūno g. 21, Perkūno g. 15, 
Vėjų g. 33, Vėjų g. 27, Vėjų g. 
25, Vėjų g. 23, Vėjų g. 19, Ne-
ravų g. 82.

Randamonių kaimas: Ran-
damonių g. 10, Girininkijos g. 6.

Latežerio kaimas: upės g. 
19, Upės g. 4. 

Švendubrės kaimas: Užupio 
g. 1 (dalis sklypo). 

Neravų kaimas: Sodžiaus g. 
31, Sodžiaus g. 33, Sodžiaus g. 
35, Sodžiaus g. 37, Sodžiaus g. 
39, Mechanizatorių g. 14, Užugi-
rio g. 22, Užugirio g. 22A, Užu-
girio g. 22B, Užugirio g. 22C, 
Dvarlaukio g. 40, Dvarlaukio g. 
42, Dvarlaukio g. 44, Dvarlaukio 
g. 46, Dvarlaukio g. 50, Dvarlau-
kio g. 50 A. 

Grūto kaimas: Beržų g. 7

Leipalingio seniūnija: 

Leipalingio mstl.: Liepų g. 21, 
Alėjos g.40, Kapų g.7, Vytauto g. 
50, Vytauto g. 45, Vytauto g. 8, 
Bilso g. 6, Pievų g. 1. 

Gailiūnų kaimas: Gailiūnų 
g. 34C, Gailiūnų g. 40, Gailiūnų 
g. 175C, Gailiūnų g. 185, 
Gailiūnų g. 48C, Gailiūnų g. 
48D, Gailiūnų g. 48E, Gailiūnų 
g. 48F, Gailiūnų g. 48G, 
Kaštonų g. 42, Kaštonų g.40, 
Trūkiškio g. 10, Trūkiškio g. 12, 
Trūkiškio g. 14,  Trūkiškio g. 
16, Trūkiškio g. 18, Trūkiškio g. 
20, Trūkiškio g. 22, Trūkiškio g. 
24, Trūkiškio g. 36, Trūkiškio g. 
32, Trūkiškio g. 30, Trūkiškio g. 

28, Trūkiškio g. 26, Gailiūnų g. 
43A, Gailiūnų g. 45A,  Girios 
g. 34, Girios g. 36, Girios 
g. 52, Girios g. 54, Girios g. 
56, Girios g. 58, Girios g. 60, 
Girios g. 62, Girios g. 64. 

Vilkanastrų kaimas: Azagio 
g. 7P, Azagio g. 7O, Azagio g. 9. 

Didžiasalio kaimas: Alyvų g. 
18, Alyvų g. 3.

Guobinių kaimas: Guobų g. 13.

Stračiūnų kaimas: Žaliamiš-
kio g. 15, Žaliamiškio g. 33. 

Mizarų kaimas: Smėlio g. 37, 
Smėlio g. 33, Smėlio g. 21. 

Diržų kaimas: Nemuno kel. 
17A, Nemuno kel. 17B, Nemuno 
kel. 17C, Nemuno kel. 21, Ne-
muno kel. 38A, Nemuno kel. 53, 
Nemuno kel. 63B. 

Gerdašių kaimas: Gerdašių 
g. 9, Gerdašių g. 11, Gerdašių 
g. 18A. 

Kamorūnų kaimas: Vilkės 
g.38.  

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkiečiai giedojo tautišką giesmę

Tautinė giesmė liepos 6-ąją 
garsiai skambėjo ir Druskinin-
kuose. Kunigaikščio Mindaugo 
vainikavimo karaliumi šventę 
– Valstybės dieną druskinin-
kiečiai ir miesto svečiai pami-
nėjo, vakare gausiai susirinkę 
Pramogų aikštėje ir prie muzi-
kinio fontano, taip pat – Leipa-
lingio ir Viečiūnų miesteliuose 
bei kitose Druskininkų krašto 
bendruomenėse.

Pramogų aikštėje susirinkusius 
žmones Valstybės dienos proga 
pasveikino Druskininkų savival-
dybės tarybos narys Algis Bolys.

Tautiška giesmė aplink pasaulį 
– ryškiausia šių dienų tradicija, 
parodanti, kaip mes švenčiame 
Lietuvos valstybinę šventę, ir vie-
nas didžiausių lietuvius visame 
pasaulyje vienijančių kasmetinių 
pilietinių įvykių. 

„Būkite Druskininkuose – burkite 

šeimas, draugus, kolegas ar net 
nepažįstamus tautiečius, visus dzū-
kus, pasipuoškite tautiniais kostiu-
mais ir kartu giedokime „Tautišką 
giesmę“. Vienybėje mes dideli! Him-
nas neskamba po vieną. Skamba 
stipriai, kai mūsų daug!“, –  tokiais 
žodžiais į renginį kvietė Druskininkų 
kultūros centro darbuotojai.

Patriotiškai nusiteikusių mies-
telėnų ir kurorto svečių, prisi-
jungusių prie unikalios akcijos, 

susirinko tikrai daug, taigi ir tau-
tiška giesmė nuskambėjo garsiai, 
skelbdama, jog ją giedojusieji 
myli ir didžiuojasi savo šalimi. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduotoja 
Violeta Grigorienė džiaugėsi drus-
kininkiečių ir kurorto svečių akty-
vumu giedant „Tautišką giesmę“: 
„Džiugino patriotiškai nusiteikusių 
žmonių gausa ir jų noras akty-
viai dalyvauti šventėje. Šiemet 

pakvietėme žmones išbandyti 
himno giedojimą dar vienoje er-
dvėje – prie muzikinio fontano. 
Tikimės, jog ateinančiais metais 
ši vieta, akomponuojant vandens 
žaismui, pasikvietus solistus, taps 
dar viena tradicine Lietuvos himno 
giedojimo erdve Druskininkuose.“ 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Laimos Rekevičienės ir  
Laimučio Genio nuotraukos
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Norėtųsi, kad ši nuostabi Mari-
jos šventovė (Druskininkų Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčia) ir būtų plakanti miesto 
širdis. Kad žmonės – čia gyve-
nantys ir atvykstantys – tą jaustų.

– Turbūt žinote, kad Druski-
ninkų bažnyčioje vyksta labai 
daug įvairių kultūrinių rengi-
nių, koncertų ir pasirodymų. Ar 
šios tradicijos bus tęsiamos?

– Taip. Nematau priežasties, ko-
dėl tai neturėtų tęstis. Juk bažny-
čia yra savitas žmonių gyvenimo 
centras. Net ir mažiau tikintys 
žmonės ar tie, kurie deklaruoja 
save, kaip netikinčius, dalyvau-
dami kultūriniuose renginiuose, 
taip pat turi galimybę tuo mo-
mentu pamąstyti truputį kitaip. Ži-
note, kaip yra su žmonių tikėjimu 
– iš ryto jis gali sakyti, kad yra 
netikintis, bet vakare jis jau gali 
abejoti savo netikėjimu ir klausti: 
„Dieve, ar tu esi? Kas Tu esi?“

– Koks, Jūsų manymu, baž-
nyčios vaidmuo šiuolaikiniame 
pasaulyje? Daug dalykų atrodo 
mums yra tiesiog „įkalta“, dau-
guma vyresnių žmonių tiesiog 
žino, jog reikia eiti į bažnyčią, 
tačiau kas, kodėl, kokie ritualai 
ten vyksta – paaiškinti negali. 

– Čia jau keli skirtingi dalykai, ku-
riuos reikėtų atskirai aptarti. Pirma 
– liturgija, kurios šventimas eina 
iš kartos į kartą. Čia reikia mokėti 
skaityti ženklų kalbą, simbolius, 
žinoti, ką jie reiškia ir ką sako. An-
tra – bažnyčia visame pasaulyje 
yra tokia, kokia yra šiandien – ne 
vakar ir ne užvakar. Nes bažnyčia 
yra gyvi žmonės, kurie yra Dievo 
tauta, tauta, vedama ir įkvėpiama 
Dievo Šv. Dvasios. Ji visame pa-
saulyje yra tokia, kokia yra šian-
dien – su visais savo skausmais, 
problemomis ir rūpesčiais, išban-
dymais ir palaiminimais. 

Taip pat norėčiau paprieštarauti 
nuomonei, kad bažnyčia turi pri-
siderinti prie šiuolaikinio pasaulio. 
Dažnai girdime nuomonę, kad baž-
nyčia „atsilieka“ nuo pasaulio. Baž-
nyčia nieko neturi pasivyti ir prie 
nieko neturi prisitaikyti. Bažnyčia 
turi savo laiką, ji gyvena savo laiku. 
Bažnyčios laikas yra kontempliaty-
vus laikas, tai yra – maldos laikas. 
Kai kalbame apie dalykus, kurie 
kartais mums atrodo pasenę, ne-
besuprantami, turėtume paklausti 
pirmiausia savęs – kodėl?

– O kaip pakviesti į bažnyčią 
jauną žmogų? Kaip jam paro-
dyti, kad dvasinis gyvenimas 
ir santykis su Dievu yra labai 
svarbus?

– Kai atvažiavau į Druskininkus, 
man parapijos moterys sakė, kad 
čia nėra jaunimo. Tada aš tų mo-
terų paklausiau, kodėl jaunimo – 
jūsų vaikų ir anūkų – čia nėra, ko-
dėl jiems nemalonu kartu su jumis 
būti? Jei jūs tikrai tikintys žmo-
nės, tai kodėl jų nėra kartu? Ko-
dėl jie nenori kartu su jumis mels-
tis? Mes numetame problemą ant 
kitų, esame linkę kaltinti kitus. 
Mes nedrįstame pasižiūrėti patys 
į save. Dėl baimių arba puikybės, 
teisuoliškumo. Jei mano draugas 
ar artimas žmogus leidžia su-
prasti, kad nenori su manimi būti, 
leisti laiko, turėčiau savęs klausti, 
kas su manimi yra negerai? 

Tad ir mes, parapijiečiai, turė-
tume savęs klausti, kas su mumis 
negerai, jei jaunimas nenori su 
mumis būti? O ne kaltinti visus se-
kuliarizacija. Tai ne sekuliarizacija 
– tai santykių problema. Savęs 
primetimo, nenoro leisti jaunesnei 
kartai savaip mąstyti ir kai kuriuos 

dalykus savaip išgyventi. Juk jau-
nas žmogus nemato pasaulio taip, 
kaip jį mato senelis, nes jis turi ki-
tokią patirtį, o jaunas ar dar kurios 
kartos žmogus turi kitokią patirtį, 
laiko, dabarties pajautimą. 

Kiekvienas žmogus yra nuosta-
bus, nepakartojamas kitas pasau-
lis. Turime išgirsti vieni kitus net 
skirtingose kartose, gerbti, mylėti 
ir vienas kitą priimti su visais trū-
kumais, skirtumais, netobulumais 
ir kartu nepakartojamu skirtingu 
vidiniu grožiu.

