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Šiemečių Druskininkų abiturientų kraityje – 11 šimtukų

Miglė Krancevičiūtė

Jau 14-ąjį kartą Druskininkų 
savivaldybės iniciatyva miesto 
muziejuje iškilmingai pagerbti 
pažangiausi abiturientai, gavę 
aukščiausius brandos egza-
minų įvertinimus. Šiais me-
tais šimtukai puošia devynių 
„Ryto“ gimnazistų ir vienos 
Švietimo centro auklėtinės 
atestatus. Dviem šimtukais 
įvertintos vienos gimnazistės 
– Modestos Bogušytės – ma-
tematikos ir informacinių tech-
nologijų žinios.

Geriausiai abiturientai išlaikė 
anglų kalbos egzaminą – šeši 
šimtukai. Rusų kalbos egzaminą 
maksimaliais balais išlaikė dvi 
dvyliktokės. Taip pat buvo gauti ir 
du informacinių technologijų šim-
tukai bei vienas maksimalus ma-
tematikos egzamino įvertinimas. 

Specialios padėkos ir piniginiai 
prizai buvo įteikti šiems abituri-
entams: Modestai Bogušytei už 
informacinių technologijų ir ma-
tematikos šimtukus, Mantui Pta-
kauskui už informacinių technolo-
gijų šimtuką, Giedriui Alesiui, Titui 
Gapševičiui, Paulinai Lukaševič, 
Dainai Javarauskaitei, Orintai 
Šukevičiūtei, Pauliui Zbarauskui 
ir Eglei Šukytei – už anglų kalbos 
šimtukus bei Paulinai Lukaševič 
ir Kristinai Kizytei už rusų kalbos 
brandos egzaminų šimtukus.

Linkėjo būti laimingiems
Druskininkų savivaldybės me-

ras Ričardas Malinauskas padė-
kojo abiturientų tėvams ir mokyto-
jams, o aukščiausius įvertinimus 
gavusiems abiturientams įteikė 
Savivaldybės įsteigtas pinigines 
premijas bei padėkas: „Pirmiau-
sia norėčiau pasidžiaugti ben-
drais švietimo pasiekimais Drus-
kininkų savivaldybėje – vis dėlto 
būti vienoje iš pirmųjų vietų Lietu-
voje yra didelis mūsų visos švie-
timo bendruomenės pasiekimas. 
Su padėka įteikiame ir finansinę 
dovaną kiekvienam abiturientui 
būsimo gyvenimo kelio pradžiai 
palengvinti. Bent simbolinė pinigų 
suma, tikiu, pravers kiekvienam. 
Linkiu surasti savo kelią, juo eiti 
ir pasiekti numatytą tikslą. Ne-
svarbu, Lietuvoje ar užsienyje, 
svarbiausia, kad, jį pasiekę, būtu-
mėte laimingi. Turiu tik vienintelį 
prašymą būsimiems abiturien-
tams – pasistenkite, kad šimtukų 
būtų kuo daugiau ir kad galėtume 
ir toliau organizuoti tokią šventę. 
O mes, savo ruožtu, stengsimės 
ir toliau gerinti mokymosi sąly-
gas, kad moksleivių pasiekimai 
tik gerėtų.“

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 
direktorė Egidija Vilkienė trum-
pai apžvelgė egzaminų rezultatų 
statistiką ir palinkėjo būsimiems 
studentams tapti savo išsirinktos 
srities profesionalais. „Nepamirš-
kite, kad kelyje į sėkmę yra trys 

žingsniai: talentas, aistra ir sun-
kus darbas. Taigi visiems Jums 
linkiu surasti savąją viršūnę, į 
kurią kopsite, ir neprarasti atka-
klumo“, – įkvepiančiais žodžiais 
kalbą baigė gimnazijos vadovė.

Tėvų atstovė Vita Vilkelienė pir-
miausia dėkojo mokytojams: „Be 
gerų mokytojų mūsų vaikai ne-
būtų pasiekę tokių rezultatų. Tad 
visų tėvų vardu dėkoju Jums už 
Jūsų darbą ir pasiaukojimą dėl 
mūsų visų ateities.“

Atsisveikinti su mokykla 
– sunku

„Pirmiausia, ačiū tėveliams, 
už kantrybę, už visus iškentėtus 
„priešegzamininius“ isterijos prie-
puolius ir už tai, kad esate šalia. 
Pats didžiausias „ačiū“ keliauja 
mokytojams. Ne tik už tai, kad 
mokė. Bet ir už tai, kad dažnai 
buvo lyg draugai, tarsi artimieji. 
Ačiū visai mokyklos administraci-
jai už sukurtą puikią aplinką mo-
kytis ir, žinoma, Savivaldybei, už 
sukurtą aplinką klestėti mokyklai. 
Atsisveikinant su mokykla, man į 
galvą šovė Mikės Pūkuotuko pa-
sisakymas – kaip gera turėti tai, 
kas padaro atsisveikinimus tokius 
sunkius. Nuoširdžiai dėkojame 
mokyklos bendruomenei už tai, 
kad esate priežastis, kodėl tas 
atsisveikinimas toks sunkus“, – 
jausmingą atsisveikinimo kalbą 
pasakė ir abiturientų atstovė M. 
Bogušytė. 

Miesto muziejuje surengtoje pažangiausių abiturientų pagerbimo šventėje pasveikinti šimtukininkai, jų mokytojai ir tėveliai/Justino Kygos nuotrauka

Net tris šimtukininkus brandos 
egzaminams paruošęs anglų 
kalbos mokytojas metodininkas 
Nerijus Plūkys džiaugėsi savo 
mokinių pasiekimais ir teigė, kad 
buvo nemažai mokinių, kuriems 
iki 100-uko pritrūko labai nedaug: 
„Kaip galima nesidžiaugti, kai 
tokie geri pasiekimai!? O ypač 
džiugina tai, kad keliems moki-
niams taip pat beveik pavyko su-
rinkti 100 balų – pritrūko vos kelių 
taškų. Vis dėlto anglų kalba yra 
toks dalykas, 
kurio mokantis, 
nereikia skaityti 5 psl.

Mokytojai, rašytojai 
Onutei Alesiūtei-
Bleizgienei – 90!

Druskininkiečiai 
nenori, kad 

pastatas prie 
Vijūnėlės būtų 

nugriautas

Druskininkų 
parapijos 

tikinčiuosius subūrė 
Švč. Mergelės 

Marijos Škaplierinės 
atlaidai

5 psl.

16 psl.

11 psl.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

„Le Monde“ žurnalistas F. Georgesco susitiko ir su Druskininkų savivaldybės meru R. 
Malinausku/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Didžiojo 2000 km „4x4 Perimetro“ maratono 
startas ir finišas – Druskininkuose 

Druskininkai sudomino 
seniausio  Prancūzijos laikraščio 

„Le Monde“ žurnalistą

Vis dažniau Druskininkus 
aplanko ir apie mūsų kurortą 
reportažus rengia užsienio 
šalių žurnalistai. Šiuo metu 
Druskininkuose vieši garsiau-
sio Prancūzijos laikraščio „Le 
Monde“ žurnalistas Florent 
Georgesco. Jį į Druskininkus 
atvedė susidomėjimas Grūto 
parku ir Druskininkų kurortu. 

Praėjusį šeštadienį žurnalis-
tas lankėsi Grūto parke, kuriame 
kartu su parko įkūrėju Viliumu 
Malinausku apžiūrėjo sovieti-
nes skulptūras, o pirmadienį 
organizuotas jo susitikimas ir su 
Druskininkų savivaldybės meru 
Ričardu Malinausku.

Susitikimo metu R. Malinaus-
kas pateikė daug įdomių faktų 
apie Grūto parką, taip pat papa-
sakojo apie originalius Druski-
ninkų projektus. 

Žurnalistas F. Georgesco ren-

gia straipsnį apie Grūto parką ir 
Druskininkus, taip pat nori supa-
žindinti prancūziškai kalbančią 
auditoriją su Druskininkų kuror-
tu.

F. Georgesco ypatingai domė-
josi Lietuvos ir Druskininkų raida 
sovietmečio ir nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu, taip pat – 
Grūto parko atsiradimo istorija. 
Žurnalistą ir kartu keliavusią jo 
žmoną labai sužavėjo Druski-
ninkų parkų ir skverų grožis, gė-
lynų gausa.

Prancūzas susidomėjo Grūto 
parku, kai „Lonely Planet“ – vie-
nas žymiausių kelioninių gidų 
leidėjų – paskelbė keisčiausių 
muziejų sąrašą, kuriame Grūto 
parkas užima ketvirtąją vietą. 
Parkas, skirtas priminti sovieti-
nių laikų Lietuvą, ir leidėjų pava-
dintas „Stalino pasauliu“.

Druskininkų savivaldybės 
administracija informuoja, 
kad Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2019 m. birželio 27 
d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl 
Šeimų, auginančių vaikus 
su sunkia negalia, sociali-
nio saugumo stiprinimo pri-
taikant būstą ir gyvenamąją 
aplinką tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ patvirtintas Šeimų, 
auginančių vaikus su sunkia 
negalia, socialinio saugumo 
stiprinimo pritaikant būstą ir 
gyvenamąją aplinką tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis šiuo Aprašu, 
pritaikant būstą vaikams su sun-
kia negalia gali būti perkama 
įranga, atliekami būsto pritaiky-
mo darbai būsto viduje ir būsto 
išorėje. Esant vaiko sensorinės 
sistemos, judėjimo, regos ar 
klausos sutrikimams, gali būti 
perkamos sensorinės priemo-
nės. Tai gali būti pasunkintos 
antklodės, liemenės, batutai, 
sūpynės, hamakai ir pan. Šias 
priemones galima įsigyti, jei šių 
priemonių nesuteikia Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centras 

prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos.

Laisvos formos prašymą pri-
taikyti būstą savivaldybės admi-
nistracijai gali pateikti vienas iš 
vaiko tėvų, globėjas (rūpintojas) 
ar atstovas pagal įstatymą pagal 
deklaruotą gyvenamąją vietą. 
Prašyme pareiškėjas nurodo 
savo vardą, pavardę, vaiko su 
sunkia negalia, kuriam prašoma 
pritaikyti būstą, vardą ir pavar-
dę, gyvenamosios vietos adre-
są ir prašomo pritaikyti būsto 
adresą. Taip pat pareiškėjas turi 
patvirtinti, kad nėra pateikęs kito 
prašymo pritaikyti būstą tam pa-
čiam vaikui su negalia.

Kartu su prašymu pareiš-
kėjas turi pateikti šiuos do-
kumentus ar jų patvirtintas 
kopijas: vaiko su sunkia negalia 
ir pareiškėjo asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą; vaiko 
su sunkia negalia neįgaliojo pa-
žymėjimą; laisvos formos rašyti-
nį būsto savininko sutikimą leisti 
pritaikyti būstą neįgaliajam; iš-
rašą iš asmens medicinos do-
kumentų (forma Nr. 027/a), jei 
vaikui su sunkia negalia reikalin-
gos sensorinės pagalbos prie-

monės.
Vieno būsto pritaikymo išlai-

doms dengti gali būti skiriama 
ne didesnė kaip 150 bazinių 
socialinių išmokų dydžio suma 
(5700 Eur), keltuvo (lifto) pirkimo 
ir įrengimo išlaidoms dengti gali 
būti skiriama ne didesnė kaip 
165 bazinių socialinių išmokų 
dydžio suma (6270 Eur), senso-
rinėms pagalbos priemonėms 
įsigyti gali būti skiriama ne di-
desnė kaip 50 bazinių socialinių 
išmokų dydžio suma (1900 Eur).

Prašymai pritaikyti būstą 
vaikams su sunkia negalia pri-
imami iki 2019 m. liepos 31 d. 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyriuje (Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai) arba pateikiami 
elektroniniu būdu. Elektroni-
nėmis priemonėmis teikiamas 
prašymas turi būti pasirašytas 
saugiu pareiškėjo elektroniniu 
parašu arba pareiškėjo asmens 
tapatybė turi būti patvirtinta ki-
tais saugiais būdais (pvz., per 
elektroninę bankininkystę).

Išsamesnė informacija tei-
kiama tel. (8 313) 53708, el. p. 
parama@druskininkai.lt

2000 kilometrų kelionė aplink 
Lietuvą miškų keliukais ir beke-
lėmis per 60 valandų neskam-
ba kaip lengvas uždavinys, ta-
čiau šių metų liepos paskutinę 
savaitę vyksiančio maratono 
organizatoriai sugalvojo, kaip 
šį iššūkį padaryti dar sunkesnį. 

„Šiais metais orientacinių 
ruožų ekipažams reikės žinoti 
ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos 
bei Lenkijos eismo taisykles. 
Suradome naujų atkarpų bei 
vaizdingų vietovių pasienyje su 
Lenkija, o dzūkiška trasos da-
lis bus labai smagi – aukštos 
įkalnės, nuokalnės, daugybė 

vingių ir medžių šaknų miškuo-
se. Orientaciniai ruožai šiemet 
sunkesni ir ilgai dvejojome juos 
parinkdami – tik po ilgų svars-
tymų nusprendėme palikti va-
dinamąją „Dieveniškių kilpą“, – 
teigia maratono organizatorius 
Gediminas Grigaitis.