– Turbūt Druskininkų parapi-
joje dabar situacija turėtų pa-
mažu keistis? 

– Tai priklauso nuo visų mūsų, 
ne nuo manęs vieno. Kaip klebo-
nas, noriu visus paraginti pirmiau-
sia pasižiūrėti į save – kas yra 
su mumis? Kur mūsų jaunimas ir 
jaunos šeimos? Ar aš esu atviras 
priimti kitą tokį, koks jis yra, ne-
bandyti jį keisti, o leisti jam būti? 
Ar gyvenu artimo meile? Kai my-
lime vienas kitą, gerbiame, viskas 
keičiasi į gerą.

– Gal atsiras daugiau naujos, 
įvairesnės veiklos, kad į baž-
nyčią ateitų daugiau skirtingų 
žmonių?

– Tai priklauso nuo visų mūsų. 
Tačiau per savaitę tokie poky-
čiai neįvyks. Tam reikia santykio, 
laiko, reikia, kad Jūs nebijotumėt 
su manimi apie tai kalbėti.

Aš labai tikiuosi ir dėl to mel-
džiuosi, kad rasčiau santykį su 
parapijiečiais, kad jie manęs ne-
bijotų. Atėjau tarnauti Jums, būti 
broliu. Būti skausme ir džiaugsme 
per Jėzų. Kai dings baimės ir 
sienos, tada būsime gyvi ir tikri. 
Suprantu, kad bus visaip, gal su 
kai kuriais ir apsipykti teks, bet 
svarbu ilgai pykčio savyje nene-
šioti, greitai atleisti ir pamiršti. Tai 
parodytų, kad yra normalus šei-
mos, bendruomenės santykis. Jei 
viskas bus tik diplomatiškai korek-
tiška, tada labai gaila – santykio 

nėra, čia tik vaidyba ir melas.

– Ar turite viziją, tarkime, atei-
nantiems metams?

– Radikalesnis pasikeitimas, 
kurį matysite artimiausiu metu, 
tai šiuolaikiškas Druskininkų 
bažnyčios interneto puslapis su 
galimybe transliuoti adoraciją iš 
koplyčios ar, reikalui esant, – ir 
iš pačios bažnyčios. Dabartinis 
neatitinka šių dienų reikalavimų. 
Tiesą sakant, primena Vėlines, o 
ne parapijos puslapį... 

Nuo Žolinės, o galbūt rudenį 
turėsime visą dieną trunkančią 
Švenčiausio Sakramento adora-
ciją, nes parapijai yra reikalinga 
malda. Be maldos mes nieko ne-
galime. Vieni negalime padaryti 
nieko, bet su Dievu mes galime 
eiti iki galo ir nesustoti. Tą mes ir 
padarysime.

– Turbūt norėtumėte paska-
tinti visus parapijiečius prisi-
dėti prie šios bažnyčios kūrimo 
visiems kartu?

– Tegu Dievas įkvepia mus kurti 
savo bažnyčią. Labai prašau 
melstis už parapiją ir mane.

Kai melsimės, nors ir žemė 
drebėtų, – viskas bus gerai. Be 
maldos nepadarysime nieko, nes 
Dievo nebus tarp mūsų. Aš ne-
raginu aukoti – kas kiek gali, tas 
tiek aukoja. Aš prašau tik melstis. 
Juk Dievas geriau žino, ko mums 
reikia. Jis turi žmonių, kuriuos at-
siųs ir kurie padarys tai, ką reikia 
padaryti Jo garbei.

– Druskininkų bažnyčia jau 
atvira bendruomenei iki pat va-
karo, jai padovanojote vertingą 
18 a. Švč. Mergelės Marijos 
statulėlę, kuria pakeitėte prieš 
tai bažnyčioje buvusią... 

–Druskininkų bažnyčia yra 
skirta Švenčiausiajai Merge-
lei Marijai Škaplierinei. Mergelė 
Marija nori atverti savo širdį kie-
kvienam ir neatstumti nei vieno, 
saugiai vesti pas Jėzų. Taigi ir 

šios bažnyčios durys atvertos 
visiems gyviesiems, be jokios iš-
imties, nesvarbu, kas jie ir kokie 
jie – geri ar blogi. Visi žmonės yra 
Dievo vaikai. Bažnyčia, kaip mo-
tina, laukia visų savo vaikų, net ir 
nutolusių ar jos išsižadėjusių. Juk 
motina nepamiršta savo vaiko, 
net jei jis ją užmiršo ir nebelanko.

Prieš kelias dienas aš nuėmiau 
Lurdo Švenčiausios Mergelės 
Marijos skulptūrą nuo neseniai 
pagaminto šoninio altorėlio. Nu-
ėmiau todėl, kad jis, mano ma-
nymu, buvo inkliuzas visame ne-
ogotikinės bažnyčios ansamblyje. 

Bažnyčios autentika yra to pa-
ties stiliaus altorius ir sakykla. Ta 
Švč. Mergelės Marijos skulptūra 
buvo naujadaras, kuris nelabai 
tiko ir net slėgė pačią aplinką – 
ten tiesiog per daug bokštelių. Tas 
altorėlis su Švč. Mergelės Marijos 
skulptūra tikriausiai bus pernešti 
arba į senųjų kapinių koplyčią, jei 
ten tokio nėra, arba bandysime 
tartis su Savivaldybe, kad būtų 
padaryta koplytėlė naujosiose 
Ratnyčios kapinėse, kuriose lai-
dojami mūsų artimieji. Kad būtų 
artimesnis dvasinis ryšys tarp 
mūsų parapijos, ir tų kapinių, ku-
rios yra Ratnyčios parapijoje. 

Druskininkų bažnyčiai aš pado-
vanojau 18 a. Švenčiausios Mer-
gelės Marijos skulptūrą. Išpirkau 
ją iš vienos uždarytos Belgijos 
bažnyčios. Per gailestingumo 
šventovę ji atėjo į Druskininkus. 
Savo puošyba tinka ir prie alto-
riaus, ir sakyklos. Yra vertinga, ro-
danti savo degančią širdį mums. 
Galime ją vadinti labai paprastai –

tiesiog Druskininkų Švenčiau-
siąja Mergele. Manau, Marija nori, 
kad mes ją vadintume mūsų Šven-
čiausiąja Mergele, ji tikrai čia prigis. 

– Parapijiečiai internete pasi-
skaito apie jus, žino, kad esate 
kitoks, netradicinis kunigas, 
aktyviai sportuojate? Esate sa-
kęs, jog turite vieną kitą žalingą 
įprotį. Nors visi įsivaizduoja, 
kad kunigas yra šventasis?

– Manau tai, kad sportuoju, 
yra normalu – nesu ligonis, kad 
nesportuočiau... 

O kunigai nėra šventieji... Jei 
kunigas būtų šventasis, jį kanoni-
zuotų. O kanonizuoja tik mirusius. 
Jis toks pat, kaip ir visi žmonės. 
Tik trokštantis vykdyti Dievo va-
lią, ir, žinoma, mąstantis, mylin-
tis, gyvenantis tikėjimu, o ne fol-
klorine krikščionybe, kuri yra tik 
paprotinis dalykas. Jis žino, kad 
tikėjimas yra gyvas, jo pasau-
lėžiūra, minties gilumas skiriasi 
nuo tų žmonių, kurie nėra tikintys. 
Mūsų visų protas yra pajėgus su-
vokti tą dvasinę tikrovę, kuri yra 
labai paprasta – jai suvokti už-
tenka širdies atvirumo, ir Dievo 
prisilietimo.

– Ar, kaip sportuojantis žmo-
gus, Druskininkuose randate 
erdvės vystyti šį savo pomėgį?

– Dar nelabai radau laiko, nes 
turiu labai daug buitinio darbo. Pir-
miausia reikia sutvarkyti pačią baž-
nyčią. Reikėtų talkos išvalyti ją nuo 
visų tų dulkių ir šiukšlių, sukauptų 
per daugelį metų. Išties būtų labai 
gerai sutarti ir kažkurią dieną išva-
lyti parapijos namus, bažnyčią ir 
išvežti viską, kas nereikalinga. 

Dėl sporto klubų – dar dairausi, 
kokia yra vietinė pasiūla. Spor-
tuoti čia tikrai yra kur, juk tai mies-
tas – kurortas.

– Dauguma žmonių Dievą sa-
vyje atranda labai sunkiose si-
tuacijose, išbandymuose. Net 
ateistai tampa tikinčiais. Kaip 
žmogui rasti tą kelią į tikėjimą?

– Kiekvienas žmogus yra atskira 

istorija, kiekvieno žmogaus kelias 
yra skirtingas. Nėra nei vieno 
žmogaus su tokiu pat keliu. Kie-
kvienas žmogus yra kitas pasau-
lis, ir Dievas geriau žino, koks tas 
žmogus, kokia jo istorija. Visų 
keliai yra labai skirtingi – mes 
visi esame skirtingi ir netobuli. 
Tobulas yra tik Dievas. Ir turime 
tai žinoti – kaip „Tėve mūsų“. Kol 
esame gyvi, tol esame tokie, ko-
kie esame – arba geri, pusiau geri 
arba blogi. Bet visada galintys 
tapti geri ir gyvenantys meile.

– Jau ateinantį savaitgalį 
Druskininkų bažnyčioje bus 
švenčiami tituliniai parapijos 
atlaidai. Ar dabar galime tikėtis 
garsesnių atlaidų, apie kuriuos 
žinotų daugiau žmonių?

– Artimiausi atlaidai bus Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos 
Škaplierinės. Tai – pagrindiniai 
Druskininkų parapijos bažnyčios 
atlaidai. Be jų Druskininkų baž-
nyčioje dar yra Kryžiaus Išaukšti-
nimo bei šv. Petro Povilo atlaidai. 

Pagrindiniai atlaidai yra tikrai 
labai gražiu metų laiku – vasarą. 
Žinoma, išskirtinės šventės per 
savaitę suorganizuoti šiemet ne-
labai spėsime – aš labai atsipra-
šau, nes esu čia dar tik savaitę. 
Bet tai vis tiek bus visos parapi-
jos atlaidai. Kartu dar prisideda 
ir kita proga – parapijos namų 
dvidešimtmetis.

Švč. Mergelės Marijos Škaplie-
rinės atlaidus pradėsime švęsti 
tryliktą dieną, su vigilija. 19 va-
landą bus aukojamos šventosios 
mišios, giedos svečiai iš Kauno, 
katalikų bendruomenė „Gyvieji 
Akmenys“, po jų – švenčiausio sa-
kramento adoracija iki ryto mišių. 
Taigi bažnyčia bus atidaryta visą 
naktį iš liepos 13-osios į 14-ąją. 