Jis kartu su kolegomis, suda-
rinėdamas šių metų maršrutą, 
jau nuvažiavo apie 3 500 km. 
G. Grigaitis yra žmogus, dau-
giausia kartų apvažiavęs aplink 
Lietuvą visiškomis bekelėmis ir 
miško keliukais – sudarinėda-
mas trasas ir jas prieš pat ma-
ratoną tikrindamas, tą padarė 

Priimami prašymai dėl būsto pritaikymo 
vaikams su sunkia negalia

jau aštuoniolika kartų.
12 greičio ruožų
Maratono startas ir finišas, 

kaip ir anksčiau, vyks Druski-
ninkuose. Visureigių ekipažai 
ir motociklininkai liepos 24 d. 
vakare dalyvaus parodoma-
jame važiavime – prologe. Į 
ilgąjį maratoną aplink Lietuvą 
ekipažai pajudės ankstų liepos 
25 d. rytą ir važiuos priešinga 
laikrodžio rodyklei kryptimi, 
o liepos 27 d. vakare sugrįš į 
Druskininkus.

Visa apie 2 000 kilometrų 
ilgio trasa bus suskirstyta į 
6 orientacinius bei 12 grei-
čio ruožų. Mėgėjų „Tourism“ 
įskaitos dalyviai turės įveikti 
tik orientacinius, „Extreme“ – 
orientacinius ir tris greičio ruo-
žus, kiti – „Sport“, „Enduro“ ir 
ATV – visus likusius 9 greičio 
ruožus. Jie sudaryti keturiose 
teritorijose: Lazdijų, Ruklos, 
Pabradės ir Druskininkų.

Orientaciniai ruožai šiemet 
bus šeši, tačiau jų vertė – ne 
vienoda. Pirmasis, nuo Drus-
kininkų iki Sarių, kurio ilgis 
– apie 500 km, turės 1,5 koe-
ficientą. Tai reiškia, kad jame 
gautas rezultatas bus daugi-
namas iš 1,5. Tuo tarpu pa-
skutinis vos daugiau nei šimto 
kilometrų ruožas nuo Pasiekų 
iki Druskininkų turės 0,5 koe-
ficientą – jame surinkti taškai 
bus dalijami iš dviejų.

Kaip ir ankstesniais metais, 
taip ir šiemet prie maratono or-
ganizavimo ženkliai prisideda 
Dzūkijos miestai – Druskinin-
kai bei Lazdijai. Jų rajonuose 
bus surengti du greičio ruožai. 
Lazdijai, pagal savo reljefą, turi 
galimybę organizuoti atskirą 
2020 m. Lietuvos bekelės lenk-
tynių („rally raid“) čempionato 
etapą, viskas tik rajono savi-
valdybės rankose. Organiza-
toriai – visomis rankomis „Už!“

„Abiejų miestų savivaldy-
bės jau ne pirmus metus pa-
tiki mūsų idėja ir suteikia visą 
įmanomą pagalbą, todėl šie-

met sportinių įskaitų dalyviai 
vėl galės džiaugtis gražiuose 
miškuose išdėstytais greičio 
ruožais, o turistinių – mėgautis 
nuostabiu Dzūkijos kraštovaiz-
džiu. Per 3 maratono dienas 
kiekvienas ekipažas suranda 
naują mėgstamiausią Lietuvos 
vietą. Tikimės, kad artėjančiu 
metu į Dzūkišką kadrilį įsijungs 
ir Varėnos rajonas, kuriame 
taip pat gausu įstabių vietų“, – 
sako G. Grigaitis. 

Nežinomybė visose įskaitose
Lietuvos bekelės lenkty-

nių čempionatas jau įpusėjo 
– įveikti du iš keturių etapų – 
tačiau didysis „4x4 Perimetro“ 
maratonas turi didžiausią įta-
ką viso sezono rezultatams, 
mat jo metu gautų taškų suma 
dvigubinama. Ir tai verčia dėl 
aukštų pozicijų kovojančius da-
lyvius ypač pasistengti.

„Sport“ klasėje kol kas užti-
krintai pirmauja Vaidoto Paš-
kevičiaus ir Gyčio Vercinsko 
ekipažas, tačiau praėjusiame 
etape Švenčionyse pasirodę 
svečiai iš Latvijos Aleksandras 
Želudovas ir Antonas Nikola-
jevas įrodė aplenkė daugkar-
tinius Lietuvos čempionus. Jei 
jie atvyktų į didįjį „4x4 Perime-
tro“ etapą ir gerai pasirodytų 
jame, turėtų realius šansus 
tapti Lietuvos čempionais.

Daug intrigos į varžybas įne-
ša šiemet įvesta taisyklė N-1 
– iš bendros dalyvio surinktos 
taškų sumos sezono gale ati-
mamas vienas blogiausias re-
zultatas. 

Todėl vienas nepavykęs 

etapas toli gražu nepalaidoja 
vilčių tapti čempionais ar bent 
prizininkais.

„Tourism“ klasėje pirmuose 
dviejuose etapuose užtikrintai 
nugalėjo Dariaus Grinio, Min-
daugo Jankaus ir Arūno Jovai-
šos ekipažas. Jeigu jie nugalės 
ir trečiajame etape, maratone 
aplink Lietuvą, sezono įskaito-
je taps praktiškai nepavejami. 
Jeigu maratone jiems nepa-
vyksta užimti aukštos vietos, 
viskas spręsis paskutiniame 
„4x4 Perimetro“ etape Pasva-
lyje. 

„Enduro“ klasėje situacija 
panaši – pirmuose dviejuose 
etapuose užtikrintai nugalėjo 
Andrius Liškus, sezonui įpu-
sėjus jis turi sukaupęs solidžią 
persvarą ir, jei nugalės tre-
čiame „4x4 Perimetro“ etape, 
savo persvarą dar padidins. 
Tačiau šioje įskaitoje kur kas 
didesnė intriga dėl likusių pri-
zinių vietų – realių pretendentų 
užimti 1-3 vietas yra net 8, o 
prisiminus N-1 taisyklę, intriga 
tampa neišmatuojama.

Keturračių ATV klasėje įvyko 
tik vienas etapas, tad visų gali-
mybės kol kas lygios ir Dariaus 
Olechnavičiaus turima persva-
ra yra nesunkiai panaikinama. 
Prognozuoti ką nors šioje įs-
kaitoje yra sudėtingiausia. 

Trečias Lietuvos bekelės 
lenktynių čempionato ir taurės 
etapas „4x4 Perimetras“ vyks 
liepos 24-27 dienomis. Pirma-
sis įskaitinis važiavimas (pro-
logas) prasidės liepos 24 d. 19 
val. 
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– Vakar lankėtės Aplin-
kos ministerijoje, susiti-
kote su ministru, atsakin-
gais darbuotojais. Kokios 
buvo pokalbio temos? 

– Aptarėme Druskininkų 
kurorto teritorijos ribų iš-
plėtimo klausimą, taip pat 
ieškojome sprendimų, kaip 
pas mus panaudoti saulės 
baterijas elektros energijos 
gamybai. 

Norime kai kuriuose svar-
biuose objektuose statyti 
saulės baterijas ir tikslin-
gai panaudoti jų pagamintą 
elektros energiją. Tai padė-
tų išspręsti ir ekonomines, ir 
ekologijos problemas. 

– Naujojo Druskininkų 
kultūros centro statybos 
įsibėgėjo. Susitikote su 
už šį projektą atsakingais 
darbų organizatoriais. 
Kokia situacija statybų 
fronte? 

– Statybos juda į priekį, 
tvirtinami statybų duobės 
šlaitai. Visi darbai vykdo-
mi sklandžiai, pagal planą. 
Svarbiausias uždavinys, 
kurį esame užsibrėžę, – iki 
žiemos padaryti didžiąją 
dalį gręžtinių polių ir polių 
jungčių, kad žiemą neslink-
tų smėlis ir vėl nereikėtų 
visko daryti iš naujo. 

Vienas iš svarbiausių tiks-
lų – lėšų paieškos. Tuo klau-
simu lankėmės pas Premje-
rą, taip pat bendravome su 
Vidaus reikalų ministerijos 
vadovybe, atsakingais spe-
cialistais. Visi pritaria pro-
jektui, sutinka su tuo, kad 
šis objektas yra reikalingas. 
Neabejojame, kad anksčiau 
ar vėliau kultūros rūmai bus 
pastatyti. 

Tokių rūmų reikėjo se-
niai, bet tam, kad tai įvyk-
tų, reikėjo tam tikrų sąlygų 
ir laiko. Druskininkai turės 
rūmus, jie bus tokie, kad ga-
lėtume didžiuotis prieš vai-
kus ir anūkus. 

Tai – ne kaprizas, tuščios 
ambicijos ar noras pasi-
puikuoti, tai – tarptautinio 
kurorto statusą turinčių 
Druskininkų poreikis. Tokie 
rūmai yra būtinas atributas, 
tenkinant kultūrinius turis-
tų poreikius, kad galėtume 
drąsiai sakyti, jog dirbame 
kultūros turizmo srityje. 

– Šią savaitę Švietimo, 
mokslo ir sporto ministe-
rijoje sušauktas pirmasis 
išplėstinis XI Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių, 
kurios vyks 2021 metais 
Druskininkuose, Darbo 

grupės posėdis. Jūsų 
esate šios Darbo grupės 
pirmininkės pavaduoto-
jas. Kas buvo svarstoma 
posėdyje?

– Posėdyje dalyvavo di-
džioji dalis darbo grupės, 
kurioje yra 26 įvairių insti-
tucijų atstovai, narių. Kai 
kurie komisijos nariai, ypač 
užsienio lietuvių bendruo-
menėms atstovaujantys 
tautiečiai, aktyviai domėjo-
si, ar žaidynėse nebus tokių 
nesklandumų, kurie gadino 
nuotaiką per praėjusias žai-
dynes, surengtas Kaune. 

Noriu priminti, jog po pra-
ėjusių žaidynių Kaune, ku-
rios nebuvo sklandžiai orga-
nizuotos, kai kurie užsienio 
lietuviai abejojo, ar apskritai 
verta tokias žaidynes rengti. 
Dar tada, kai pretendavome 
organizuoti Druskininkuose 
šias žaidynes, pateikiau ar-
gumentuotą pristatymą, ku-
ris visus įtikino, jog tikrai ga-
lėsime jas tinkamai surengti 
mūsų mieste. 

Per posėdį pristatėme že-
mėlapį, kuriame nurodyta, 
kurioje Druskininkų vietoje 
vyks kiekvienos iš sportinių 
rungčių kovos. 

Pasakojome apie planuo-
jamus atlikti infrastruktūros 
tobulinimo darbus. 

Tų sporto šakų, kurios 
įtrauktos į žaidynių pro-
gramą, federacijų atstovus 
pakvietėme atvykti į Drus-
kininkus ir įvertinti mūsų 
siūlomas rungtynių vietas. 
Pateikiau pasiūlymų dėl kul-
tūrinės žaidynių programos 
ir dėl žaidynių atributikos. 
Visi pritarė pasiūlymui, kad 
žaidynių proga būtų išleis-
tas specialus pašto ženklas, 

vokas, moneta, atminimo 
ženkliukai – tie dalykai, ku-
rie turi išliekamąją vertę. 

Jau kalbėjausi su Lietuvos 
banko ir Lietuvos pašto va-
dovais dėl proginės mone-
tos ir pašto ženklo leidybos. 
Jie pritarė mano idėjai. 

Posėdžio metu nuspren-
dėme kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Prezidentą Gi-
taną Nausėdą, kad jis taptų 
žaidynių globėju. 

– Prieš keletą dienų pri-
imtas Aukščiausiojo Teis-
mo verdiktas „Vijūnėlės 
dvaro“ byloje. Nurodyta 
pastatą nugriauti. Ką apie 
tai manote? 

– Šioje situacijoje labiau-
siai išgyvenu, kad dėl to, 
kas vyko šešerius metus, 
nukentėjo nekaltas žmogus, 
šio pastato savininkas. 

Aš jį paskatinau imtis šio 
projekto, nes buvau ir esu 
tikras, kad pastatas papuoš 
Druskininkus ir kad tam yra 
visos teisinės galimybės. 
Negalėjau net įsivaizduoti, 
kad prieš mane ir Druski-
ninkus susivienijusi politikų, 
teisėjų, prokurorų ir aukš-
čiausių šalies vadovų grupė 
sugebės balta paversti juo-
du. 

Druskininkai buvo įvar-
dijami pavyzdžiu visai 
Lietuvai, buvau Lietuvos 
socialdemokratų partijos vi-
cepirmininkas, politikos ku-
luaruose net vadintas būsi-
muoju Premjeru, o kai kurių 
tarnybų pažymose net įvar-
dintas, kaip „reguliuojantis 
valstybę“. 

Ko gero, buvo duotas nu-
rodymas mane „pastatyti į 
vietą“. Susidorojant su ma-

nimi, tuo pačiu buvo tikimasi 
susidoroti ir su socialdemo-
kratais. Apie tai žinojau dar 
prieš penkerius metus.

Prie Vijūnėlės statomas 
privatus pastatas tapo vie-
na iš sudėtinių mano „su-
tvarkymo“ plano dalių, kaip 
ir dešimtys įtarimų Savival-
dybei bei triukšmas aplink 
mano sodybą Latežeryje, 
taip pat nebūtų problemų 
ieškojimas Vandens pramo-
gų parke. 

Regis, vietiniai aktyvis-
tai Šarkus ir Trinkūnas visą 
planą įgyvendino idealiai, 
tik realių faktų nesurado. 
Man kyla klausimas, ką rei-
kėjo apie mane pripasakoti 
Prezidentei, kad ji mane 
taip pasmerktų? 

Tiek žmonių buvo priversti 
priiminėti neteisėtus spren-
dimus! 

Ko gero, juos gąsdino, 
žadėjo postus? O tie, kas 
bandė ieškoti tiesos, kas 
atstovavo mums teismuose, 
buvo įtraukiami į „juoduo-
sius sąrašus“. 

Ar neatrodo jums, mieli 
žmonės, kad visos Drus-
kininkų juodinimo istorijos 
būtų pasibaigusios, nes 
ir STT ir prokurorai nera-
do kabliukų mūsų atžvilgiu 
vykdomuose tyrimuose, jei 
ne metinis Prezidentės D. 
Grybauskaitės pranešimas? 
Ten „Vijūnėlės dvaro“ istori-
ja buvo pateikta, kaip blo-
gas pavyzdys. 

Ir tada viskas apsivertė 
aukštyn kojomis. Teisiniai 
dalykai nuėjo į antrą planą, 
o viršų paėmė metinį prane-
šimą „išgirdusių“ teisėsau-
gininkų „uolumas“. 

Liūdniausia tai, kad dabar 
visuomenėje suformuota 
nuomonė, jog pastatas prie 
tvenkinio pastatytas netei-
sėtai. 

Iš gatvėje sutiktų šimto 
žmonių, manau, dauguma 
nežinotų tikrosios situacijos 
ir apie mūsų teisumą įro-
dančius dokumentų kilogra-
mus. 

Su šitais dokumentais, 
kurie surinkti pastato prie 
Vijūnėlės tvenkinio byloje, 
normalioje valstybėje galė-
tum įrodyti ar išteisinti dėl 
šimto žmogžudysčių. 

O pas mus – kažkoks kos-
mosas. Kartais atrodo, kad, 
matydamas tai, kas vyksta, 
sapnuoju košmarą. 

Aš suprantu, jog politi-
kams dėl sąžinės kyla pro-
blemų, bet jei mes gyve-
name teisinėje valstybėje, 
kodėl kai kurie teisėjai ir 

prokurorai gali tyčiotis iš 
žmogaus? Juk šie žmonės 
turėtų saugoti įstatymą.

Kai dėl teisėsaugos vira-
žų kreipiesi pagalbos į kai 
kuriuos Seimo narius, tai 
jie susigūžia ir sako: „Mes 
žinome, kas vyksta, bet pas 
mus juk teisinė valstybė, 
mes negalime įsikišti“. Tei-
sėsauga pas mus – „šventa 
karvė“. 

Pažiūrėkite, kiek ordinų 
išdalinta toms  „šventoms 
karvėms“ – kai kuriems pro-
kurorams, teisėjams. O vie-
nas iš jų net gavo ypač so-
lidų „prizą“ – postą Europos 
teisingumo teisme. 

Kažkada gyvenime gal-
vojau, kad, jei su kuo susi-
ginčijai, eik į teismą, padės 
išspręsti ginčą. 

Mieli žmonės, darykite bet 
ką, kad tik nereikėtų turėti 
reikalų su teismais. Labiau-
siai pelnytas atpildas teisė-
jams ir prokurorams už tai, 
ką jie su Druskininkais darė 
tuos aštuonerius metus – 
juos pačius priversti savo 
kailiu viską pajusti, pereiti 
tuos teisinius kryžiaus ke-
lius, kuriuos mes praėjome, 
sunaikinti turtą, paniekinti, 
pažeminti. 

Tik tas, kuris patirs tokį 
košmarą, sugebės suprasti, 
kaip tai baisu, kaip tai varo 
į neviltį ir visišką nusivylimą 
valstybe. 

Tai, kas buvo daroma su 
manimi ir Druskininkais 
pastaruosius aštuonerius 
metus, galiu palyginti su 
Hitlerio, Stalino ir Berijos 
veiksmais, kartu sudėjus. 
Visa tai vyko lėtai ir skaus-
mingai. 

Kaip gyventi, kaip miegoti, 
kai iš tavęs padaro visišką 
idiotą? 

Man reikia pirkti teisingu-
mą? Man Lietuvoje padary-
kite vieną dalyką – suteikite 
galimybę atsakyti už tai, ką 
esu padaręs. 

Kadangi vertinu druskinin-
kiečių pasitikėjimą ir jiems 
duotus pažadus, neturiu tei-
sės imtis drastiško žingsnio, 
apie kurį, atvirai kalbant, 
kartais pagalvoju, – bėgti iš 
Lietuvos neatsigręždamas, 
kad likusį gyvenimą nugy-
venčiau oriai. 

Su Lietuvos teise ir tei-
singumu viskas tapo aišku. 
Pastato savininkas kreipėsi 
į Europos žmogaus teisių 
teismą, tačiau skundas gali 
būti nagrinėjimas ir po ke-
lerių metų, kai pastato nė 
ženklo neliks.

„Mano Druskininkai“ – tai didžiausio tiražo Dzūkijos regione savaitraštis „Mano Druskininkai“, 
naujienų portalas www.manodruskininkai.lt ir paskyra socialiniame tinkle „Facebook“.
Tai – geriausia vieta Jūsų reklamai!
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272
El. paštas: info@manodruskininkai.lt ir skelbimai@manodruskininkai.lt

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės meras dalyvavo daugybėje susitikimų sostinėje ir Savivaldybėje, svečių ložėje 
stebėjo Prezidento Gitano Nausėdos inauguraciją, dalyvavo svarbiame posėdyje dėl Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, lankėsi 
Aplinkos ministerijoje. Jis taip pat išgirdo ir Aukščiausiojo Teismo sprendimą Druskininkams svarbiu klausimu. Apie šių dienų 
aktualijas kalbamės su Druskininkų meru Ričardu Malinausku. 

Meras Ričardas Malinauskas: „Matydamas, kas vyksta mūsų valstybėje, 
jaučiuosi lyg sapnuočiau košmarą“

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės meras
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Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų parapijos namų 

administratorė 

Šią vasarą Druskininkų para-
pijos namuose šurmuliavo vai-
kai. Čia jau penktus metus iš 
eilės organizuota tris savaites 
trukusi stovykla „Vasara parapi-
jos namuose“. 

Dauguma šios stovyklos vaikų 
visus metus dalyvavo įvairiose 
Parapijos namuose organizuo-
tose veiklose. Tad ši stovykla 
buvo tarsi visų metų darbo ap-
vainikavimas. Joje pabuvojo 45 
vaikai. Kiekvienai stovyklų sa-
vaitei suteikėme vardus – jie 
atsispindėjo tos savaitės tiks-
luose ir programoje. Stovykla 

Y (ypatingiems vaikams) buvo 
skirta vaikams su negalia ir vai-
kams savanoriams. Tai buvo 
labai reikšmingas įvykis visų 
stovyklautojų gyvenime. Per 
šias dienas vaikai patyrė ypa-
tingai daug nuostabių akimirkų 
ir emocijų, piešdami, grodami, 
šokdami, lipdydami, skaitydami, 
dainuodami, gamindami maistą, 

dalyvaudami šunų terapijoje, 
važiuodami traukinuku ir, aišku, 
būdami drauge! Ypatingai norisi 
padėkoti vaikams savanoriams, 
kurie nepabūgo ir skyrė savo lai-
ką ir draugystę mažiesiems. 

Stovyklos L (laimingiems 
vaikams) dalyviai visą savaitę 
ieškojo laimės trupinėlių savo 
gyvenime. Ir tai stovyklos pabai-

2018-ųjų ir šios vasaros re-
kordinius karščius įnirtingai ap-
tarinėjo ne tik šalies gyventojai, 
bet ir klimatologai bei mokslinin-
kai. Abejonių, kad prie to pridėjo 
pirštą klimato kaita, neliko. Tyrė-
jai įvardija ne vieną priemonę, 
galinčią padėti sušvelninti šį pa-
vojingą reiškinį. Miškai – viena 
iš jų.

Medžių galia sugerti CO2

Laikydamasi tarptautinių rei-
kalavimų, Lietuva nuolat teikia 
ataskaitas apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas ir ab-
sorbciją įvairiuose šalies ūkio 
sektoriuose. Svarbu paminėti, 
kad šiltnamio efektą sukelian-
čias dujas sudaro CO2, taip pat 
metanas (CH4) ir azoto oksidas 
(N2O), perfluorchloridai (PFCs), 
hidrofluorchloridai (HFCs), ne 
metano lakieji organiniai jungi-
niai (NMVOC) – junginiai, ne-
kontroliuojami tolimųjų oro ter-
šalų pernašos konvencijos.

Valstybinės miškų tarnybos 
Klimato kaitos grupės vyriausioji 
specialistė Vaiva Kazanavičiūtė 
pastebi, kad bendros šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos 
Lietuvoje 1990-2017 m. laikotar-
piu mažėjo nuo 48,2 mln. tonų 
iki 20,4 mln. tonų. CO2 emisijos, 
išmetamos Lietuvoje, mažėjo – 
nuo 35,8 mln. tonų CO2 1990 m. 
iki 13,4 mln. tonų CO2 2017 m.

„Dalį CO2 gali sugerti miškai. 
Lietuvos miškuose sugeriamas 
kiekis 1990-2017 m. labai kito: 
nuo 4,3 mln. tonų CO2 iki 10,1 
mln. tonų CO2 per metus. To-
kius duomenis Valstybinė miškų 
tarnyba gauna, vykdydama na-
cionalinę miškų inventorizaciją 
ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apskaitą miškininkystės ir 
žemės naudojimo sektoriuje“, – 
pasakoja V. Kazanavičiūtė.

Nacionalinės miškų inventori-
zacijos metu duomenys renkami 
apie 16-oje tūkst. visoje Lietuvo-
je įkurtų stebėjimų aikštelių. Su 

Druskininkus pelnytai galima vadinti šalies plaučiais. 80 proc. šio miesto teritorijos sudaro miškai. 7 proc. šių miškų – nenaudojami. 
Tai – draustiniai, rezervatai ir kertinės miško buveinės.

Parapijos namuose tris savaites trukusioje stovykloje „Vasara parapijos namuose“ vaikai smagiai ir prasmingai praleido laiką/Angelės Paulėkaitės nuotrauka

Miškų vaidmuo, švelninant klimato kaitą, – gyvybiškai svarbus

Parapijos namuose – vaikų vasaros stovykla 

šiais duomenimis vėliau atlie-
kami specialūs skaičiavimai pa-
deda sužinoti, kiek mūsų šalies 
medžių biomasėje yra sukaupta 
CO2.

Miškų daugėja ar mažėja?

Druskininkus pelnytai galima 
vadinti šalies plaučiais. 80 proc. 
miesto teritorijos sudaro miškai. 
7 proc. šių miškų – nenaudoja-
mi. Tai – draustiniai, rezervatai 
ir kertinės miško buveinės. Li-
kusiuose, VĮ  Valstybinių miškų 
urėdijos (VMU) Veisiejų regio-
ninio padalinio vadovo Zenono 
Naujoko teigimu, atliekami pa-
laikomieji ūkio darbai: priežiūra 
nuo kenkėjų, medynų retinimo, 
jų ugdymo ir kiti darbai. Speci-
alistas pastebi, kad Druskinin-
kuose, kaip ir bendrai visoje 
šalyje, miškingumo procentas 
didėja. Vadovaujantis buvusios 
VĮ Druskininkų miškų urėdijos 
vidinės miškotvarkos projek-

to 2012-2021 m. duomenimis, 
Druskininkų r. miškingumas per 
23 m. padidėjo 13,2 proc. Verti-
nant šalies mastu, prieš 20 metų 
miškingumas siekė 28 proc., o 
šiandien šis rodiklis jau didesnis 
nei 33 proc.

„Vertinant, kokia yra miškų si-
tuacija šalyje, reikėtų atsižvelgti, 
kiek medienos per metus pri-
auga ir kiek jos yra iškertama. 
Kasmet mūsų šalyje yra fiksuo-
jamas 19,7 mln. kubinių metrų 
medynų bendrasis prieaugis, o 
nuo šio prieaugio bendrai išker-
tama apie 7 mln. kubinių metrų 
medienos. Taigi medienos kiekis 
kaupiasi ir didėja, taip pat dau-
gėja perbrendusių medynų. Ki-
tose šalyse, pavyzdžiui, Suomi-
joje medienos iškertama kur kas 
daugiau“, – pastebi Z. Naujokas.

Specialistas sako jaučiantis, 
kad pastaruoju metu apie miš-
kus vis dažniau kalbama klimato 
pokyčių kontekste.

„Tiesa, kad miškai, gamta 

šiuos procesus gali amortizuoti. 
Išgirstu žmonių nuogąstavimų, 
kad miškų Lietuvoje mažėja, ir 
skubu nuraminti, kad tai – klai-
dingas manymas. Nors esame 
nedidelė šalis, mūsų miškingu-
mo procentas reikšmingas“, – 
teigia Z. Naujokas.

Atkurti įmanoma per 3 metus

Pažvelkime ir iš kitos pusės 
– kiek miškų yra kertama, kada 
nusprendžiama tai padaryti ir 
kas atsitinka, mišką iškirtus? Z. 
Naujokas teigia, kad Druskinin-
kuose iš vieno hektaro spygliuo-
čių ir lapuočių iškertama apie 
200 kubinių metrų medienos. 
Anot specialisto, šalies mastu 
tai – nedidelis skaičius, mat pa-
prastai iš hektaro iškertama 400 
kubinių metrų medienos.

Pasak Z. Naujoko, vienas iš 
pagrindinių kriterijų, apspren-
džiantis miško kirtimą, – medy-
nų amžius. Kiekviena medžių 

rūšis kertama, sulaukusi skirtin-
go amžiaus termino.