Druskininkiečių prašome – kas 
galite, ateikite naktį valandai 
ar bent pusvalandžiui pabudėti 
švenčiausio sakramento maldoje, 
melstis už parapiją, nepalikti baž-
nyčios naktį vienos. 

Pačią atlaidų dieną pagrindinės 
mišios bus aukojamos 12 valandą 
su procesija, giedos buvęs Dievo 
Gailestingumo šventovės ansam-
blis korsikietišku stiliumi. Po pro-
cesijos Jūsų lauks Agapė – šven-
timas prie Druskininkų bažnyčios, 
kieme vaišinsimės ponios Silvijos 
Gasparian pagamintu armėnišku 
plovu. Taip pat pagros ir padai-
nuos Druskininkų jaunimas – už 
labai didelę pagalbą dėkoju Kul-
tūros centro direktorei Rimutei 
Viniarskaitei, Druskininkų savival-
dybei, muzikuojančiam jaunimui ir 
jų vadovams. 

Noriu padėkoti ir visiems, kurie 
ateisite. Šį kartą organizuosime 
nors minimalų šventimą, o atei-
tyje pagrindiniams bažnyčios at-
laidams pradėsime rengtis bent 
prieš pusę metų – tai bus mūsų 
visų šventė.

Taip pat nepamirškime, kad 
Druskininkų bažnyčioje yra 
švento Valentino relikvija. Tiesa, 
reikia truputį padirbėti ir ją su-
tvarkyti. Reikia normalaus relikvi-
jorio, kuriame tos relikvijos būtų 
sudėtos pagerbimui. Juk tai labai 
svarbi ir vienintelė Lietuvoje sau-
goma Šv. Valentino relikvija. Ti-
kėkimės, kad į Druskininkus kada 
nors važiuos sužadėtiniai ir poros 
pasimelsti prie šv. Valentino ar at-
naujinti savo santuokos pažadus.

Melskimės, kad viskas būtų 
Dievo valioje. Labai prašau visų 
maldos už parapiją, už mane, o aš 
melsiuosi už jus. Manau, puikiai 
vykdysime Dievo valią ir gyven-
sime artimo meilėje. Norėčiau su 
kiekvienu parapijiečiu išgerti ka-
vos ir broliškai paspausti ranką.

Naujasis Druskininkų parapijos klebonas V. Vaišvilas: „Norėčiau su kiekvienu 
parapijiečiu išgerti kavos ir broliškai paspausti ranką“atkelta iš 1 psl.

Kunigas V. Vaišvilas Druskininkų bažnyčiai padovanojo 18 a. Švč. Mergelės Mari-
jos skulptūrą, kurią išpirko iš vienos uždarytos Belgijos bažnyčios/Asmeninio archyvo 
nuotrauka
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Lietuvos himnas skambėjo ir Zakopanėje

Rita Rimkevičiūtė, 
lopšelio-darželio „Žibutė“ direk-

toriaus pavaduotoja ugdymui

Jau tapo įprasta, kad Drus-
kininkų lopšelio-darželio „Ži-
butė“ kolektyvas vasarą pa-
sitinka edukacine išvyka. 
Kolektyvas jau yra aplankęs 

pačius gražiausius ir vaizdin-
giausius Lietuvos kampelius: 
Anykščius, Biržus, Pakruojo 
dvarą, pamario kraštą, Aukštai-
tijos nacionalinį parką, taip pat 
plaukė Augustavo kanalais. Na, 
o šiemet kelionės kryptis buvo 
kaimyninėje Lenkijoje esantys 
Zakopanės kalnų kurortas ir 

didingos Lenkijos pilys.
Kelionės pradžioje aplankėme 

karališkuosius Vilanovo rūmus, 
antrą dieną gėrėjomės Zakopa-
nės kalnų kurortu, esančiu Tatrų 
kalnų papėdėje. O trečią dieną 
išvykome į vieną nuostabiau-
sių Lenkijoje gamtos kampe-
lių – Ojcovo nacionalinį parką, 

kuriame aplankėme Pieskova 
Skala pilį. Pakeliui link Krokuvos 
apžiūrėjome kalkakmenio uolų 
viršūnėje pastatytos Ogrodzie-
neco pilies griuvėsius. 

Ši kelionė tapo puikia gali-
mybe pabendrauti ir pasida-
linti prabėgusių mokslo metų 
įspūdžiais nuostabaus grožio 

kurorte. 
Mūsų kelionės data sutapo su 

Lietuvos Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo diena – liepos 6-ąja, 
pasipuošę lietuviška atributika 
lopšelio-darželio „Žibutė“ kolek-
tyvo nariai Lietuvos valstybinį 
himną giedojo Zakopanės miesto 
širdyje. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvo nariai Lietuvos valstybinį himną giedojo Zakopanės miesto širdyje/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Konsultacijų bankas
Perskaičiusi savaitraštyje 

„Mano Druskininkai“ keletą pa-
dėkų Druskininkų savivaldybei 
už puikiai sutvarkytas vaikų 
žaidimų aikšteles, Veisiejų g. 
26, 28, 30 gyventojų namų gy-
ventojų vardu į mus kreipėsi 
Milda Čebatorienė, kuri savo 
laiške rašė, jog šalia minėtų 
namų buvo nuimti supuvę smė-
lio dėžės gaubtai, bet nepa-
keisti naujais. Moters teigimu, 
vaikai liko be smėlio dėžės. 

Laiške rašoma, kad pernai per 
audrą medis nulaužė ir kilimų 
kratymo stovą, jis taip pat esą 
nepakeistas. 

Minėtų namų žmonės skun-
džiasi ir neatsakingais šunų šei-
mininkais, kurie vedžioja šunis 
šalia esančiame miškelyje ir 
aplink minėtus namus, bet nesu-
renka jų paliekamų ekskrementų. 
Prie vieno iš namų esą yra žen-
klas „Šunis vedžioti draudžiama“, 
jie norėtų, kad tokie ženklai būtų 
prie visų namų.

Laiškas baigiamas taip: „Pra-
šome labai nedaug, išpildykite 

mūsų prašymus, ir mes Jums pa-
sakysime nuoširdų AČIŪ“. 

Savaitraščio „Mano Druskinin-
kai” redakcija dėl nurodytų pro-
blemų atsakymų kreipėsi į Druski-
ninkų savivaldybės Ūkio skyriaus 
specialistus. Jie teigė apie laiške 
minimas problemas sužinoję tik iš 
žurnalistų, minėtų namų gyvento-
jai į Savivaldybę nesikreipė. Spe-
cialistų teigimu, problemos būtų 
sprendžiamos daug operatyviau, 
jei žmonės pirmiausia kreiptųsi 
į Savivaldybę ar kitas atsakin-
gas institucijas, o ne į laikraščio 
redakciją. 

Dėl kokios priežasties buvo 
pašalintos supuvusios smėlio 
dėžės ir kodėl jos nepakeistos 
naujomis? 

Ne taip senai Valstybės mastu 
buvo itin sugriežtinti reikalavimai 
vaikų žaidimo aikštelių įrenginių 
gamybai, pačių aikštelių įrengi-
mui ir jų priežiūrai. Pavyzdžiui, 
smėlio dėžių gamyba turi būti ser-
tifikuota, jose naudojamas smėlis 
taip pat turi būti sertifikuotas. Dėl 
šios priežasties Druskininkų sa-
vivaldybės paslaugų ūkis visame 
mieste demontavo smėlio dėžes 

ir gamina bei įrengia tik aikšteles 
sportavimui.

Kaip galima išspręsti šunų 
paliekamų ekskrementų 
problemą?

Visomis priemonėmis siekiame 
šunų savininkų sąmoningumo. 
Jie patys turėtų būti atsakingi. 
Gyvūnų šeimininkai privalo su-
rinkti šunų paliekamus ekskre-
mentus. Savivaldybė nustatyta 
tvarka suderintose vietose įrengia 
šunų vedžiojimo aikšteles, stato 
stovus su vienkartiniais maiše-
liais ekskrementams ir ženklus, 
draudžiančius vedžioti šunis. 

Ar galima būtų pastatyti pa-
pildomą ženklą „Šunis vedžioti 
draudžiama“ prie Veisiejų g. 26 
namo?

Ženklą, draudžiantį vedžioti šu-
nis, šalia daugiabučių namų Vei-
siejų g. 26 ir 28 dar šią vasarą bus 
pastatyti. 

Kaip galima išspręsti ir stovo 
kilimams kratyti problemą? 

Mūsų turimomis žiniomis, 
stovas kilimams purtyti jau 
suremontuotas.

Visai neseniai buvęs medžio sulenktas stovas, Ūkio skyriui sužinojus 
apie problemą, buvo iškart atnaujintas/Nerijaus Tunkūno nuotrauka

Grindų betonavimas. 
Tel. 8 605 01484Vaikų žaidimų aikštelėje pastatytos naujos sūpynės/Savaitraščio 

„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Savanorystėje su neįgaliaisiais laimę atradusi Zita Kumpikienė: 
„Mes turime iš jų pasimokyti tikrumo“

Miglė Krancevičiūtė

Leipalingyje gimusi ir augusi, 
per gyvenimą dirbusi pačius 
įvairiausius darbus ir patyrusi 
daugybę likimo smūgių, šian-
dien Zita Kumpikienė šypsosi 
– 58 metų moteriai didžiausią 
džiaugsmą ir poilsį nuo sun-
kios buities teikia buvimas ša-
lia sutrikusio intelekto žmonių 
„Druskininkų viltyje“.

Kaip pasakojo pati Zita, sava-
norystė „Druskininkų viltyje“ su-
teikia galimybę jai pabūti tarp, jos 
žodžiais, pačių tikriausių žmonių. 
„Nors daugeliui įvairias negalias 
turintys žmonės kelia gailestį, 
man buvimas šalia jų sukelia tik 
džiaugsmą. Pajuntu, kad ben-
drauju su tikrais žmonėmis. Jie 
nemoka meluoti, tiesiog negali. 
Jei šypsosi, tai žinai, kad neapsi-
mestinai. Jei liūdi, žinai, kad tas 
liūdesys pats tikriausias ir tyriau-
sias. Jie kitaip nemoka. Tai patys 
nuoširdžiausi žmonės, man gera 
būti šalia jų,“ – džiaugsmu švytin-
čiomis akimis pokalbį pradeda Z. 
Kumpikienė.

Zitos savanorystės kelias pra-
sidėjo daug anksčiau nei moteris 
apsilankė „Druskininkų viltyje“ – 
visą gyvenimą ji rūpindavosi vi-
sais, kam to reikėdavo.

– Kada ir kodėl nusprendėte 
save dalyti kitiems?