„Subręsti pušims prireikia 100 
metų, beržams – apie 60 metų, 
drebulėms – 40 metų. Iki kol su-
laukia šio amžiaus, medžiai yra 
ugdomi ir prižiūrimi“, – teigia VĮ 
VMU Veisiejų regioninio padali-
nio vadovas. Tiesa, paminėtas 
amžius – tai techninė medžio 
branda ūkiniuose miškuose. Ki-
tose miškų grupėse kirtimo am-
žius skiriasi.

Iškirtus mišką, kaip, beje, 
ir vykstant medienos puvimo 
procesams miške, į atmosfe-
rą sugrįžta medžių biomasėje 
sukauptos CO2 dujos tačiau ir 
valstybinius miškus prižiūrinčios 
institucijos, ir privatūs miškų 
savininkai privalo per 3 metus 
atkurti iškirstą mišką, taip ir vėl 
prasideda naujas CO2 sugėrimo 
ciklas. Tuo tarpu medžių bioma-
sėje sukauptas anglies dioksido 
kiekis po miško iškirtimo gali 
būti „užkonservuotas“ medienos 
gaminiuose dar ilgam laikui.

Siekiant didinti miškų plotus, 
nuolat užsiimama ir naujų miš-
kų įveisimu. Tiesa, miškingame 
Druskininkų krašte vietos naujai 
įveisiamiems miškams beveik 
nėra. Tačiau visai šalia esan-
čiuose Veisiejuose yra nederlin-
gų, žemės ūkiui netinkančių lau-
kų, tad čia nuolatos užsiimama 
miškų įveisimu. Z. Naujoko teigi-
mu, šiais metais Veisiejuose pa-
pildomai pasodinta 50 ha miško.

Klimato pokyčiai kelia nerimą, 
tačiau vilties teikia, kad yra prie-
monių situacijai švelninti. Miškai 
visuomet buvo įvardijami, kaip 
naudos žmogui teikėjai. Fiksuo-
jant jų pajėgumą sugerti CO2, 
poreikis ne tik išsaugoti, bet ir di-
dinti miškų plotus tapo esminis.

Užsakymo Nr. MDR-214-01

goje išaugo į pačių vaikų suorga-
nizuotą koncertą. Jie sukūrė ir 
atliko Parapijos namų himną.

Stovykla D (drąsiems vaikams) 
nelepino vaikų geru oru, todėl 
teko drąsiai pasitikti iššūkius: 
klaidžioti po pelkę, mirkti lietuje, 
treniruotis. Su vaikais sutarėme, 
kad didžiausia drąsa yra išdrįsti 
būti savimi.

Ir mamoms, ir vaikams labai 
patinka jauki parapijos namų 
aplinka, draugiški ir šilti tarpu-
savio santykiai, pozityvios ir 
kūrybiškos vadovės. Stovykloje 
vaikai ne tik linksmai ir turiningai 
leido laiką, bet ir mokėsi. 

Mokėsi savarankiškumo, kuris 
prasideda nuo mažų smulkme-
nų: pagalbos draugui, maisto 
dalinimosi, susitvarkymo aplink 
save. Mokėsi mandagumo ir kul-
tūringo bendravimo prie stalo, įli-
pant į autobusą, gatvėje. Mokėsi 
rūpintis vienas kitu, įsiklausyti ir 
vienas kitą pajusti, dėkoti,  veikti, 
kaip komanda, kurioje visi suta-
ria, ką veiks ir kaip.

Geriausias vaikų stovyklos 
vaikų įvertinimas būna tada, kai 
jie nenori eiti namo ir visą dieną 
išbūna, neišsitraukę mobiliųjų 
telefonų. Visų dalyvių vardu dė-
kojame Druskininkų savivaldy-
bės administracijai, finansavu-
siai šią stovyklą.
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„Vijūnėlės dvaro“ sunaikinimas būtų didelis nuostolis 

šalies ir Druskininkų biudžetui

Druskininkiečiai nenori, kad pastatas prie Vijūnėlės būtų nugriautas

Lietuvos Aukščiausias teis-
mas (LAT) priėmė sprendimą, 
kuriame nurodyta nugriauti „Vi-
jūnėlės dvarą“. Nors šio statinio 
savininkas yra privatus asmuo, 
tačiau beveik penkerius metus 
trukusiame teismų maratone mi-
nima ir Druskininkų savivaldybė. 
Koks Savivaldybės vaidmuo šio-
je istorijoje, kokie teisiniai šios 
istorijos aspektai ir kokių pase-
kmių LAT nutarimo vykdymas 
gali turėti Druskininkams? Apie 
tai kalbėjomės su Savivaldybės 
administracijos direktore Vilma 
Jurgelevičiene bei Teisės ir civi-
linės metrikacijos skyriaus vedė-
ju Renaldu Viščiniu. 

– Koks savivaldybės vai-
dmuo šioje istorijoje. Kaip 
Druskininkų bendruomenei 
ir valstybei gali atsiliepti pri-
vataus pastato prie Vijūnėlės 
tvenkinio nugriovimas. 

Vilma Jurgelevičienė: „Ne-
meluosiu, LAT sprendimas 
mane nuvylė. Esmė ta, kad šio 
pastato statybai Savivaldybė 

davė leidimą, nes nebuvo jokio 
teisinio pagrindo neišduoti staty-
bos leidimo pastato prie Vijūnė-
lės tvenkinio statybai. 

Prieš gaudamas statybos 
leidimą, pastato savininkas pri-
valėjo surinkti daugybės valsty-
binių institucijų – Nacionalinės 
žemės tarnybos, priešgaisrinės 
apsaugos, kultūros paveldo, 
aplinkosaugos, Statybų inspek-
cijos, energetikos specialistų ir 
kitų suderinimus. Savivaldybė, 
matydama visų institucijų sude-
rinimus, išdavė leidimą. Todėl 
manau, kad kartu su valstybinė-
mis institucijomis esame atsa-
kingi už tai, į kokią teisinę koliziją 
dabar pateko šio pastato savi-
ninkas. 

Dabar, kai nuspręsta nugriauti 
šį pastatą, valstybė ir savival-
dybė gali turėti finansinių pa-
sekmių. Namo savininkas yra 
pateikęs teismui 1,6 mln. Eurų 
ieškinį, kuriame reikalauja, kad 
valstybė ir savivaldybė jam su-
mokėtų, jei pastatas būtų nu-
griautas.

Tokie pinigai būtų labai didelė 
netektis biudžetui, už juos būtų 
galima įgyvendinti ne vieną ben-
druomenei svarbų projektą. 

Kad toks pesimistinis scena-
rijus yra labai tikėtinas, įrodo 
visiems gerai žinomas Juod-
krantės pavyzdys, kai teismas 
liepė nugriauti prie marių, turint 
visus būtinus leidimus, pasta-
tytą kavinę. Nugriovus pastatą, 
savininkas teisme išsireikalavo 
solidžios kompensacijos, kuri 
ženkliai patuštino valstybės ir 
Neringos savivaldybės biudže-
tus.“ 

– Kokia Jūsų, kaip teisės 
specialisto, nuomonė „Vijū-
nėlės dvaro“ teismų marato-
no klausimu?

Renaldas Viščinis: „Per ke-
tverius bylinėjimosi metus buvo 
visko, tačiau po viešų aukščiau-
sio rango politikų pasisakymų 
teisės šioje byloje nebeliko. Visi 
teisiniai argumentai nublanko 
prieš politikų nuosprendį, kad ši 
byla yra parodomoji – visi pama-

tykite, kaip reikia rauti korupciją 
su visomis jos šaknimis. Mano 
manymu, joks teisėjas ar proku-
roras nedrįstų nepaklusti tokio 
rango, kaip šalies prezidentė, 
vos ne tiesioginiam nurodymui 
iš Seimo tribūnos, kokį sprendi-
mą reikia priimti šiuo konkrečiu 
atveju.

Po šio įsimintino metinio pra-
nešimo prasidėjo vienas už kitą 
keistesni sprendimai. Teismai 
sprendimuose nurodydavo ne-
galiojančius teisės aktus, o kai 
jiems tą akivaizdžiai parodyda-
vome, sakydavo: „Na ir kas, juk 
tai visiškai neesminiai sprendi-
mo trūkumai“. Teismui pateikė-
me institucijų dokumentus, kad 
kurortuose tokia statyba galima, 
net parodėme konkretų prokura-
tūros pavedimu atliktą tyrimą dėl 
Palangos miesto, kur identiškoje 
kurorto apsaugos juostoje stovi 
ir dar šiandien statomi gyvena-
mieji statiniai. Tame dokumente 
institucijos konstatuoja, kad to-
kia statyba galima, bet, nagri-
nėdamas „Vijūnėlės dvaro“ bylą, 

50-tyje sprendimo puslapių teis-
mas nei žodžiu neužsimena apie 
jiems nepatogų dokumentą. 

Paskutinis liepos 12 dienos 
LAT sprendimas tik patvirtino 
šios bylos komiškumą. Aukš-
čiausia teisminė instancija su-
buria 7 teisėjų, savo srities 
profesionalų, kolegiją, kuri, nu-
rodydama bylos sudėtingumą, 
vis atideda teismo sprendimo 
paskelbimą, o kai jį paskelbia, 
paaiškėja, jog toks gausus būrys 
teisėjų nusprendė atmesti prašy-
mą todėl, kad kasacinis teismas 
nesprendžia tokio pobūdžio pra-
šymų. Nesuprantu kam reikėjo 
šito žaidimo su 7 teisėjų kolegi-
ja, kai tokį atsakymą galėjo duoti 
bet kuris teisėjas per savaitę po 
prašymo gavimo. 

Kadangi pastato savininkas 
nesulaukė teisingumo Lietuvos 
teismuose, jis jau kreipėsi į Eu-
ropos žmogaus teisių teismą, 
Strasbūras jo skundą priėmė.“

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Lrytas.lt antradienį skai-
tytojų klausė: „Vijūnėlės 
dvaru“ vadinamas statinys 
Druskininkuose netrukus 
bus nugriautas. Ar pritariate 
tokiam žingsniui?“. „Mano 
Druskininkai“ paskyroje skai-
tytojus taip pat paraginome 
sudalyvauti Lrytas.lt apklau-
soje ir išreikšti savo nuomo-
nę. 

„O kaip manote Jūs?“, – klau-
sėme. Ir „Facebook“ paskyroje 
patys sulaukėme didelio skaity-
tojų aktyvumo.

Žmonės aktyviai išreiškė savo 
nuomonę ir dalijosi pasvarsty-
mais, kaip būtų galima tikslin-
giausiai panaudoti griovimui pa-

smerktą pastatą. 
„Nepritariu!“, – dažniausiai 

taip komentavo „Facebook“ pa-
skyros „Mano Druskininkai“ lan-
kytojai. „Jokiu būdu nepritariu. 
Siūlau projektą: įsteigti senelių 
ir vaikų-našlaičių bendrus na-
mus. Projektas, atnešęs gerų 
vaisių naujosios kartos ugdyme 
ir senelių psichologinės būse-
nos stabilizavimui JAV. Šilta šei-
myninė atmosfera sujungia dvi 
kartas. Brangieji, užtenka, ne-
begriaukime, bet statydinkime“; 

„Negaliu patikėti tokia ne-
sąmone, aišku, kad nepritariu 
.Labai gražus namukas, tegul 
stovi, kam trukdo? Kaip tik puo-
šia aplinką“; „Kaip greitai atsi-

randa tokių, kurie sugeba griauti 
ir kaip sunkiai, ką nors gražaus 
pastatyti – netelpa į jokius rė-
mus, nejaugi nėra, kaip juos 
naudingai panaudoti – ar mes 
tokie turtingi?“; „Kaip galima 
prieštaraut aukščiausio teismo 
sprendimui?“; „Vienareikšmiškai 
nepritariu, yra galybė būdų kaip 
panaudoti tokios kvadratūros 
pastatą, o ne iš mokesčių mo-
kėtojų kišenės paimti 1,6 M eurų 
griovimo darbams įvykdyti“; 
„Nepritariam. Tik reikia padary-
ti, kad būtų prieinama visiems. 
Pvz., rengti parodas, koncertus 
ar bendruomenės susibūrimus“; 
„Kaip sakė komunistai, griauti – 
tai nestatyti, čia tokia pat logika 

svarbiausia – sunaikinti“; „Aš 
prieš griovimą, šį objektą būtų 
galima pritaikyti visuomenei, 
pvz., įkurti kokį nors muziejų, 
o gal ir kavinę su viešbutėliu... 
Dabar griauti būtų nuodėmė, tą 
reikėjo daryti, kai buvo tik pama-
tai“; „Siūlau druskininkiečiams 
apjuosti gyva tvora ir neleisti 
taip neatsakingai valdžiai elgtis“;

„Antras LR AT sprendimas, ką 
dar ginčijam“; „Nepritariu. Jiems 
geriau, kai kažkokia sugriuvus 
troba stovėjo ir gadino visa vaiz-
dą nei dabar gražus pastatas 
stovi, kuris tinka prie Vijūnelio 
aplinkos gražios“; „Absoliutus 
absurdas yra griovimas... Ar 
mūsų valstybė yra tokia turtinga, 

kad galima tokį pastatą griauti? 
Manau, niekas nepritars...“; „Ti-
krai nepritariu, absurdas. Po nu-
griovimo, manau, teks valstybei 
sumokėti kompensaciją, kaip 
Juodkrantėj“;.„Kas tik gražiau 
nei kitur, griaut. Jokiu čia pritari-
mų nesąmonėms. Negriauti, pa-
likti“; „Man visi pastatų griovimai 
nepatinka. Išimtis avariniai“; „To-
dėl , kad labai gražus pastatas, 
vėl atsirastu viduryje parko grū-
zo krūva stovės. Ir kiek pinigu tai 
kainuos. Ir iš vis man neskauda, 
tegu žmonės turi. Reikėjo pažiū-
rėt į tą vietą, kaip ta pelkė atro-
dė prieš tai...“; „Gali savivaldybė 
nupirkti ir įrengti turistams vieš-
butį“, – rašė žmonės.

 „Mano Druskininkai“ žur-
nalistai nuomonės apie teis-
mo  sprendimą nugriauti va-
dinamąjį „Vijūnėlės dvarą“ 
paklausė ir gatvėje sutiktų 
praeivių 

Emilija Čiurlionienė: „Ge-
riausia išeitis – negriauti, pritai-
kyti kitai paskirčiai, pavyzdžiui, 
įkurti muziejų, kitą viešos paskir-
ties objektą.“

Konstantin Belickij: „Mano 
nuomone, griauti tiesiog negali-
ma. Labai gražus pastatas, puo-
šiantis kurortą, kam jį sulyginti 
su žeme?“

Rūta Kunčinienė: „Reikėtų 
nubausti atsakingus žmones, 
kurie išdavė leidimus. Ir jeigu yra 
toks teismo sprendimas, jis turi 
būti įvykdytas.“

Olga Matulevičienė: „Be 
abejonės – negriauti, stosim visi 
mūru ir neleisim griauti!“

Lrytas.lt antradienį skaitytojų klausė: „Vijūnėlės dvaru vadinamas statinys Druski-
ninkuose netrukus bus nugriautas. Ar pritariate tokiam žingsniui?“ Dauguma apklau-
sos dalyvių nepritarė statinio griovimui

Irena Sabaliauskienė: „Grio-
vimas nėra išeitis. Palikti stovėti, 
keičiant paskirtį, atiduodant vi-
suomenei. Taip pat nubausti vi-
sus, kurie neteisėtai išdavė leidi-
mus, jeigu jie tikrai buvo išduoti 
neteisėtai.“

***
Daiva Lidakevičienė: „Neži-

nau, kažkaip tiesiog papiktino 
visuomenę ir nieko. Kažkam ge-
rai, kažkam negerai, o man tai 
jokio skirtimo, griauti ar palikti.“

***
Daiva Balevičienė: „Juokin-

ga, kokie dalykai vyksta, jokiu 
būdu negriauti. Kiek teko girdėti 
aplinkinių žmonių nuomonę, visi 
vienu balsu pasisako už pastato 
išsaugojimą.“

***
Mantas Norkus: „Palikti sto-

vėti, bet duoti viešajam sekto-
riui.“

Egidijus Trikšys: „Žinoma, 
negriauti. Galima puikiai pritai-
kyti kitai paskirčiai – valstybės 
naudai.“
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Druskininkų šeimos klinikoje – profesionalių 

gydytojų odontologų komanda
Druskininkų šeimos klini-

koje duris atvėrė odontologi-
jos kabinetas, kuriame dirba 
profesionalių gydytojų odon-
tologų komanda, atliekamos 
dantų gydymo, protezavimo 
ir implantavimo paslaugos.

Pacientus konsultuoja ir 
paslaugas teikia gydytojai 
odontologai Danguolė Bal-
trušaitienė bei Adomas Sa-
bulis, atvykstantys iš Kauno 
miesto.

Klinikoje atliekamos šios odon-
tologinės paslaugos:

• dantų protezavimas ir im-
plantavimas  (ir pagal TLK 
kompensaciją)

• profesionali burnos 
higiena 

• terapinis gydymas 
• endodontinis gydymas 

(dantų kanalų gydymas)
• dantų šalinimas ir kitos 

chirurginės procedūros
• vaikų odontologija (esame 

ypatingai draugiški vaikams)

Gydytojų konsultacijai ir toli-
mesniam gydymui galima užsi-
registruoti tel. +370 620 48481 
arba atvykus adresu: Sveikatos 
g. 30B, Druskininkai.

Užsakymo Nr. MDR-214-02

Druskininkų šeimos klinikoje duris atvėrė odontologijos kabinetas, kuriame dirba 
profesionalių gydytojų odontologų komanda, atliekamos dantų gydymo, protezavimo ir im-
plantavimo paslaugos.

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

PSICHAI

PRIMADONOS

PATS GERIAUSIAS ŠOU
Rugpjūčio 24 d. 19 val.

Liepos 20 d. 19 val. 

Rugpjūčio 3 d. 19 val.

Druskininku
vasaros repertuaras

Bilietai: www.dominoteatras.ltSpektakliai vyks: ,,Egles sanatorija

Interaktyvus
šou

PREMJERA!

PADĖKA MEDIKAMS

Kreipiausi į Druskininkų ligoninės medikus dėl didelio kelio skaus-
mo, kuris trukdė ne tik vaikščioti, bet ir miegoti. Čia man buvo su-

teikta profesionali pagalba. Už profesionalumą, dėmesį ir rūpes-
tį nuoširdžiai dėkoju Druskininkų ligoninės gydytojams: ortopedui 
traumatologui Nerijui Varnui ir Reabilitacijos skyriaus vedėjai Lai-

mutei Stankevičienei.

Stiprybės ir Dievo palaimos Jums, gerbiami Medikai
 tolimesniame Jūsų darbe!

Ona Kazlauskienė, Alytus
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V. Vaikšnoras: „Mokytojo profesijos prestižą reikia stiprinti visomis galiomis“
DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO INICIATYVA – RAŠINIŲ CIKLAS APIE MOKYTOJUS SENJORUS

Ilgametis buvusios Druski-
ninkų 3-iosios vidurinės moky-
klos fizikos mokytojas, direk-
toriaus pavaduotojas Vytautas 
Vaikšnoras pats vidurinę mo-
kyklą baigė septyniolikos 
metų, tačiau mokytojo karjerą 
pradėjo labai anksti, būdamas 
dvidešimties. Kelerius metus 
V. Vaikšnoras dirbo ir tuome-
tėje Švietimo ministerijoje mo-
kyklų valdybos inspektoriumi. 
Mokytojas – buvęs Respubliki-
nio mokytojų sąjūdžio tarybos 
narys, vienas iš pirmųjų ragi-
nęs sugrąžinti gimnazijos ir 
progimnazijos vardą Lietuvos 
mokykloms. Buvęs pirmojo 
šaukimo Druskininkų savival-
dybės tarybos narys.

Druskininkuose V. Vaikšnoras 
pradėjo dirbti tuometėje 1-ojoje 
vidurinėje, o, nuo 1974-ųjų, at-
sidarius 3-iajai vidurinei, dirbo 
čia. Druskininkuose susipažino 
ir su tada būsimąja žmona, ma-
tematikos mokytoja Gražina. Su-
kūrė šeimą, užaugino tris vaikus 
– Juozą, Vytautą ir Dalią. „Visus 
savo mokinius mylėjau kaip savo 
vaikus. Nebuvo nei „išrinktųjų“, 
nei „pasmerktųjų“, nors, supran-
tama, kad turėjau įvairiausių ir 
visokių gabumų mokinių. Beje, 
kai fiziką padarė pasirenkamuoju 
dalyku, paskutiniais metais pas 
mane net 78 mokiniai ateidavo. Iš 
28-ių, laikusių egzaminą – 18-os 
įvertinimas buvo 60 balų, o 5-ių 
mokinių – virš 90-ies; didžiuojuosi 
ir džiaugiuosi, kad tarp mano mo-
kinių – daug respublikinių fizikos 
olimpiados prizininkų “, – prisi-
mena mokytojas V. Vaikšnoras, 
pedagoginiam darbui atidavęs 
45-erius metus.

Norėjo į Konservatoriją
„Mano tėviškė ant pat Nemuno 

kranto, mokyklą Druskininkuose 
pasiekdavau valtimi. Druskinin-
kuose mokiausi tik iki aštuntos 
klasės, nes mano bendramoks-
liai iš Lipliūnų daugiau nebesi-
mokė Druskininkuose. Vienam 
sudėtinga irtis iki mokyklos, ypač 
žiemą ar ankstyvą pavasarį. To-
dėl teko į Veisiejus persikelti, 
gyvenau pas seserį. Veisiejuose 
1958-aisiais ir pabaigiau vidurinę 
mokyklą.

Turėjau ir gerą balsą, ir pomėgį 
muzikai, grojau akordeonu. Labai 
norėjau stoti į Konservatoriją, į 
dainavimą. Bet supuolė seserys, 
tėvai. Na, sako, koks gi ten artisto 
gyvenimas? Prestižinė tuo metu 
specialybė buvo inžinerija. Nuva-
žiavau į Kauną, tuometį Politech-
nikos institutą, ketindamas įstoti į 
Mechanikos fakultetą. 

Tačiau, perskaitęs apie sporti-
nius pasiekimus mano charakte-
ristikoje, – o tokia tais laikais buvo 
kiekvienam mokiniui parašoma 
– komisijoje buvęs Gerimantas 
Tarvydas, pats sportininkas – 
sako: „Kaip tu čia į mechaniką 
stosi? Geriau – į inžinerinės ge-
odezijos fakultetą!“ Mat fakultetai 
varžėsi, norėdami turėti sportinę 
komandą, rinkdavosi sportuo-
jančius studentus, o aš buvau 
moksleivių spartakiados prizinin-
kas – gana stiprus sportininkas; 
trišuoly – trečias, ketvirtą vietą tu-
rėjau iškovojęs disko metime, su 
Vytautu Jaru varžiausi respubliki-
nėse spartakiadose. Taip mane ir 
atkalbėjo nuo „mechanikos“. Bet 
man jau buvo, kaip sakoma, vis 
vien – juk norėjau stoti visai kitur 
– į Konservatoriją“, – pasakojo V. 
Vaikšnoras.

Ne į paskaitas, o į KGB
Bestudijuojant inžinieriaus ge-

odezininko specialybę, puikiai 

V. Vaikšnoras: „Nors turėjau įvairiausių gabumų mokinių, neskirsčiau jų nei 
„išrinktuosius“, nei į „pasmerktuosius“, visus mylėjau kaip savo vaikus.“/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Kolegos V. Vaikšnorą prisimena kaip gerą mokytoją, tėvišką pedagogą/Asmeninio archyvo nuotrauka

besimokantį studentą V. Vaikš-
norą iš antro kurso pervedė į 
neakivaizdinį skyrių, studijuoti 
pramoninę civilinę statybą. „Dėl 
nepažangumo“ – tokia oficiali to 
„pervedimo“ priežastis (dar iš-
metė ir iš komjaunimo gretų, esą 
kaip nemokančio sąjungai mo-
kesčio). Tačiau tikroji šių instituto 
vadovybės padarytų sprendimų 
priežastis susijusi su visai kitokia 
istorija.

„1959-aisiais sugalvojo kažkoks 
partinis veikėjas Kauno Panemu-
nės kapines iškelti, ir padaryti vie-
toje jų Ramybės parką. Mes, trys 
studentai, tarp jų ir bendramokslė 
Julija, kurios seneliai tose kapinai-
tėse buvo palaidoti, pasidarėme 
kryžių, nusipirkome pora grabny-
čių – ir į kapines, poteriauti, kad 
neiškeltų jų. Tai buvo visų Šven-
tųjų dieną. O jau po poros dienų 
visi trys buvome iškviesti į KGB. 
Gal mėnesį mus ten tampė. Turė-
jome vaikščioti ne į paskaitas, o į 
KGB. Prodekanui buvo pranešta, 
kad išmestų mus iš instituto: esą 
„tarybinis inžinierius negali būti 
religingas“. Aš tuo metu buvau 
instituto sporto rinktinės narys, 
Kauno rinktinės narys, dešimt-
kovininkas: na, kaip čia dabar iš 
instituto „išmes“?.. Rektorius ran-
komis skėstelėjo, kaip dabar prisi-
menu, sakydamas: „Kol kas mes 
negalime pakeisti šito režimo, ku-
ris yra.“ Režimo – taip ir pasakė. 
„Prisidirbote, ką aš dabar galiu 
pasakyti – va, iš KGB man raštas 
– šalinti iš instituto!.. Vaikšnorai, 
taigi šitaip gerai mokaisi; sporti-
ninkas; na, kaip čia taip sugebėjai 
padaryti?“ Ir pasiūlė man tokį kaip 
ir kompromisą: pereiti į neakivaiz-
dines studijas. Neakivaizdinių ge-
odezijos studijų institute nebuvo, 
o artimiausia pagal tą sritį spe-
cialybė – pramoninė civilinė sta-
tyba. Mokslai – neakvaizdiniai, tai 
nusprendžiau ieškoti darbo, bet 
galiausiai taip susiklostė aplinky-
bės, kad tą žiemą taip ir nebeįsi-
darbinau – susirgau... Tačiau jau 
nuo 1960-ųjų rugsėjo pirmosios 
pradėjau dirbti gimtųjų Lipliūnų 
septynmetėje mokykloje. Man 
tebuvo 20 metų; tačiau tuo metu 
mokytojais daugelis dirbo, baigę 
tik vidurinę mokyklą“, – prisiminė 
V. Vaikšnoras.

Dirbo direktoriumi
Lipliūnų septynmetėje, kuri vė-

liau tapo aštuonmete, V. Vaikšno-
ras ketverius metus dirbo mate-
matikos fizikos ir fizinės kultūros 
mokytoju, vėliau jai vadovavo.

„Kol dirbau mokytoju, judėjau 
pirmyn ir neakivaizdinėse studi-
jose. Taip savo jėgomis, atėjau iki 
trečio kurso. 

O vėliau teko mokslus vėl atidėti, 
tapus mokyklos direktoriumi... 