– Po 8 klasių išvažiavau į Drus-
kininkus pas vyresnę seserį ir 
įsidarbinau į lopšelį-darželį „Ži-
butė“ auklyte. Buvau tikra vaikų 
gynėja. Pamenu, kartą atnešė 
kažką panašaus į omletą, tikrai 
nekėlusį apetito. Juolab – vai-
kams. Nunešiau atgal į virtuvę 
ir liepiau pačioms valgyti. Tai 
po to mane įstaigos vadovė pa-
skyrė dirbti į virtuvę, nes aš tie-
siog norėjau išsiaiškint, kaip ten 
tą maistą gamina. Žinote, tais 
laikais juk visi stengdavosi kuo 
daugiau namo visko parsinešti, 
tai teko kovoti dėl vaikų gerovės. 
Darželyje su keliomis pertrau-
komis išdirbau apie 10 metų. 
Tas darbas turbūt ir pasėjo 
manyje gerumo sėklą. Ir dabar 
smagu, kai, einant gatve, už-
kalbina buvę auklėtiniai. Kad ir 
dabar, visai neseniai kad stvėrė 
mane kažkas, einančią gatve! 

Persigandau baisiausiai. Bet 
žiūriu – Vitalijus Cololo šypsosi 
ir sveikinasi: „Labas, auklyte!“. 
Pasijaučiau labai laiminga, kad 
prisimena. 

– Kaip atsiradote sutrikusio 
intelekto žmonių globos ben-
drijoje „Druskininkų viltis“? 

– Mane pastebėjo veiklios Lei-
palingio bendruomenės moterys. 
Pirmoji – Laimutė Černiauskienė, 
kuri mane įrašė į projektą „Pradėk 
nuo savęs“. Bet tai buvo tik pra-
džia. Vėliau tuometės Druskininkų 
darbo biržos darbuotoja Regina 
Ziniukienė primygtinai mane įrašė 
į socialinių darbuotojų mokymus, 

nes matė, kaip man to reikia. Esu 
labai jai dėkinga už pastangas 
ir visas man atvertas duris. Ga-
liausiai man paskambino viena iš 
projekto „54+“ organizatorių ir pa-
siūlė sudalyvauti. Tai projektas, 
skirtas vyresnio amžiaus žmonių 
veiklumui skatinti. Kaip visada, iš 
pradžių spyriojausi, bet įkalbėjo. 
Dabar šia veikla labai džiaugiuosi. 

– Ar prisimenate pirmąją pa-
žintį su „Druskininkų viltimi“? 

– To niekada neužmiršiu... 
Aš buvau save psichologiškai 
šiam susitikimui paruošusi. Šiek 
tiek darbuotojai buvo papasa-
koję. Ir vis tiek po pirmos dienos 

koridoriuje prapliupau ašaromis. 
Bet ne dėl to, kad man buvo gaila 
ar skaudu. Aš pirmą kartą po 
daug laiko sulaukiau nuoširdumo 
ir tikrumo pliūpsnio. Pačią pirmą 
dieną pajutau, kad galiu kažką 
duoti, o juk man visą gyvenimą 
buvo gera kažką daryt dėl kitų! 
Tai ir susileidau. Iškart... Dieve, 
ten toks unikumas, kiekvienas 
tas žmogus yra unikalus! Viskas, 
regis, taip trapu, kiekvienas žmo-
gus reikalauja tokio atsargumo, 
pajautimo... Nes nuo menkiausio 
netikslaus žodžio ar judesio jie 
gali „įsižiebti“.  

– Koks Jūsų, kaip savanorės, 
darbas „Druskininkų Viltyje“? 
Ką jūs veikiate su vaikais? 

– Koks ten darbas – juk visa 
esmė yra bendravimas. Jie daro 
darbelius, piešia, klijuoja, o mes 
turime palaikyti tvarką. Bet tas 
tvarkos palaikymas nėra kaip kla-
sėje, kurioje gali pasakyti griež-
tesnį žodį, ir triukšmas baigiasi. 
Čia reikia taip subtiliai, taip atsar-
giai viską daryti, tiesiog išjausti ir 
eiti su gerumu, be jokio pykčio. 
Tai kolegės juokiasi, sako: „Zita, 
tau jie tuoj ant galvos užlips“... Bet 
aš negaliu su jais kitaip, jie tokie 
jautrūs... Kiekvieną iš jų reikia 
dėti prie širdies, ir jie tikrai atsily-
gina tuo pačiu. 

O veikla paprasta – kol vilčiukai 
daro kažkokius darbelius: karpo, 
piešia, klijuoja, reikia prižiūrėti, 
kad nesusipyktų. Kartais visko 
pasitaiko, jie labai greitai gali 
„įsiaudrinti“, tad reikia spėti suval-
dyti situaciją, nuraminti, pagirti, 
paguosti. Tiesiog bendrai palai-
kyti tvarką. 

– Kokie yra Druskininkų 
vilčiukai?  

– Jie išjaučia daug daugiau nei 
mes. Jie jaučia žmones ir ne-
priims bet ko, kas ateis tiesiog 
šaltu protu ir be empatijos. Bet 
kai pamatai, kaip jie tave priima 
su meile, atėję pasisveikinti, net 
dreba iš džiaugsmo – juk emo-
cijų nevaldo, tai nenupasakojama 
žodžiais... Tada ir imu galvoti, 
kad mes turime iš jų daug ko 
pasimokyti. 

– Kas jus taip sužavėjo toje 
veikloje, kad, net pasibaigus 

jūsų savanorystės programai, 
jūs vis tiek sugrįžtate?

– Tikrumas, tyrumas, neme-
las... Jie niekada nepameluos, 
neišduos... Ir va tas mane tiesiog 
įkvepia, dėl to aš ten jaučiuosi 
gyva ir laiminga. Man jie patys ti-
kriausi žmonės. Kartais susimąs-
tau, kad aš jiems tiek nedaviau, 
kiek jie man davė. Kiek tikrumo, 
kiek nuoširdumo pasisėmiau!

Žmonės juokiasi – ko gi tu ten 
eini, jei tau net pinigų nemoka? 
Žinot, man visą gyvenimą pini-
gai nerūpėjo. Dėl to aš jų nie-
kada ir neturėjau, visada viską 
išdalindavau. 

– Kaip Jums pavyksta taip 
išjausti ir suprasti, kada ką sa-
kyti ir daryti? 

– Tai tarsi diktuojama iš vidaus. 
Būna tokių situacijų, kurios ki-
tiems gal juokingos, o mums, dar-
buotojams, ir ypač globotiniams 
yra pačios svarbiausios. Pavyz-
džiui, vyrukas įsimylėjo, o panelė 
į jį net žiūrėti nenori. Vyrukas ner-
vinasi, verkia, o mergaitė – pasi-
pūtusi. Tai einu, kalbinu abu, kaip 
kokia tarpininkė, kad susidrau-
gautų, bent nesipyktų. Kiekvie-
noje situacijoje aš tiesiog pajuntu 
iš vidaus, ką turiu pasakyti, kaip 
nuraminti, kaip paguosti. Jų išgy-
venimai mums gal atrodo nereikš-
mingi, o jiems abejingumas yra 
labai skaudus ir traumuojantis, 
todėl ir negaliu praeiti pro liūdintį. 

– Ką Jums pačiai suteikia ši 
savanorystė?  

– Aš tiesiog džiaugiuosi, ga-
lėdama ten būti ir pailsėti nuo 
savo kasdienybės. Nors ne visi 
supranta, kodėl aš ten be atlygio 
dalyvauju. Lakstyčiau kasdien, tik 
kad nuvažiuoti į Druskininkus man 
yra tikras žygis. Turiu perbristi 
upelį, perlipti kalną, nueiti galą ke-
lio iki kaimynų, pas kuriuos stovi 
mano dviratis, per visą Leipalingį 
nuvažiuoti iki stotelės... Ir jau tada 
– autobusu iki Druskininkų. Ser-
gant cukriniu diabetu vasaros die-
nomis tai praktiškai neįmanoma. 
Tad įprastai pavyksta tik kartą per 
savaitę vaikus aplankyti. 

O pastaruoju metu Druskininkų 
vilčiukų nemačiau jau visą mė-
nesį, tai net dūstu iš noro greičiau 
pas juos nuvykti.

Z. Kumpikienei didžiausią džiaugsmą ir poilsį nuo sunkios buities teikia buvimas šalia 
sutrikusio intelekto žmonių „Druskininkų viltyje“/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ 
BANDYMŲ IR REMONTO LEIPALINGIO MIESTELYJE

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą 
klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet 
vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus. Informuo-
jame, jog š. m. liepos 24 dieną bus atliekami Leipalingio miestelio 
šilumos trasų hidrauliniai bandymai.

Vartotojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai atnaujinamas 
2019-07-24 nuo 17 val. Hidraulinių bandymų metu pažeistų tinklų 
ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti, kaip įmanoma 
greičiau atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnau-
jinimo laiką konkretiems namams, bus informuoti jų prižiūrėtojai. 

Telefonai pasiteirauti: (8 313) 51670, (8 313) 51072, 8 650 99538

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti 
ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę; puikūs ben-

dravimo įgūdžiai su vaikais; gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus 

ikimokyklinukais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti ko-
mandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kvie-

čiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiųsti elektroniniu paštu: koriukas@gmail.com „The House“ ieško komandos pastiprinimo!

Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 
mėsininko (-ės).

Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

Reikalingas meistras, galintis remontuoti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui  reikalingas 

masažuotojas (-a).  Informacija tel. (8 313) 59090

Reikalingas mechanikas 
nenuolatiniam darbui

 remontuoti elektrinius dvi-
račius, triračius, 

keturračius. 

Tel. 8 698 40430
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Antanas Norvydas: „Džiaugiuosi, būdamas gyvosios baltų istorijos puoselėtoju“
Simona Dailydaitė

Druskininkų amatų centre 
„Menų kalvė“ eksponuojama 
personalinė druskininkiečio 
Antano Norvydo dirbinių eks-
pozicija „Protėvių ratas“ – se-
novės rekonstrukcijos tema. 
Menininko kūryba ir pamėgtos 
veiklos nukelia į praeities am-
žius, ankstyvąjį viduramžių 
laikotarpį. Ekspozicijoje prista-
tomi juodosios keramikos dir-
biniai – rankomis rekonstruoti 
senovės baltų genčių indai, 
baltų karybos kultūros detalė 
– kario įkapės, pateikiama savų 
interpretacijų. Kartu eksponuo-
jama ir baltų genčių kostiumų 
fotografijų paroda, kurioje pri-
statoma Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro I-XIV a. Lietu-
vos teritorijoje gyvenusių baltų 
genčių kostiumų kolekcija, at-
spindinti daugiau nei 1000 metų 
trukusią baltų materialinės ir 
dvasinės kultūros raidą. Par-
odos ekspozicijos atidarymą 
papildė ir Lietuvos gyvosios 
istorijos klubo „Leitgiris“ kur-
tas vaizdo klipas. Parodą bus 
galima apžiūrėti iki liepos 31 d.