Buvo tokia istorija: važinėjo tuo 
metu po Lietuvos mokyklas vie-
nas iš kažkurių tuometės sąjun-
ginės švietimo ministerijos ins-
pektorių; atvažiavo ir į Lipliūnus, 
pasižiūrėti, kaip čia organizuoja-
mas mokymo procesas. Grįžęs 
jis davė nurodymą leisti „senuką 
direktorių“ poilsio, vietoj jo mane 
paskirti. Tik man buvo iškelta są-
lyga – įstoti į partiją. Nuėjau pata-
rimo pas pusbrolį – buvusį parti-
zaną, Dobilą (jau buvo grįžęs iš 
Magadano, po tremties). Klausiu 
– ką daryti man, skiria direkto-
riumi, bet liepia į partiją stoti. O 
jis: „Vytautai, mums ir ten reikia 
savų žmonių...“. Mokyklai vado-
vavau ketverius metus. Tuo metu 
buvau išrinktas ir į tuometę Laz-
dijų rajono tarybą. Kai vieną va-
sarą buvo nuspręsta iš Lipliūnų, 
Gerdašių žmonių atimti geriau-
sias žemes, buvau kaimo žmonių 
pusėje, užstojau juos, dėl to su-
sipykome su tuomete valdžia. Tą-
syk, po visų nesutarimų, pamenu, 
grįžęs namo, ramiai pamąsčiau ir 
apsisprendžiau: išvažiuoju į Vil-
nių mokytis. Įstojau studijuoti fi-
ziką tuomečiame Pedagoginiame 
institute, tik šįsyk jau į stacionarą. 
Teko stoti į pirmą kursą, nes ne-
tiko iki tol išlaikyti egzaminai. 
Beje, institute tikrino ir stojančiųjų 
studentų balsus, muzikalumą. Vėl 
man pasiūlė stoti į Konservato-
riją, bet aš atsisakiau: man jau 
buvo 28-eri, nesinorėjo prarasti 
ir aštuonerių metų pedagoginio 
stažo“, – prisiminė pašnekovas.

Pedagogo gyslelė
„Mokslus baigiau labai gerai, 

todėl galėjau rinktis paskyrimą: 
į Druskininkus, arčiau tėviškės. 
Tačiau sulaukiau Švietimo minis-
terijos pasiūlymo likti Vilniuje ir 
ministerijoje dirbti švietimo ins-
pektoriumi. Ten ir dirbau dvejus 
metus. Man priklausė kontroliuoti 
Plungės, Šilutės, Šilalės, Taura-
gės mokyklas. Buvau atsakin-
gas už matematikos ir darbinio 
mokymo eigą respublikos moky-
klose. Per tuos dvejus metus 305 
dienas išbuvau komandiruotėse 
į mokyklas, tad tai tikrai nebuvo 
kabinetinis darbas. Galima sa-
kyti, visą laiką buvo gyvenimas 
ant ratų. Man, nors dar buvau 
viengungis, jau norėjosi sėsles-
nio gyvenimo, galiausiai, sukurti 
šeimą, namus. Vėl ėmiau dairytis 
mokytojo darbo, Druskininkuose.

Grįžęs vienerius metus pradir-
bau tuometėje 1-ojoje vidurinėje; 
o 1974-aisiais, kai atsidarė 3-ioji 
– įsidarbinau ten fizikos mokytoju. 
Po ketverių metų pradėjau dirbti 
direktoriaus pavaduotoju, tačiau 
likau dėstyti ir fiziką, nes pamo-
kos ir bendravimas su mokiniais 
man buvo atgaiva“, – pasakojo V. 

Vaikšnoras.
Mokiniai V. Vaikšnorą prisimena 

kaip labai tėvišką pedagogą. O 
pats mokytojas prisimena, kad 
interneto platybėse, kažkuriame 
viename iš vadinamųjų forumų, 
sukurtų apie tuometės 3-iosios 
vidurinės mokytojus, buvo ir toks 
vieno iš mokinių pasisakymas: 
„Vaikšnoras? Tai ne tik mokytojas, 
bet ir tėvas.“ 

„Mane labai šildo ir džiugina to-
kie vaikų atsiliepimai. Manau, kad 
vis dėlto turiu pedagogo gyslelę! 
Ją paveldėjau iš savo mamos, 
tėčio. Ypač pedagogiškas buvo 
mano tėtis. Pavyzdžiui, pamenu, 
paauglystėje, kai buvau beprade-
dantis rūkyti, sykį, slapstydamasis 
už trobesių kampo, užtraukiau 
dūmą. O tėvo – jis pats nerūkė – 
tuo metu kaip tik netoliese būta. 
Pamatė, priėjo ir sako: „O, matai, 
koks tu jau didelis vyras, gali ir 
užsirūkyti... Einam namo, duosiu 
peleninę, atsisėsi prie stalo, parū-
kysi, mamai parodysi, kad jau toks 
vyras užaugai...“. O man nuo šitų 
jo žodžių – nors į žemę lįsk, tokia 
gėda. Ir nuo tada – kaip kirviu nu-
kirsta, neberūkau. Iki šiol“, – pa-
sakojo pašnekovas.

Pasiteiravus, į ką, jo nuomone, 
turėtų būti atkreiptas dėmesys 
šiuolaikinėje mokykloje, moky-
tojas V. Vaikšnoras palinkėjo: 
„Vien mokykla negali atsakyti už 
mokinio asmeninę brandą, pasie-
kimus, mokymąsi. Atsakingi juk 
visų pirma, tėvai, šeima. Jei tė-
vai nemoko savo vaiko elgtis do-
rai, didelių bėdų gali turėti ne tik 
šeima, mokykla, bet, visų pirma, ir 
pats tas vaikas, kuris juk ilgainiui 
taps suaugusiuoju... Būtina vi-
somis galiomis stiprinti mokytojo 
prestižą; patys mokytojai turėtų 
stengtis. Neįsivaizduojamas da-
lykas buvo mūsų laikais nevesti 
pamokų, ir dar turint abiturientų 
– tai būtų buvę didelis nusižengi-
mas; o dabar... na, nežinau – iš-
ėjo, protestavo...  Žinoma, nega-
lima pamiršti, kad ir mokiniai turi 
pareigų, o ne vien daugybę teisių, 
galimybių. Mieli mokiniai, savo gy-
venimą patys kuriate, o ne tėvai, 
mokytojai ar draugai. Ir kuo būsite 
patys sau teisingesni, reiklesni, 
neieškodami aplinkui priežasčių, 
kodėl „nesiseka“ – tuo greičiau 
pasieksite savo svajones, tikslus.“

Rašinių ciklo apie mokytojus-
senjorus pradžia: „Vytautas Ba-
zys: „Džiugina, kad šiuolaikinė 
mokykla ugdo mokinių aktyvumą“; 
„Mano Druskininkai“,  Nr. 188; 
„Mokytoja Elena Rapkauskienė: 
„Mylėjau ir tebemyliu žmones“; 
„Mano Druskininkai“ Nr. 196).

Parengė Ramunė Žilienė
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Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
kviečia:

Liepos 21 d. 17.30 val. Drus-
kininkų bažnyčioje: Julija Stu-
pnianek-Kalėdienė (sopranas), 
Vytautas Oškinis (fleita), Jūratė 
Landsbergytė (vargonai), Vaclo-
vas Juodpusis (muzikologas)

Programoje – M. K. Čiurlionio, 
J. Naujalio, M. Natalevičiaus, N. 
Porpora, J. S. Bach kūriniai

Liepos 22 d. 17 val. Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje (Vytauto g. 23)

Druskininkų savivaldybės mo-
kyklų moksleivių dailės konkurso 
„Čiurlioniška paslaptis vaikų 
kūryboje“ laureatų darbų paro-
dos atidarymas, susitikimas su 
muzikinės viktorinos ir rašinių 
konkurso laimėtojais, jų kūrybos 
skaitymai. Gros meistriškumo 
mokyklos smuikininkai

Liepos 23 d.10 val. M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muzie-
juje – M. K. Čiurlionio studijų 
savaitės atidarymas: fortepijo-
ninės muzikos koncertas, tarp-
tautinių konkursų laureatas, 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos moksleivis Kris-
tijonas Megelinskas (mokytoja 
Gabrielė Kondrotaitė). Dalyvaus 
tarptautinio konkurso laurea-
tas, Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleivis Au-
gustas Navickas (mokytoja Nona 
Kalvaitienė), gros smuikininkų 
meistriškumo mokyklos jaunieji 
smuikininkai

11 val. M. K. Čiurlionio kūrybos 
tęsėjo ir puoselėtojo, buvusio 
M. K. Čiurlionio meno galeri-
jos (Čikaga, JAV) vadovo, Sofi-
jos Kymantaitės-Čiurlionienės 
knygų iliustratoriaus dailininko 
Viktoro Petravičiaus grafikos 
darbų parodos „Tarp Dievų 
ir Moterų“ atidarymas, eks-
poziciją pristatys muziejininkė 
Onutė Zakarienė, gros jaunieji 
smuikininkai

16 val. Druskininkų savival-
dybės viešojoje bibliotekoje 
(V. Kudirkos g. 13)

Literatūrinė-muzikinė po-
pietė „Apie rašytojo M. K. Čiur-
lionio literatūrinę kūrybą ir Va-
lentino Sventicko „Gurinius“. 

Dalyvaus Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laurea-
tas, literatūros kritikas, rašytojas 
Valentinas Sventickas, Laimono 
Noreikos premijos laureatė ak-
torė Dalia Rasa Jankauskaitė. 
Muzikuos respublikinio solistų-
vokalistų konkurso laureatai, 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleiviai Že-
myna Stankauskaitė ir Vakaris 
Stankauskas (Mokytoja Gražina 
Vosylienė, koncertmeisteris Tau-
ras Olšauskas). Gros jaunieji 
smuikininkai. Programoje – M. 
K. Čiurlionio, J. Naujalio harmo-
nizuotos lietuvių liaudies dainos

19.30 val. Druskininkų bažny-
čioje – dedikacija kompozitoriui 
Anatolijui Šenderovui. Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas „Čiurlionio 
kvartetas“, Judita Leitaitė (me-
cosopranas). Programoje – M. 
K. Čiurlionio, A. Šenderovo, A. 
Dvořák kūriniai

 
Liepos 24 d. 15 val. Druski-

ninkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje – konferencija „M. 
K. Čiurlionio kūrybos sklaidos 
Lietuvoje ir pasaulyje praktika. 

Nacionalinis Čiurlionio kelias“

21 val. viešbučio „Europa 
Royale Druskininkai“ Žiemos 
sodo salėje (Vilniaus al. 7) – ka-
merinės muzikos vakaras: meis-
triškumo mokyklos smuikininkai, 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos respublikinio 
solistų-vokalistų konkurso laure-
atai Ž. Stankauskaitė ir V. Stan-
kauskas. Koncertmeisteris – T. 
Olšauskas. Programoje – M. K. 
Čiurlionio, J. Naujalio, A. Raudo-
nikio kūriniai 

Liepos 25 d. 14.30 val. Liškia-
vos Švč. Trejybės bažnyčioje 
– sakralinės muzikos valanda 
ir edukacinė programa „Čiurlio-
nio šaknų link“: meistriškumo 
mokyklos smuikininkai, Aly-
taus muzikos mokyklos smuiki-
ninkų ansamblis (Vadovė Rita 
Frendzelienė)

20 val. Druskininkų miesto 
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 
59) –  kamerinės muzikos kon-
certas: ansamblis „Chloris“: 
Julija Stupnianek-Kalėdienė 
(sopranas), Viktorija Marija Za-
brodaitė (fleita), Nijolė Baranaus-
kaitė (fortepijonas). Gros jaunieji 
smuikininkai.

 Programoje – M. K. Čiurlionios, 
J. Pakalnio, A. Raudonikio, C. 
Saint-Saëns, A. Vivaldi kūriniai

Liepos 26 d. 12 val. Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje – Lietuvos kompozi-
torių smuiko muzikos koncertas-
pokalbis „Šimtametės Lietuvos 
muzikos kelias“. Skambės M. K. 
Čiurlionio, J. Naujalio, B. Dva-
riono ir kitų Lietuvos kompozito-
rių muzika, muzikologo Vaclovo 
Juodpusio žodis, gros meistriš-
kumo mokyklos smuikininkai

16 val. M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje – forte-
pijono muzikos koncertas, Irena 
Friedland (Izraelis), groja jaunieji 
smuikininkai. Programoje – M. K. 
Čiurlionio, N. Lerner, S. Rachma-
ninov, A. Skriabin kūriniai

Liepos 27 d. 17 val. Druski-
ninkų bažnyčioje – sakralinės 
muzikos valanda: meistriškumo 
mokyklos smuikininkai (ansam-
bliai, solistai)

20 val. Druskininkų miesto 
muziejuje koncertuos VIII-ojo 
tarptautinio Stasio Vainiūno pi-
anistų ir kamerinių ansamblių 
konkurso laureatas ansamblis 
„Duo CoLore“: Konrad Levicki 
(smuikas), Lauryna Lankutytė 
(fortepijonas). Programoje – M. 
K. Čiurlionio, J. Brahms, C. De-
bussy kūriniai

Liepos 28 d. 11 val. Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje, 15 val. – UAB 
„Draugystės sanatorija“ Rau-
donojoje salėje (V. Krėvės g. 
7) – smuiko muzikos šventės ir 
Smuikininkų meistriškumo mo-
kyklos Pabaigos koncertai. Kon-
certuos meistriškumo mokyklos 
smuikininkai

17.30 val. Druskininkų baž-
nyčioje: Mindaugas Jankaus-
kas (tenoras), Laimonas Salijus 
(akordeonas), Dalia Jatautaitė 
(vargonai). Programoje – M. K. 
Čiurlionio, J. Naujalio, F. Latėno, 
F. Schubert, S. Gubaidulina 
kūriniai 

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

Kviečia tarptautinis festivalis „Druskininkų vasaros 
teatro SANKRYŽA“

Liepos 19 d., 19 val. – Jau-
nimo užimtumo centre (Vei-
siejų g. 17) bus rodomas Jev-
genijaus Švarco spektaklis 
„Drakonas“, skirtas žiūro-
vams nuo 16 metų.