Antanas Norvydas – informa-
cinių technologijų specialistas, 
renginių vedėjas, kovos menų tre-
neris, menininkas – kūrybą paver-
tęs gyvenimo būdu. Jaunas vyras 
žiedžia, užsiima odininkyste, kera-
mika, su dideliu entuziazmu bando 
atkurti ir kitiems pristatyti senovės 
baltų gyvenseną, amatus, papro-
čius, ano meto karybos kultūrą. 

„Savo prigimtimi esu nuolati-
niame veiksme. Gimęs ir augęs 
Druskininkuose, nuo mažų dienų 
domėjausi sporto, ekstremalio-
mis veiklomis: buriavau, užsiė-
miau kovos menais – praktika-
vau Aikido, dariau kaskadinius 
triukus, šokinėjau su parašiutu, 
norėdamas padidinti adrenalino 
pliūpsnius, leisdavausi nuo kalnų. 
Pašėlusiu tempu veržiausi pir-
myn, visu kūnu jaučiau gyvenimo 
pilnatvę ir jėgą. Būdamas 19-os, 
pasiekiau šalies atsilenkimų re-
kordą – tai padariau 1998 kartus“, 
– pasakojo menininkas.

Savo pomėgius ir patirtį A. Nor-
vydas realizavo laidoje „X1D“, ro-
dytoje per tuometę Druskininkų 
regiono televiziją. Autorinės lai-
dos vedėjo ir kaskadinių triukų at-
likėjo vaidmuo jaunam vyrui labai 
patiko – jam norėjosi sugalvoti vis 

ką nors ypatingesnio ir stipresnio, 
skatinti jaunimą išeiti iš namų – 
sportuoti, burti draugus, aktyviai 
leisti laisvalaikį.

„Turėjau ne tik nutrūktgalviškų 
pomėgių, mėgau tapyti, piešti, 
lipdyti, žiesti. Tai dariau valandų 
valandas. Visuomet žavėjo baltų 
genčių – kuršių, sėlių, jotvingių, 
žemaičių, aukštaičių, lietuvių, 
žiemgalių kultūra ir istorija, to lai-
kotarpio grožis. Sklaidydamas is-
torijos vadovėlius analizuodavau 
drabužius (marškinius, tunikas, 
kelnes, nuometėlius, kepures, 
apsiaustus), avalynę, papuoša-
lus (apyrankes, antkakles, seges, 
smeigtukus, žiedus), buities ra-
kandus (peilius, ylas, geriamuo-
sius ragus, diržus, kapšus, skiltu-
vus), odinius aksesuarus (diržus, 
krepšelius, riešines), ginklus 
(ietis, kovos peilius, kirvius, ka-
lavijus). Ir pamažu kirbėjo mintis 
– sukurti kažką pačiam. Jaučiau 
ir didelį tėvų palaikymą, todėl jau 
ankstyvoje vaikystėje eksperi-
mentavau namų virtuvėje kartu 
su broliu. Vėliau – savo rankomis 
pasistačiau krosnį, kurioje galiu 
degti autentiškus gaminius“, – pri-
siminimais dalijosi A.Norvydas. 

Jis prisimena ir pradedančiam 
kūrėjui labai svarbius patarimus 
iš vietinių menininkų, kalvystės, 
keramikos pamokas: „Gera pažinti 
ir dalintis patirtimi su bendramin-
čiais. Kaskart dalyvaudamas tra-
diciniuose baltų istorijos mylėtojų 
renginiuose – „Jotvos vartuose“, 
„Leitos stovykloje“, Medininkų pi-
lies žaidynėse – stebiuosi ir džiau-
giuosi susidomėjusiųjų srautu. 
Nuolat raginu ir kviečiu vietinius 
žmones prisijungti prie šaunaus 
druskininkiečių klubo „Aistava“ 
(pavad. kilmė – senovinė baltų pa-
žadėtoji žemė, kur vyrauja gėris, 
grožis, taika). 

Savo kūryboje A. Norvydas 
teigia bandantis atrasti kelią į 
gamtos ir dvasios harmoniją: 
„Sudėtingesnės situacijos metu 
ieškome atsakymų visur, tik pro-
tėvius pamirštame. Man labai 
svarbus ryšys su protėvių dvasia, 
žeme, jų gyvensena, išmintimi. 
Švarios mintys, kasdieniai ritua-
lai, mėgstama veikla, kūrybinis 
įkvėpimas ir pasidalijimas savo 
kūryba su žmonėmis augina 
sparnus“. Menininko galvoje jau 
kirba daugybė planų, kaip įpras-
minti baltų istorijos atminimą ir 
visa tai palikti ateities kartoms.

Parodoje pristatoma A. Norvydo dirbinių ekspozicija „Protėvių ratas“ – senovės rekonstrukcijos tema ir baltų genčių kostiumų fotografijų paroda. Eksponuojami juodosios keramikos dirbiniai – rankomis rekonstruoti senovės baltų 
genčių indai, kario įkapės, pateikiama savų interpretacijų/Justino Kygos ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Liepos 18 d., 19 val. – EGLĖS 
sanatorijos kino-koncertų sa-
lėje (Eglės g. 1) bus rodoma 
Marko Kamoleti komedija „Na-
mas aukštyn kojom“, skirta 
žiūrovams nuo 16 metų.

Šiuolaikinis dailės teatras pri-
stato vieną iš populiariausių 2017 
m. pasirodymų – „Namas aukštyn 
kojomis“. Tai yra ekscentriška gar-
saus Prancūzijos komiko Marko 
Kamoleti komedija, kupina lengvo 
humoro ir skirta mėgėjams pasi-
juokti net iš gana pikantiškų temų.

Intriguojantį bei netikėtą likimo 
posūkį galima stebėti jau nuo 
pirmų spektaklio minučių. Veiks-
mas vyksta pasiturinčios šeimos 
namuose. Vyras Arkadijus nuolat 
galvoja apie savo jauną ir gra-
žią meilužę Klavą, o jo žmona 

Šaherezada Stepanovna ketina 
aplankyti savo motiną, tačiau 
sužinojusi, kad pas vyrą turi at-
vykti jo artimas draugas bei jos 
meilužis Robertas, nusprendžia 
pasilikti namuose. Netikėti pasi-
keitimai herojų planuose sukuria 
visišką įvykių painiavą bei su-
maišo visų personažų vaidmenis, 
priversdami juos išsisukinėti iš 
įvairių kuriozinių situacijų. Meilu-
žiai ir meilužės patenka į įvykių 
sūkurį. 

Spektaklis akimirksniu pakels 
jums nuotaiką ir privers pajusti 
lengvos euforijos jausmą

Bilietus platina www.bilietai.
lt, o nuo liepos 15 d. juos ga-
lima įsigyti „Eglės sanatorijos 
laisvalaikio infocentruose, sa-
natorijoje „Belorus“ ir kitur.

Kviečia tarptautinis festivalis 
„Druskininkų vasaros teatro 

SANKRYŽA“

Liepos 14-ąją į Druskininkus kvies 
ir IX-asis „Draugystės maratonas“

STARTAS – 8.00 val. Gardine, Baltarusijoje
FINIŠAS – 10.00 iki 14.00 val. Druskininkai, Pramogų aikštė
APDOVANOJIMAI – 14.00 iki 15.00 val.

Renginio metu nuo 10.00 iki 14.00 val. bus ribojamas eismas Gar-
dino gatve iki autobusų stoties ir nuo autobusų stoties iki pagrindinės 
sankryžos ties paštu.

Organizatorių informacija

Valstybės dieną Druskininkuose – ir Dzūkijos regiono 
atviros stalo teniso varžybos

Liepos 6-ąją Druskininkų „At-
gimimo“ mokyklos sporto salėje 
surengtos Dzūkijos regiono atvi-
ros stalo teniso varžybos, skir-
tos Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dienai paminėti. 
Stalo tenisininkai iš Vilniaus, Kė-
dainių, Kauno, Lazdijų, Alytaus, 
Varėnos ir kitų miestų rungty-
niavo dviejose amžiaus grupėse 
dėl LR Seimo narės Virginijos 
Vingrienės ir LVŹS Druskininkų 
skyriaus pirmininko Donato Mi-
zaro įsteigtų prizų.

Varžybų dalyvius pasveikino 

Druskininkų savivaldybės Tary-
bos narys D. Mizaras. Iki 50m. 
amžiaus grupėje čempionu tapo 
kaunietis Jonas Ambrazevičius, 
antrą vietą iškovojo kėdainietis 
Sergejus Muhin, trečią vietą už-
ėmė alytiškis Balys Mincevičius. 

50+ m. amžiaus grupėje čempi-
onu tapo kėdainietis Vilius Lukša, 
antrą vietą užėmė kaunietis An-
drius Gedgaudas, trečia vieta 
atiteko Jonui Vigraičiui iš Lazdijų. 
Prizininkai buvo apdovanoti me-
daliais ir originaliais prizais su LR 
Seimo atributika. 

Prizai buvo įteikti ir jauniausiam 
bei vyriausiam varžybų dalyviams 
– alytiškei Karinai Ivanauskaitei 
(13m.) ir druskininkiečiui Jurgiui 
Valiukėnui (80 m.) Varžybų orga-
nizatoriui ir vyriausiam teisėjui, 
sporto meistrui Stasiui Rimeikiui 
buvo įteikta LR Seimo narės V. 
Vingrienės padėka. Kitos respu-
blikinės varžybos „Druskininkų 
vasara“ bus organizuotos rugpjū-
čio 17-18 dienomis.

Druskininkų sporto centro 
informacija

„Atgimimo“ mokyklos sporto salėje surengtos Dzūkijos regiono atviros stalo teniso varžybos, skirtos Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dienai paminėti/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Dzūkijos regiono atvirų stalo teniso varžybų nugalėtojai ir organizatoriai/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka
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Jaunųjų Druskininkų kalnų slidininkų 

komanda sportiniams startams 
rengėsi Austrijos Hintertux ledyne

Birželio-liepos mėnesiais jau-
nųjų Druskininkų kalnų slidi-
ninkų komanda „Snow Arena 
Racing Team“/Druskininkų 
sporto centras – Liepa Karlo-
naitė, Neringa Stepanauskaitė, 
Nojus Užkuraitis, Milena Juo-
deškaitė, Arūnas Šmigelskas, 
Adrijus Juknevičius ir Zakhar 
Pochinkov – kartu su treneriu 
Nikolay Artsybyshev (klubas 
„Baltas Pikas“) dalyvavo tre-
niruočių stovykloje Austrijos 
ledyne Hintertux.

Didžioji treniruočių dalis buvo 
skirta Slalomo milžino (GS) disci-
plinai, nes tokioms treniruotėms 
reikalingos ilgos trasos ir dideli kal-
nai. Komanda treniravosi trasoje, 
kurios ilgis yra apie 900 metrų. 

Treniruotės organizuotos 3250 
m. aukštyje virš jūros lygio – ten 
visuomet yra sniego. Tempera-
tūra svyravo nuo 2 iki 5 laipsnių 
šilumos, trasų būklė buvo labai 
gera. Tokiame aukštyje treni-
ruotis yra sunku, nes juntamas 

deguonies stygius, bet jaunieji 
sportininkai pračiuoždavo apie 
200-250 kartų per treniruotę, o tai 
yra labai puikus rodiklis.

Tikimės, kad šios treniruotės 
bus labai rimtas pagrindas, ruo-
šiantis ateinančiam kalnų slidinė-
jimo varžybų sezonui. 

Treniruočių stovykloje buvo ir 
laisvadienis, taigi komanda turėjo 
laiko aplankyti kalnuose – 2000 
m virš jūros lygio – tyvuliuojantį 
Ahenzee ežerą. Tai yra viena lan-
kytinų vietų Tirolio slėnyje. 

Oras buvo įšilęs iki 35 laipsnių 
karščio, o vaikai turėjo galimybę 
visą dieną maudytis ir degintis.

Po įtemptų treniruočių ledyne 
komanda išvažiavo ilsėtis į ku-
rortą Lignano, esantį Italijoje, prie 
Adrijos jūros, aplankė Veneciją.

Komanda labai dėkinga spor-
tininkų tėvams, finansavusiems 
kalnų slidinėjimo stovyklą. 

Klubo „Baltas Pikas“ 
informacija

Birželio-liepos mėnesiais jaunųjų Druskininkų kalnų slidininkų komanda „Snow Arena Rac-
ing Team“/Druskininkų sporto centras“ dalyvavo treniruočių stovykloje Austrijos ledyne Hin-
tertux/Asmeninio archyvo nuotraukos

Paveikslų 
(ir ne tik) 
rėminimo 

paslaugos. 
Tel. 8 699 89857, 

el. p.: deiviostudija@
gmail.com

„Menų kalvė“

Parduodu žemės sklypą nuo Druskininku m.  
5 km. 6 a. Jaskonių km., Miglos g. 4. 

Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvenantys žmonės. 
Tel. 8618 14474

2019 m. liepos 25 d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad. Nr. 5908/1:232 
Gailiūnų k., Druskininkų savivaldybėje, ribos. Kviečiame dalyvauti besiribojančio 

sklypo, kad. Nr. 5908/1:144 savininkus. 
Darbus vykdo UAB „Druskininkų geoplanas“,  tel.  8 699 12416, el. paštas:

 dgeoplanas@inbox.lt  
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Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

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

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Vidą Stašinską.

Druskininkų savivaldybė 

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

skausmą. Dėl Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Romualdą Stašinską, jo šeimą ir artimuosius.

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centro Druskininkų filialo kolektyvas.

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau.

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. 

                                                           (K. Genys)

Nuoširdžiai užjaučiame Salviniją Buteikienę, 
mirus mylimam vyrui. 

Ateities g. 14, 
2 laiptinės gyventojai

Skaudžią netekties akimirką, mirus mylimam vyrui, 
nuoširdžiai užjaučiame AB „Eglės“ sanatorijos „Žilvino“ 

medicininės reabilitacijos skyriaus vedėją 
Salviniją Buteikienę.

AB „Eglės“ sanatorijos kolektyvas

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis...

Širdingai dėkojame buvusiems šalia, užjautusiems, parėmu-
siems, pasidalinusiems skausmu ir liūdesiu, palydint į paskutinę 
kelionę mūsų mylimą mamytę Oną Svirskienę. 

Sūnus Gintaras ir dukra Birutė
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2019.07.13 d.
Šeštadienis

2019.07.12 d.
Penktadienis

2019.07.14 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Lietuvos Respublikos 

prezidentai. 
09:55 Lietuvos Respublikos Prezi-

dento Gitano Nausėdos inauguracija. 
13:00 Šv. mišios, skirtos Lietuvos 

Respublikos Prezidento inauguracijai. 
16:00 Lietuvos Respublikos Prezi-

dento inauguracijos šventinis koncer-
tas. Tiesioginė transliacija iš S. Dau-
kanto aikštės.

17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ 
22:40 Fantastiškas penktadienis. 
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Mano tautinis kostiumas: būta 

ir atkurta. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kolumbijoje tvoros nežydi.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Liūtas karalius“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kodas: L.O. B. I. A. I.“.
23:50 „Žmogus prieš...“.
01:30 „Geras, blogas ir negyvas“.
02:55 „Ginkluotas atsakas“.
04:30 „24 valandos. Palikimas“.

06:15 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Džonas Vi-

kas.
23:05 Banga.
01:10 Mirties angelas.
02:35 Pasekmė.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 Ne spaudai. 
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.

06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pasmerktieji.
23:15 Kariai angelai.
01:05 „F. T. Budrioji akis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gyvenimas. 
07:00 Klausimėlis.lt.

07:30 Premjera. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
13:50 Džesika Flečer.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikos festivalis „Nida 

2019“.
22:40 Antikvariato paslaptys.
00:05 Pasaulio pabaiga.
01:50 Tarptautinės sportinių šokių 

varžybos „Gintarinė pora 2019“.
03:30 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada.
04:25 Džesika Flečer. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingos Šangri La beždžionės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

13:50 Mis Marpl.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Są-

jūdis. 
22:00 Premjera. Zacherio viešbutis. 

Vieno suvedžiojimo istorija.
23:45 Fotografas.
01:20 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingos Šangri La beždžionės.
02:15 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

03:10 Pasaulio dokumentika. Lauki-
nės gamtos sekliai.

04:05 Klausimėlis.lt.
04:20 Mis Marpl. 

2019.07.15 d., pirmadienis  
 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
21:30 Premjera. Žalgirio mūšis. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 Premjera. „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
15.45 Keliauk su Reporteriu.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Grobis“.
01.10 „Rojus“.
03.00 „24/7“. 
03.40 „Detektyvas Linlis“.
05.10 „Kelrodė žvaigždė“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Akas“. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“. 
10:00 „Maisto kelias“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 PREMJERA „Žvaigždė prieš 

blogio jėgas“.
13:10 „Užburta meilė“.
14:15 „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
16:50 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Narnijos kronikos: Aušros užkariau-
tojo kelionė“.

21:50 VASAROS VAKARO KINO 
TEATRAS „Iksmenai“.

23:50 „Slaptas mamos gyvenimas“.
01:35 „Kodas: L.O. B. I. A. I.“.
03:45 „Rembo. Pirmasis kraujas“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Keliauk išmaniai“. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Ūkio šefas“. 
08:20 „Skaniai ir paprastai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Už priešo linijos 2“.
00:00 „Kaulai“.
01:00 „24 valandos. Palikimas“ .
01:55 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:45 „Salemas“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Moderni šeima“.
04:55 „Gyvenimo išdaigos“.

06:25 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“.
07:20 „ „Nickelodeon“ va-

landa. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Ogis ir tarakonai“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 

Semio nuotykiai.
11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos 

mergaitės nuotykiai.
13:25 Sidnė Vait.
15:40 Forestas Gampas.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nin-

dzės.
21:35 Ponas ir ponia gangsteriai. 
23:40 Seks video.
01:30 Džonas Vikas.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pasau-

linė invazija.
00:50 „Kortų namelis“.
01:50 Turistas. 
03:30 Programos pabaiga. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-

kai. Antanas Tyla“. 
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Liudvika Didžiulienė – Žmona“. 
08.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešė-

lyje. Mariana Korvelytė – Moravskienė“. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. Auksi-

nio taško klausimas“.
13.00 Premjera. „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Žinios.
23.00 „Rasputinas“.
01.10 „Moterų daktaras“.
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. 

Lenkų ekstrasensai“. 
03.40 „Mylima mokytoja“.
05.20 „Pamiršk mane“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
7.00 Šiandien kimba.
08.00 Ant bangos. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „Formulės-1“ čempio-

natas. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.55 Rubrika „Verslo genas“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 2019 m. „Formulės-1“ čempio-

natas. 
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.

06:05 „Varom!“.
07:30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
08:30 „Varom!“.

09:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
veteranų čempionatas. 

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Nematoma karalystė“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:25 „Kas žudikas?“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Išvadavimas.
00:15 Bleiro ragana.
01:55 „F. T. Budrioji akis“.

06:30 Ultimate Strongman 
Pasaulio veteranų čempio-
natas.

07:30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 Žirafos. Ramiosios Afrikos 

milžinės.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:15 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 „Šuo“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“ 
23:25 Pasmerktieji.
01:10 Bleiro ragana.

06:25 „Mentalistas“.
07:20 „Pragaro virtuvė“.
08:15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:15 „Teisingumo agentai“.
10:15 „Kobra 11“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

06:30 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“.
07:25 „ „Nickelodeon“ va-

landa. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:50 „Kung Fu Panda“.
08:20 „Riterių princesė Nela“.
08:50 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:20 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. 
10:50 Storulis ringe.
13:00 Mano monstriukas ir aš.
15:10 Kongas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Transformeriai. 
22:25 Turistas.
00:30 Gelbėk mus nuo pikto.
02:35 Ponas ir ponia gangsteriai.
04:15 Programos pabaiga. 

03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. Mir-
tis mafijos bosui“. 

03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu..

2019.07.15 d.
  Pirmadienis

23:10 Dviračio žinios.
23:40 Kostiumuotieji.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Beilio nuotykiai. Naktis Kau-

taune“.
13:15 „Daktaras Dolitlis 3“.
15:10 „Nilo perlas“.
17:25 „Havajai 5.0“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Šimto žingsnių kelionė“.
21:55 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Džekas Ryčeris“.
00:45 „30 dienų nakties“.
02:40 „Iksmenai“.
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2019.07.17 d.
Trečiadienis

2019.07.18 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:05 Komisaras Reksas.
05:10 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“ 
10:00 „Meilės sparnai“ 
12:00 „Tai bent giminaičiai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Geležinkelio tigrai“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:40 „Kaulai“.
01:35 „24 valandos. Palikimas“.
02:25 „Detektyvas Bekstriomas“.
03:15 „Salemas“.
04:05 „Kaulai“.
04:55 „Tai bent giminaičiai“.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
11:00 „Kandisė Renuar“.
12:10 „Neklausk meilės vardo“.
12:40 „Mano likimas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Įspėjan-

tis pranešimas.
01:20 „Kortų namelis“.
02:25 Pabėgimas.
03:50 Alchemija. 
04:15 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:45 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.