Šiuolaikinis dailės teatras iš 
Minsko pristato naują projektą 
– spektaklį „Drakonas“, sukurtą 
pagal populiariausią J. Švarco 
pjesę. 

Teatro meno vadovas Vladimi-
ras Ušakovas spektaklyje pabrė-
žia aštrios, aforistinės komedijos 
liniją.

Spektaklio žanrą kiekvienas 
žiūrovas apibrėžia skirtingai – 
kaip socialinę satyrą, roman-
tišką meilės dramą ar filosofinę 
alegoriją. 

Mes jį apibūdinome kaip „#ne-
pasaka“, nes visur – tikras, per 
daug realus gyvenimas.

Drakonas valdo miestą keturis 
šimtus metų, kasmet atimdamas 
vieną gražią merginą. Vieną 
dieną į miestą atvyksta klajojan-
tis riteris Lancelotas. 

Jis yra pasirengęs išlaisvinti 
žmones, bet gyventojai to ne-
nori... Jie yra pripratę prie Dra-
kono nustatytos tvarkos.

Informacija teikiama tel. 8 682 
13868

Organizatorių informacija
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Šiemečių Druskininkų abiturientų kraityje – 11 šimtukųatkelta iš 1 psl.

daug knygų, kaip, pavyzdžiui, lie-
tuvių kalbos dalykui. O juk da-
bar tai yra ir pagrindinė kalba 
užsienyje.“ 

Kalbinti abiturientai džiaugėsi 
gautais įvertinimais ir dalijosi 
savo ateities vizijomis. 

M. Bogušytė, per brandos eg-
zaminus gavusi net du šimtukus, 
teigė, kad gauti tokių įvertinimų ji 
nesitikėjo, o paklausta, ar daug 
laiko skyrė pasiruošimui, teigė, 

kad mokslas tikrai neatėmė viso 
laiko, tik reikėjo išmokti jį planuoti.
„Aš net nesitikėjau gauti šimtukus, 
tiesiog stengiausi viską mokytis 
iš eilės ir nieko nepraleisti. O in-
formatikos 100-ukas mane pačią 
labai nustebino. Reikia tiesiog pa-
stangų ir siekti tikslo, tuomet vis-
kas išeina. Laiko pomėgiams tikrai 
lieka, tiesiog reikia mokėti susipla-
nuoti ir nescrolinti facebook’o. Ko 
gero, studijuosiu taikomąją ma-
tematiką, o apie tolimesnę ateitį 

dar nemąsčiau, dabar viskas dar 
atrodo labai tolima“, – įspūdžiais 
dalijosi būsima studentė.

Anglų kalbos šimtuką gavę drau-
gai G. Alesius ir P. Zbarauskas 
sutarė, kad tokį įvertinimą nulėmė 
meilė šiai kalbai. „Anglų šimtuką 
gavau turbūt todėl, kad labai myliu 
šią kalbą, dievinu ja kalbėti, turiu 
daug užsieniečių draugų, taigi 
įgijau ir nemažai praktikinių kalbė-
jimo angliškai įgūdžių“, – pasakojo 
Giedrius. 

„Aš nuo pat mažens labai mė-
gau žiūrėti angliškus filmukus, 
pradėjau domėtis pačia kalba, tai 
ir tas šimtukas turbūt natūraliai at-
ėjo“, – apie gautą įvertinimą kal-
bėjo Paulius. 

T. Gapševičius, taip pat gavęs 
anglų kalbos šimtuką teigė, kad 
tokį rezultatą pasiekti jam pa-
dėjo koncentracija ir papildomas 
darbas: „Žiūrėdamas į dalykus, 
kuriuos mokausi, supratau, kad 

reikia fokusuotis į tai, kur jaučiuosi 
stipriausias. Kažkaip atrodė, kad 
anglų kalba bus mano stiprioji 
vieta, tad sutelkiau visą savo dė-
mesį į ją. Stropiau mokiausi, pra-
šiau daugiau darbų iš mokytojos, 
taip pasiruošiau egzaminui, ir to 
pakako.“

Šiemet „Ryto“ gimnaziją baigė 
44-oji laida. Mokyklą paliko 
139 abiturientai, o net 8 iš jų 
gali džiaugtis atestate įrašytais 
100-ukais.

Šiemet šimtukais brandos atestatuose gali didžiuotis net 9 dvyliktokai/Justino Kygos nuotrauka

Pasidžiaugti abiturientų pasiekimais atvyko Savivaldybės vadovai, administracijos atstovai, mokytojai ir tėveliai/Justino Kygos nuotrauka 

Anglų kalbos šimtuką pelniusi E. Šukytė su anglų kalbos mokytoja B. Juodzevičiene ir auklėtoja O. Belkina/Justino 
Kygos nuotrauka 

Biologijos mokytoja N. Krukonienė šiais metais ypatingai gali didžiuotis savo auklėtinių pasiekimais, nes 
net keturių iš jų atestatus puošia 100-ukai/Justino Kygos nuotrauka

Tris šimtukininkus paruošęs mokytojas N. Plūkys ir du 
šimtukus gavusi M. Bogušytė/Justino Kygos nuotrauka

P. Zbarauskas ir G. Alesius džiaugiasi anglų kalbos 
100-ukais/Justino Kygos nuotrauka
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Susisiekimo ministerija susirūpino 
elektrinių paspirtukų dalyvavimo 

viešajame eisme situacija
Elektriniai paspirtukai, vis la-

biau populiarėjanti transporto 
priemonė miestuose, suteikia 
ne tik patogumo kasdienėse 
kelionėse, bet gali kelti ir pa-
vojų eismo saugai. Ieškodama 
būdų užtikrinti, kad aplinkai 
draugiškos transporto priemo-
nės plistų miestuose, tačiau 
nekeltų chaoso ir pavojaus 
eismo dalyviams, Susisiekimo 
ministerija kviečia į diskusiją 
savivaldybes bei laukia idėjų iš 
visuomenės.

Pastaruoju metu daugėjant e-
paspirtukų, padaugėjo ir su jais 
susijusių eismo įvykių. Taip pat 
girdimas pėsčiųjų nepasitenkini-
mas, kad šaligatviais važiuojantys 
e-paspirtukai kelia grėsmę tiek 
pėsčiųjų, tiek pačių e-paspirtukų 
vairuotojų saugai. Pastebima, kad 
tam tikrais atvejais

e-paspirtukų vairuotojai arba ne-
žino, arba nepaiso teisės aktais 
nustatytos eismo tvarkos.

Susisiekimo ministerija kreipiasi 
į visas šalies savivaldybes kvies-
dama diskutuoti dėl elektrinių 
paspirtukų dalyvavimo viešajame 
eisme tvarkos. Laukiama ir gy-
ventojų nuomonės – savo idėjas 
galima teikti el. paštu: konsultaci-
jos@sumin.lt.

Ministerija taip pat kviečia sa-
vivaldybes vykdyti aktyvią švie-
tėjišką mokomąją veiklą ir eismo 
dalyvių priežiūrą bei kurti dvira-
čiams pritaikytą infrastruktūrą, 
sudarančią sąlygas saugiam dvi-
račių ir e-paspirtukų eismui.

Teikiame Jums informaciją apie 
elektrinių paspirtukų vairuotojų 
teises ir pareigas, kviečiame sa-
vivaldybes prisidėti prie informa-
cijos apie saugų eismą sklaidos.

Lietuvos Respublikos saugaus 
eismo automobilių keliais įsta-
tymo 2 straipsnio 39 dalyje įtvir-
tinta sąvoka „motorinis dviratis 
– transporto priemonė, kuri turi 
ne mažiau kaip du ratus ir vidaus 
degimo variklį ar elektros variklį, 
kurių didžiausioji naudingoji galia 
ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios 
didžiausiasis projektinis greitis ne 
didesnis kaip 25 km/h.

Jeigu elektrinių paspirtukų ga-
lios ir greičio parametrai atitinka 
motorinio dviračio apibrėžtyje nu-
rodytus parametrus, šie elektriniai 
paspirtukai priskiriami prie motori-
nių dviračių.

Kelių eismo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2002 m. gruodžio 11 d. nu-
tarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tai-
syklės), 66 punkte nustatyta, kad 
„Taisyklėse nustatyti reikalavimai 
dviračių vairuotojams taip pat pri-
valomi motorinių dviračių vairuo-
tojams“, t. y. reikalavimai, teisės 
ir pareigos elektriniams paspirtu-
kams ir jų vairuotojams yra tapa-
tūs dviračiams ir jų vairuotojams.

Primename Taisyklėse įtvirtin-
tus reikalavimus dviračių vairuo-
tojams. Pagal Taisyklų 55–57 
punktus:

55. Važiuoti važiuojamąja da-
limi dviračiu leidžiama ne jaunes-
niems kaip 14 metų asmenims, o 
išklausiusiems Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministerijos 
nustatytą mokymo kursą ir turin-
tiems mokyklos išduotą pažymė-
jimą, – ne jaunesniems kaip 12 
metų asmenims. Prižiūrint suau-
gusiajam, važiuoti važiuojamąja 
dalimi dviračiu leidžiama ne jau-
nesniems kaip 8 metų asmenims. 
Gyvenamojoje zonoje dviračių 
vairuotojų amžius neribojamas.

56. Dviračio vairuotojui lei-
džiama važiuoti keliu tik tvarkingą 
stabdį ir garso signalą turinčiu 
dviračiu. Dviračio gale turi būti 
raudonas šviesos atšvaitas arba 
raudonos šviesos žibintas, iš 
abiejų šonų – oranžiniai šviesos 
atšvaitai, pritvirtinti prie ratų sti-
pinų. Važiuodamas važiuojamąja 
dalimi, dviračio vairuotojas pri-
valo dėvėti ryškiaspalvę liemenę 
su šviesą atspindinčiais elemen-
tais arba dviračio priekyje turi 
degti baltos šviesos žibintas, o 
gale – raudonos šviesos žibintas. 

Važiuojant keliu tamsiuoju paros 
metu arba esant blogam mato-
mumui, dviračio priekyje turi degti 
baltos šviesos žibintas, o dviračio 
gale – raudonos šviesos žibintas, 
dviračio vairuotojas privalo dėvėti 
ryškiaspalvę liemenę su šviesą 
atspindinčiais elementais. Dvi-
račio vairuotojas (keleivis) iki 18 
metų, važiuodamas (vežamas) 
keliu, privalo būti užsidėjęs ir už-
sisegęs dviratininko šalmą. Vy-
resniam kaip 18 metų asmeniui, 
dviračiu važiuojančiam keliu, re-
komenduojama būti užsidėjus ir 
užsisegus dviratininko šalmą.

57. Važiuoti dviračiu leidžiama 
tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dvi-
račių takais arba dviračių juosto-
mis, o kur jų nėra, – tam tinkamu 
(su asfalto arba betono danga) 
kelkraščiu. Kai kelyje nėra dvira-
čių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako 
arba dešinėje kelio pusėje nėra 
dviračių juostos, kelkraščio, taip 
pat tais atvejais, kai jais važiuoti 
negalima (duobėti ir panašiai), 
leidžiama važiuoti šaligatviu arba 
viena eile važiuojamosios dalies 
kraštine dešine eismo juosta, 
kuo arčiau jos dešiniojo krašto, 
išskyrus Taisyklių 106 punkte nu-
rodytus atvejus, taip pat kai reikia 
apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, 
kai iš pirmosios eismo juostos 
leidžiama sukti tik į dešinę. Va-
žiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir 
dviračių taku, šaligatviu, dviračio 
vairuotojas privalo duoti kelią pės-
tiesiems, neturi jiems trukdyti ar 
kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį 
leidžiama važiuoti greičiu, kuris 
yra artimas pėsčiojo judėjimo 
greičiui (3–7 km/h), paliekant tokį 
tarpą iš šono, kad eismas būtų 
saugus.“

Taip pat dviratininkams ir elek-
trinių paspirtukų vairuotojams pri-
mintini šie Taisyklių punktai:

58. Dviračio vairuotojui, važiuo-
jančiam važiuojamąja dalimi, pri-
reikus pasukti į kairę, apsisukti ar 
pervažiuoti į kitą kelio pusę, reko-
menduojama nulipti nuo dviračio 
ir kirsti važiuojamąją dalį vedan-
tis dviratį, jeigu eismo sąlygos to 
reikalauja.

59. Dviračio vairuotojas, artė-
damas prie vietos, kur reikia kirsti 
važiuojamąją dalį, visais atvejais 
privalo sumažinti važiavimo greitį 
ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, 
kad važiuoti saugu ir nebus truk-
doma kitiems eismo dalyviams.

60. Dviračio vairuotojas, norė-
damas kirsti važiuojamąją dalį 
ten, kur eismas nereguliuojamas, 
privalo praleisti važiuojamąja da-
limi važiuojančias transporto prie-
mones, išskyrus tuos atvejus, kai 
kerta išvažiavimus iš šalia kelio 
esančių teritorijų, gyvenamosios 
zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, 
kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią 
kiti vairuotojai suka.