06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Pragaro virtuvė“.
08:05 „Sudužusių žibintų 

gatvės“. 
09:05 „Teisingumo agentai“.
10:05 „Kobra 11“.
11:05 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Neramumai Bronkse.
22:50 Žvaigždžių kelias į begalybę.
01:10 „F. T. Budrioji akis“.
02:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

06:20 „Mentalistas“.
07:15 „Pragaro virtuvė“.
08:10 „Sudužusių žibintų 

gatvės“. 
09:10 „Teisingumo agentai“.
10:10 „Kobra 11“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
22:55 Neramumai Bronkse.
00:45 „F. T. Budrioji akis“.
01:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

06:05 „Mentalistas“.
07:00 „Pragaro virtuvė“.
07:55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
08:55 „Teisingumo agentai“.
09:55 „Kobra 11“.
10:55 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Persekiojimas.
22:50 Lemiamos lenktynės.
00:40 „F. T. Budrioji akis“.
01:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

2019.07.16 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Tai bent giminaičiai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Aš, kitas aš ir Irena“.
00:15 „Kaulai“.
01:15 „24 valandos. Palikimas“ .
02:05 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:55 „Salemas“.
03:50 „Kaulai“.
04:40 „Tai bent giminaičiai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Menas 

vogti.
00:20 „Kortų namelis“.
01:20 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 

Los Andželo.
03:15 Programos pabaiga. 

16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.

14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgi-

mas.
00:15 „Kortų namelis“.
01:15 Menas vogti.
02:45 Programos pabaiga. 

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Tai bent giminaičiai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:35 „Salemas“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Moderni šeima“.
04:45 „Tai bent giminaičiai“.

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Žvaigždžių kelias į begalybę.
23:20 Išvadavimas.
01:20 „Juodasis sąrašas“.
02:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:55 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia – įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Ne spaudai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Ne spaudai. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

Renginiai
Liepos 13 d. 16 val. pianisto Gintaro Januševičiaus koncertas. 

Programoje: M. K. Čiurlionio, C. Debussy, Ch. B. Lawlor-G. 
Januševičiaus, A. Chasins, Ph. Glass, S. Rachmaninovo, J. S. 
Smith-G. Januševičiaus, G. Gershwin kūriniai. Koncertas mokamas 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35).

Liepos 17 d. 20 val. pianisto Jurgio Karnavičiaus koncertas. 
Programoje: M. K. Čiurlionio, C. Franck, G. Fauré kūriniai. Koncertas 
mokamas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35).

Parodos
Liepos 13 d. 13 val. parodos ,,Čiurlionis – pirmasis lietuvių 

kosmonautas“ atidarymas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35).

Iki liepos 30 d. veiks spaudinių paroda „Lietuviais esame mes 
gimę“, skirta Valstybės dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13).

Iki liepos 15 d. veiks Romualdo Povilansko kūrybos darbų paroda 
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13).

Druskininkų miesto muziejuje veikia paroda „1000 druskinių“ iš 
muziejaus rinkinių (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 
59).

XVII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“:

Liepos 14 d. 17.30 val. Druskininkų bažnyčioje: Aušra 
Liutkutė (sopranas), Gabija Kušleikaitė (mecosopranas), 
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai). Programoje –  M. K. 
Čiurlionio, J. Naujalio, A. C. Braga, G. Concone, K. Jenkins 
kūriniai
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

REIKIA PINIGŲ? NORITE PADENGTI 
TURIMAS PASKOLAS AR SKOLAS?

Suteikiame paskolas itin geromis sąlygomis!
Refinansuojame turimas paskolas ir skolas!
Dengiame ir skolas, perduotas antstoliams 

ar išieškojimo įmonėms! 
Kreipkitės ir pasistengsime rasti geriausią 

variantą Jums!

Tel. 8 608 79790

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-

no dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Telefonai: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Teikiu galandimo paslaugas: galandami peiliai, žirklės, 
obliavimo peiliai, benzininių pjūklų grandinės, mėsmalių 
peiliukai, žoliapjovių peiliai. Kreiptis (šalia Vytauto g. 13, 
buvusi parduotuvė „Ropė“).  Tel. 8 613 81728

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti 
į vietą. Tel. 8 698 72320

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

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

Nuolatiniam darbui Druskininkuose reikalingas stalius. 
Tel. 8 685 46006

Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, 
atsilyginsime.

 Tel. 8 684 44444

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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Asmeniniai skelbimai
0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 8500 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

Sodas miesto ribose, sodų b-joje 
„Raigardas“, Rasos g. 19. Namas 
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą. 
Tel. 8 613 71749

Namų valdos sklypas Snaigupėje 
gražioje vietoje: 13 arų, 1 aro 
kaina – 500 Eur. Tel. 8 612 67489

Parduodu 2 k. butą Kalviškių 
mikrorajone, Ateities g. 3 aukšte. 
Kaina – 32 000 Eur.  
Tel. 8 6109 1301.

Parduodu 6 a sklypą sodų ben-
drijoje „Migla“, Jaskonyse. Kaina 
– 11 500 Eur. Tel. 8 699 83720. 

Parduodu 1 kamb. butą, 18 kv. 
m. Grigiškėse, Vilniuje. Kaina – 
14 000 Eur. Tel. 8 684 89389, 8 
313 45879.

Parduodu sodybą Kabelių kaime, 
nuo Druskininkų 20 km, asfaltuo-
tas kelias. Tel. 8 675 12644.

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g. 
Kaina – 1900 Eur.  
Tel. 8 627 66422

Parduodu 2 kamb. butą miesto 
centre, 48 m2, Taikos g. Kaina – 
56000 Eur. Tel. 8 616 48116. 

70 m2 namas Leipalingyje, 7, 13 
a sklypas, kaina – 15 500 Eur. 
Tel. 8 616 48116. 

Sodas Jaskonyse. Dviejų aukš-
tų. Įrengtas. Šildymas malkinis. 
Gręžinys. Garažas. Rūsys. Su 
buitine technika. Visais baldais.  
Kanalizacija. Kaina 37000€. Tel. 
8 684 02680

Parduodamas 7 arų sklypas su 
58 kv. m vasarnamiu SB „Raigar-
das“. Tel. 8 685 53645

Naujos statybos 2 a. 230 kv. m 
neįrengtas namas 6,5 a sklype 
Jaskonių sodų bendrijoje. Kaina 
– 36 tūkst. Eur. Tel. 8 600 07399

2,55 ha  sklypas Vilkininkų kai-
me: apie 4 km nuo Leipalingio, 
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. 
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.  
Tel. 8 617 62483

Kambarys Viečiūnuose, bendra-
butyje, yra balkonas, 1 aukštas. 
Kaina –5500 Eur.  
Tel.  8 622 38944

Kiti daiktai

Parduodamos naujos uosio tabu-
retės. Tel. 8 618 20125

Parduodami 2 „Padvaisko“ čiu-
žiniai po 50 Eur, 200*140*18, 
200*160*18 cm.   
Tel. 8 6 247 3481.

Parduodama betono maišyklė 
Vagner SDH 160 l, 800 W, geros 
būklės. Tel. 8 674 18498.

Parduodamas staliukas, televizo-
rius, 2 sulankstomos kėdės.  
Tel. 8 630 36440.

2 pakabinami šviestuvai, krep-
šelis maistui ant ratukų, tele-
vizorius, veidrodis 30*22 cm, 
išdrožtas medyje – vartomas, 
pastatomas. Tel. 8 630 87652. 
8313 52512.

Parduodamas šienas, šienainis, 
šiaudai. Tel. 8 622 33 441

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

8 mediniai vežimo ratai.  
Tel. 8 610 27952

Žieminiai kaktusai (2 rūšių, 
„Opuncija“). Tel. 8 675 61036

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung“ (51 cm) – 
15 Eur, TV priedėlio „TV STAR“ 
pultelis. Tel. 8 686 43600

Parduodu muskusinius ančiukus, 
3 sav. – 2, 50 Eur. 1, 5 mėn. – 3, 
50 Eur. Tel. 8 683 32507.

Parduodu visuotinę lietuvių enci-
klopediją, 25 tomus. Už savikai-
ną. Tel. 8 675 22149.

Centralinis katilas – 200 Eur, 
boileris ir dušo kabina – 50 Eur, 
langai ir durys, televizoriai, lovos, 
stalas, sofa, spintos, dviračiai. 
Tel. 8 616 48116

Parduodama A klasės buitinė 
technika: šaldytuvas „Electrolux“ 
– 50 Eur, šaldytuvas „Beko“ – 50 
Eur, skalbimo mašina  „Blom-
berg“, 7 kg, skalbyklė „Hansa“, 
kaina – 50 Eur. Tel. 8 650 87433.

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Nuoma

Išnuomojamas 2 k. butas, Liškia-
vos g. 19. Tel. 8 616 22120.

Dirbanti šeima išsinuomotų 3-4 
kambarių butą Druskininkų mies-
te. Tel. 8 628 91922

Išnuomojamas 2 k. butas Neravų 
g. 29, 5/5 su atskira virtuve. Kai-
na – 130 Eur + mokesčiai.  
Tel. 8 650 16100

Automobiliai

Toyota Corolla, 1998 m. TA iki 
2021 m. Kaina – 900 Eur.  
Tel. 8 682 98 506.

„Renault Clio“ 2003 m., 1,4 l ben-
zinas, TA. Tel. 8 629 79915

„Nissan X-Trail“: 2003 m., 2,2 
l, dyzelis, TA iki 2021 m. liepos 
mėn. Būklė ideali.  
Tel. 8 615 43483

Parduodamas automobilis OPEL 
ZAFIRA, 2000 m. TA iki 2021-01-
30 d. Draudimas iki 2020-02-28 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 29 arų namų 
valdos sklypas su sena sodyba 
Panaros kaime,15 km nuo Drus-
kininkų. Šalia miškas, sklypas 
ant kalniuko, apsuptas didelių 
medžių. Yra atvesta elektra, atlik-
ti kadastriniai matavimai.  
Tel. 8 682 33229

Ilgam laikui išnuomojamas 2 k. 
butas M. K. Čiurlionio g. 76: sure-
montuotas, renovuotame name, 
su buitine technika.  
Tel. 8 686 43767

Išnuomojamas arba parduoda-
mas 3 k. butas Kalviškių mikrora-
jone. Tel. 862048386.

Parduodamas 10 a sklypas Vei-
siejuose, atlikti geodeziniai mata-
vimai. Tel. 8 698 05758 

Parduodamas 2 kambarių, 41 kv. 
m. butas, Gardino g. 1 aukštas, 
atskiras įėjimas, pristatytas 25 
kv. m.  priestatas su židiniu. 25 
kv. m. pusrūsyje įrengtas gara-
žas ir kitos patalpos.  
Tel. 8 620 27058, 8 608  93346.

Parduodamas butas, susidedan-
tis iš atskiro kambario 20 kv. ir 2 
kambarių + vonia, 37 kv. Neravų 
g. 29. Kaina – 25 tūkst. eurų.  
Tel. 8 612 13960.

Parduodamas 2 k. butas Gardino 
g. už 22 500 Eur arba domina 
keitimas į sodo namelį.  
Tel. 8 607 36078

Kambarys 16 kv., šiltnamių g. 
Kambaryje yra vanduo, kanaliza-
cija, elektra. Reikalingas remon-
tas. Kaina 6900 eur.  
Tel. 868642499 

Parduodamas 1 k. 18 kv. m butas 
bendrabutyje, Viečiūnuose.  
Tel. 8 625 93924

Parduodamas 2 k. butas Neravų 
g. 29, 5/5 su atskira virtuve. Kai-
na – 24 tūkst.  Eur.  
Tel. 8 650 16100

1 k. 35 kv. m butas Gardino g., 4 
a. Tel. 8 676 47063

1 kambario 31 kv. m butas Vei-
siejų g. 10, 5 aukštas (5 aukštų 
name). Kaina – 22 tūkst. Eur. Tel. 
8 655 22098 ir (8 313) 45818

Parduodamas 20 arų namų 
valdos sklypas, Naujasodės 
pradžioje, Jaskonių g. šalia 
miško ir prie pat asfaltuoto 
kelio, 4 km nuo Druskininkų. 
Yra atvesta elektra. Padaryti 
kadastriniai matavimai, visi do-
kumentai yra. Kaina – 13 500 
Eur. Tel. +37068614615 arba 
+37062836763.

d. Naujos padangos. Kaina – 
1450 Eur, derinama.  
Tel. 8 672 15654

Parduodamas automobilis „za-
porožietis“ 400, kaina – 800 Eur. 
TA, istoriniai numeriai.  
Tel. 8 682 98506.

Siūlo darbą

Reikalingas žmogus nupjauti 
žolę sklype. Tel. 8 671 47343.

Ieško darbo

Šildymo sistemos, grindinio šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos 
darbai. Tel. 8 656 21154.

Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 628 68487.

Vyras ieško apsaugininko, kiem-
sargio arba sodybos prižiūrėtojo 
darbo. Tel. 8 623 23430

24 m. vyras iš Varėnos rajono, 
dirbęs lentpjūvėje  pagal indivi-
dualią veiklą miško darbus, ieško 
pagalbinio darbininko darbo.  
Tel. 8 607 74522

Verslo ir nekilnojamojo turto 
konsultacijos. LT-RU, RU-LT ver-
timai.  Tel. 8 698 07320.

Už prieinamą kainą pjaunu žolę su 
trimeriu bei specialiu traktoriuku. 
Daugiau informacijos bei kainos 
teiraukitės telefonu 8 625 71804.

2 vyrai ieško bet kokio darbo. 
Turi darbo patirties statybų sek-
toriuje. Tel. 8 623 09062.

Vyras ieško staliaus darbo.  
Tel. 8 605 95721.

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Meistras stato pavėsines, nedi-
delius karkasinius pastatus, tera-
sas. Tel. 8 605 95721.

Dovanoja

Dovanojame 2 baltus ir 1 pilkai 
rainą katinėlius.  
Tel. 8 625 58498.

Dovanoja sofą ir du fotelius.  
Tel. 8 628 02417.

Dovanoja 6 nuostabius, mažus 
katinėlius, gimusius gegužės 
mėn. Tel. 8 617 43416.

Kiti daiktai

Žieminiai kaktusai (2 rūšių, 
„Opuncija“). Tel. 8 671 01555.

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su 
varikliu. Tel. 8 656 38881

Parduodamas televizorius „VIDO“ 
– 25 Eur. Televizoriaus staliukas 
– 10 Eur. Elektrinė plytelė – 45 
Eur. Nauja elektrinė mėsmalė – 
25 Eur. Tel. 8 687 17270.

Parduodamos sauskelnės „TENA 
Slip Super“ M dydis.  
Tel. 869615277.

Parduodu įvairių dydžių dviračius: 
vaikiškus ir suaugusiems.  
Tel. 867834492.

Pamesta

Pamesti  mašinos raktai su pulte-
liu (teritorijoje nuo „Eglės“ san. iki 
„Iki“ prekybos centro).  
Tel. 8 687 90930.

Kokybiškai atliekami visi buto remonto darbai. 
Tel. 8 607 38627

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus-sąmatininko.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405

Restoranas-vyninė „Sicilia“ ieško ūkvedžio.
Tel. 8 698 72997

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 
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Romana JONUŠIENĖ 

Praėjusį savaitgalį Lietuva ir 
pasaulis skambėjo „Tautiškos 
giesmės“ gaidomis. O visus 
metus teskamba gaidos vienos 
ryškiausių XX a. pirmos pusės 
asmenybių – Juozo Tumo Vaiž-
ganto atminimui.  

Vaižgantas – gili, plačių interesų 
asmenybė (etnologijoje – „Vaiž-
gantas – linų dievybė“). Lietuvos 
rašytojas, kritikas, literatūros is-
torikas, žmonių mylimas kunigas, 
knygnešys, visuomenės veikėjas 
ir pedagogas – savo gyvenimą 
pašventęs Lietuvai ir jos žmo-
nėms auginti bei stiprinti. Savo 
kūryba Vaižgantas siekė paro-
dyti mūsų tauto kultūros kūrimą 
ir kovą dėl jos. Tokie žmonės yra 
pragiedruliai, šviesuoliai kultūroje 
ir savo kaime, nes jų gyvenimą 
praturtina įgimtas darbštumas, 
noras gražinti aplinką, laiku atlikti 
kaimo darbus – ir kas labai pa-
trauklu – dirbti su pasitenkinimu, 
jaustis laimingam, nuveikus gera. 

Labai meniški jo kūriniai – „Pra-
giedruliai“, „Dėdės ir dėdienės“, 
„Nebylys“ (buvo kuriamas mūsų 
teatre). Jo sukurti moterų paveiks-
lai meniški, psichologiškai ir gy-
venimiškai įtikinantys, spalvingi. 
Visur autoriui pats gražiausias 
yra dirbantis žmogus, o kūryboje 
atskleidžiama Aukštaitijos dvasia. 
Siekdamas gelmės, Vaižgantas 
panaudoja tarsi paaiškinimus – 
publicistinius elementus. Vienas 
gražiausių senos moters paveiks-
las – dėdienė iš „Nebylio“. Jo 
veikėjai labai lietuviški, išauginti 
kaimo gamtos. Pati gamta Vaiž-
ganto kūryboje yra be galo sava 
ir brangi, o kartais atrodo lyg vei-
kėja. Dažnos lemtingos dramos, 
konfliktinės situacijos, iškylan-
čios savo stiprybe arba kartais 
kenčiančios dėl savo silpnybių ir 
egoizmo. Iš Vaižganto kūrybos 
atpažįstama Lietuva, jos dvasia. 
„Dėdės ir dėdienės“ žavi gilios 
jaunimo meilės vaizdais, žavumu 
– nuo romantinių darnių gamtinių 
jausmų iki „Liūdnos istorijos“ su-
kūrimo. Taip savo kūrinį yra pava-
dinęs pats kūrėjas. 

J. Tumas-Vaižgantas įdomus, 
labai skaitomas autorius ir dar 
daugiau – jis yra tarsi pati gamtos 
dalis, tarsi vietos dvasia, galinti 
žmogų suprasti, jį mylėti, girdėti: 
„Visa, ką aš turiu, yra iš ten, iš 
gimtinės – iš žmonių, iš sesers 

kalbos gražumo, iš Malaišos 
upelio, iš Popšutės piliakalnio“, – 
sako kūrėjas. 

Žmogaus istoriją jis matė gaiva-
liškai kylančią iš ypatingų gamtos 
pavidalų ir tautiškumo, kurio ry-
šiai patys stipriausi. Štai ta nuo-
roda mums. „Ir tapau savosios, 
lietuviškos visuomenės tarnas; 
ne, dar daugiau – jos vergas, dėl 
jos metų metais nebematąs, kaip 
skaisti saulutė šviečia ir džiugina. 
Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, 
neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo 
man liepti: bet tik visuomenės 
labui. Ėjau, dirbau be atodairos, 
laiku nesumetęs, ar aš tam kva-
lifikuotas. Liepė būti kunigu, kad 
galėčiau likti savo krašte, esu, 
nesiskundžiu ir nusikunigavęs 
nesijaučiu. Liepė būti žurnalistu, 
buvau. Liepė būti politikos vei-
kėju, diplomatu, revoliucionie-
rium, tik ne anarchistu (buvau 
pakviestas vieno tilto sprogdinti), 
buvau. Liepė „profesoriauti“, pro-
fesoriavau pačioje aukštojoje 
mokslo įstaigoje. Jei būtų liepę 
važiuoti į Anglų Karalių, turbūt 
būč važiavęs“, – rašė 1932 m. J. 
Tumas-Vaižgantas. 

Jis buvo apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
2-ojo laipsnio ordinu, Vytauto Di-
džiojo 2-ojo laipsnio ordinu, Latvi-
jos Trijų Žvaigždžių 2-ojo laipsnio 
ordinu. J. Tumo-Vaižganto kūryba 
įvairiais rinkiniais buvo leidžiama 
ir po jo mirties. 

R. Samulevičius 1970 m. parašė 
Vaižganto „Nebylio“ scenarijų, 
pagal jį 1980 m. buvo pastatytas 
televizijos spektaklis, kuris buvo 
labai gerai sutiktas ir įvertintas. 
Jame atpažįstama Lietuva, jos 
dvasia. Nuo 2002 m. įteikiama 
kasmetinė Lietuvos rašytojų są-
jungos ir Lietuvos žurnalistų są-
jungos J. Tumo-Vaižganto pre-
mija. Svėdasų seniūnija teikia 
Mažąją Vaižganto premiją už kū-
rybinius nuopelnus Svėdasų kraš-
tui. Jo vardu pavadintos miestų ir 
miestelių gatvės, mokyklos, gim-
tajame krašte rengiamos Vaiž-
gantinių šventės. Kaune veikia 
J. Tumo-Vaižganto memorialinis 
muziejus, o ant namų, kuriuose 
jis gyveno, įrengtos memorialinės 
lentos. 

„Mylėdamas Lietuvą, my-
liu Laisvę, kurią tegali man 
laiduoti nepriklausoma ša-
lis, mano Tėvynė“, – rašė J. 
Tumas-Vaižgantas. 

Lietuva šiemet mini Vaižganto 
150-ąjį gimtadienį