62. Dviračių taku ar dviračių 
juosta dviračio vairuotojas privalo 
važiuoti kuo arčiau tako ar juostos 
dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų 
ir dviračių take ar šaligatvyje ho-
rizontaliuoju ženklinimu (dviračio 
simboliu) yra paženklinta dvira-
čių eismui skirta tako (šaligatvio) 
dalis, dviračio vairuotojas privalo 
važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos de-
šiniojo krašto.

63. Vietose, kur eismą reguliuoja 
šviesoforai, dviračių vairuotojai 
privalo paisyti šviesoforų su dvira-
čio simboliu, o kai jų nėra, – trans-
porto šviesoforų signalų.“

Be to, dviratininkams ir elektrinių 
paspirtukų vairuotojams primintini 
šie Taisyklėse įtvirtinti draudimai, 
siekiant užtikrinti jų saugą:

64. Dviračių vairuotojams 
draudžiama:

64.1. važiuoti važiuojamąja da-
limi, jeigu įrengti dviračių takai, 
išskyrus Taisyklėse nustatytus 
atvejus;

64.2. važiuoti automagistralėmis 
ir greitkeliais;

64.3. važiuoti nelaikant bent 
viena ranka vairo;

64.4. vežti keleivius, jeigu nėra 
įrengtų specialių sėdėjimo vietų;

64.5. vežti, vilkti ar stumti kro-
vinius, kurie trukdo vairuoti 

arba kelia pavojų kitiems eismo 
dalyviams;

64.6. būti velkamiems kitų trans-
porto priemonių;

64.7. vilkti kitas transporto prie-
mones, išskyrus tam skirtas 
priekabas;

64.8. važiuoti įsikibus į kitas 
transporto priemones;

64.9. kirsti važiuojamąją dalį va-
žiuojant pėsčiųjų perėjomis.“

Papildomai informuojame, kad 
atmintinę dviračių, paspirtukų ir 
mopedų vairuotojams galima rasti 

Lietuvos kelių policijos tarnybos 
interneto svetainėje: http://lkpt.po-
licija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/
atmintine-dviraciu-paspirtuku-ir-
mopedu-vairuotojams.

Pažymime, kad Susisiekimo 
ministerija daug dėmesio skiria 
saugaus eismo klausimams. Tai 
aktualu visai visuomenei, nes kie-
kvienas jos narys yra kelių eismo 
dalyvis (vairuotojas, keleivis, pės-
čiasis). Susisiekimo ministerija, 
siekdama užtikrinti eismo saugą, 
glaudžiai bendradarbiauja su už 

eismo saugą atsakingomis insti-
tucijomis, ir mus vienija bendras 
tikslas – išsaugotos eismo daly-
vių gyvybės ir sveikata. „Tik ben-
dromis pastangomis ir nuosekliu 
darbu galime sumažinti eismo 
įvykių, aukų ir sužeistųjų keliuose 
skaičių. Todėl tikimės tolesnio 
konstruktyvaus bendradarbia-
vimo“, – teigė susisiekimo minis-
tras Rokas Masiulis. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija 
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Šeštadienio popietę Leipa-
lingio laisvalaikio salėje skam-
bėjo sveikinimų žodžiai moky-
tojai, poetei, tautotyrininkei 
Onai Alesiūtei-Bleizgienei. 
90-ojo jubiliejaus proga Moky-
toją pasveikino Leipalingio se-
niūnas, Savivaldybės atstovai, 
mokyklos kolektyvas, plunks-
nos draugai ir visi, kuriems 
poetė miela. 

Leipalingio laisvalaikio sa-
lės kolektyvai padeklamavo O. 
Bleizgienės eiles, o tarp muziki-
nių pasirodymų netilo sveikinimų 
kalbos iš mokytojai brangių ko-
legų, draugų, artimųjų ir Leipalin-
gio bendruomenės narių.

Renginio vedėjos Aleksandros 
Petravičienės manymu, svarbu 
prisiminti ir įvertinti tokius iškilius 
žmones dabar, kol jie dar yra su 
mumis: „Paprasta, nuoširdi, labai 
jautrios sielos, nuolatinė renginių 

lankytoja, visur suspėjanti – to-
kia yra mūsų visų mylima Ona 
Alesiūtė-Bleizgienė. Ačiū, kad 
esate, kad buvote gaiviu lietaus 
lašu, oaze, į kurią skubėjo kie-
kvienas. Ilgiausių jums metų, 
miela Mokytoja!“ 

O. Alesiūtė-Bleizgienė ilgus 
metus buvo ir tebėra nenuilstanti 
Leipalingio bendruomenės narė. 
Dar ir dabar mokytoja ruošia 
vaikus pirmajai komunijai, o kie-
kvienoje parapijos šventėje svei-
kinimo kalbas sako jos paruošti 
mokiniai.

Mokytoja baigė tuomečio Vil-
niaus pedagoginio instituto is-
torijos ir filologijos fakultetą. 
55-erius metus dirbo lietuvių 
kalbos ir literatūros bei tikybos 
mokytoja Leipalingio ir Veisiejų 
vidurinėse mokyklose. Kartu su 
mokiniais ir kitais pagalbininkais 
parengė 90 tautosakos rinkinių, 
pavadintų „Tautosaka iš Leipalin-
gio apylinkių“. Į juos buvo sudėta 
apie 9 tūkstančius įvairių kūrinių: 
dainų, raudų, pasakojimų, žai-
dimų, mįslių, patarlių, padavimų. 

O. Alesiūtė-Bleizgienė bendravo 
su 105 tautosakos pateikėjais, 
parengė ir išleido 5 knygas – 3 
poezijos ir 2 kraštotyrines: „Prieš 
saulėlydį“, „Kas širdžiai brangu“, 
„Saulėlydis“, „Kaimas prie Avi-
rio“, „Skamba Gerdašių varpai“. 

1995 m. mokytojai suteiktas 

garbės kraštotyrininkės vardas, 
2008 m. įteiktas garbingas Lietu-
vių literatūros ir tautosakos insti-
tuto prizas „Tautosakos medus“. 
Tėviškės pažinimo paramos fon-
das 2014 m. jai suteikė „Tautoty-
ros mecenatės titulą“. 

O. Alesiūtė-Bleizgienė poezija 
susidomėjo ir bandė eiliuoti dar 
mokyklos suole. Jos eilėraš-
čiai išspausdinti rajonų laikraš-
čiuose, pedagoginėje spaudoje, 
rinkiniuose „Esame dzūkai“, 
„Eiliavimai“.

Renginio pabaigoje ir pati ju-
biliatė padėkojo už jai parodytą 
dėmesį, išreikštą pagarbą jos 
šeimai, draugams, buvusiems 
kolegoms ir bendruomenei.

„Mano Druskininkai“
 informacija

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

Paveikslų 
(ir ne tik) 
rėminimo 

paslaugos. 
Tel. 8 699 89857, 

el. p.: deiviostudija@
gmail.com

„Menų kalvė“

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

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Nuoširdžiai užjaučiame Sigutę Marcevičienę, mirus 
mylimai mamai. 

Ateities g. 14, 
2 laiptinės gyventojai

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė, 

balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.

(B. Brazdžionis)

Kristiną Žemaitienę dėl mylimo Tėvelio mirties.

„Senojo Nemuno“ kolektyvas

Renginiai
Liepos 20 d. 16 val. pianistės Ha-
linos Radvilaitės koncertas. Pro-
gramoje – M. K. Čiurlionio, G. F. 
Händel, F. Chopin, R. Žigaičio, A. 
Piazzolla kūriniai. Koncertas moka-
mas. (M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Liepos 23 d. 11 val. Viktoro Petravi-
čiaus grafikos parodos „Tarp Dievų 
ir moterų“ atidarymas (M. K. Čiur-
lionio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Liepos 24 d. 20 val. pianistės Guo-
dos Gedvilaitės koncertas M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus 
sode. Programoje – M. K. Čiurlionio, 
C. Schumann, F. Mendelssohn, R. 
Schumann kūriniai. Koncertas mo-
kamas (M. K. Čiurlionio memoriali-
nis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Liepos 23 d.16 val. literatūrinė-
muzikinė popietė „Apie rašytojo M. 
K. Čiurlionio literatūrinę kūrybą ir 
Valentino Sventicko „Gurinius“. Da-
lyvaus Lietuvos nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatas, 
literatūros kritikas, rašytojas Valen-
tinas Sventickas, Laimono Noreikos 
premijos laureatė aktorė Dalia Rasa 
Jankauskaitė. Muzikuoja respu-
blikinio solistų-vokalistų konkurso 
laureatai, Druskininkų M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos moksleiviai 
Žemyna Stankauskaitė ir Vakaris 
Stankauskas. Mokytoja Gražina 
Vosylienė, koncertmeisteris Tauras 
Olšauskas. Groja jaunieji smuiki-
ninkai (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Liepos 24 d.16 val. garsinis skai-
tymas „Džiaugsmas skaityti kartu” 
(Viešosios bibliotekos Viečiūnų 
padalinyje)

Parodos

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

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

Tęsiama fotografijų paroda „Baltų 
genčių kostiumai“ (Druskininkų 
amatų centras „Menų kalvė“, M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Tęsiama Antano Norvydo baltų 
genčių rekonstrukcinių dirbinių eks-
pozicija „Protėvių ratas“. Keramika. 
Kapavietės rekonstrukcija (Druski-
ninkų amatų centras „Menų kalvė“, 
M. K. Čiurlionio g. 27)

Liepos 25 d. 16 val. Baltarusijos me-
nininkų Tatjanos, Igorio ir Aleksejaus 
Pervuchinų kūrybos darbų parodos 
pristatymas (Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 
13)

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių bet
onavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

REIKALINGAS MEISTRAS, 
galintis remontuoti 

lengvuosius automobilius. 
Tel. 8 613 91192

Reikalingas mechanikas 
nenuolatiniam darbui

 remontuoti elektrinius 
dviračius, triračius, 

keturračius. 

Tel. 8 698 40430

Mokytojai, rašytojai Onutei 
Alesiūtei-Bleizgienei – 90!

Savaitgalį mokytoja, poetė, tautotyrininkė 
O. Alesiūtei-Bleizgienei buvo pasveikinta 
90-ojo jubiliejaus proga/Antano Ruginio 
nuotrauka

90-ojo jubiliejaus proga Mokytoją pasveikino gausiai susirinkę jos bičiuliai ir kūrybos 
gerbėjai/Antano Ruginio nuotrauka 

Kartu su mokiniais ir kitais pagalbininkais O. Alesiūtė-Bleizgienė parengė 90 tautosa-
kos rinkinių,/Antano Ruginio nuotrauka 
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2019.07.20 d.
Šeštadienis

2019.07.19 d.
Penktadienis

2019.07.21 d.
 Sekmadienis

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 (Ne)emigrantai. 
13:00 Vartotojų kontrolė. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
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 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“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis. 

Jonukas ir Grytutė: raganų medžio-
tojai.

00:05 Gyvenimas. 
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 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

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 „Tai bent giminaičiai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Mažoji undinėlė“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslapčių kny-
ga“.

23:45 „Sensacija“.
02:05 „Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
03:45 „Aš, kitas aš ir Irena“.

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 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Džonas Vi-

kas.
23:25 Paskutinė tvirtovė.
02:00 Įspėjantis pranešimas.
04:15 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
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 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 

Pokalbių laida.
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. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Nusikaltimas ir bausmė. Dak-

tarai pirmasis kraujas. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.

06:05 „Mentalistas“.
06:55 „Pragaro virtuvė“.
07:50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
08:50 „Teisingumo agentai“.
09:50 „Kobra 11“.
10:50 „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 Kietasis būrys.
23:45 Persekiojimas.
01:30 „F. T. Budrioji akis“. 

 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Gyvenimas. 
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Raganų nebūna.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gva-

dalkivyras. Didžioji upė.
12:55 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada.
13:50 Džesika Flečer.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Koncertas „Kur balti keliai“. 
22:40 Antikvariato paslaptys. Žmog-

žudystės pagal romanus.
00:05 Jonukas ir Grytutė: raganų 

medžiotojai.
01:30 Žalgirio mūšis. 
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
03:30 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada.
04:25 Džesika Flečer.

 06:00 Lietuvos Respublikos 
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. Baltoji 

pelėda – šiaurės karalienė.
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. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. 
22:00 Premjera. Marija Terezė.
23:45 Kur klaidžioja bizonai.
01:25 Pasaulio dokumentika. Baltoji 

pelėda – šiaurės karalienė.
02:20 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionainis parkas. Rojaus 
atmintis.

03:15 Pasaulio dokumentika. Gva-
dalkivyras. Didžioji upė.

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

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:25 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7.

11:10 Komisaras Reksas 15.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
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 3.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. Visuomenės aktuali-

jų laida. 
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 15.

šėlyje. Marija Kazimiera Kaupaitė“. 
08.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Marijona Rakauskaitė“. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
11.00 „Inspektorius Luisas. Tamsa“.
13.00 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
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 Laikykitės ten. 
00.05 „Rasputinas“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.45 Nusikaltimas ir bausmė. 
04.30 „Mylima mokytoja“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų koman-

da“.
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 „Jūrų dinozaurai 3D“.
12:15 „Mėnesių valdovai“.
14:25 „Meilė keliauja laiku. Safyrė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Šuns kailyje“.
21:20 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Iksmenai 2“.
00:10 „Regresija“.
02:10 „Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslap-

čių knyga“.
04:20 „Moderni šeima“.
04:45 „Tai bent giminaičiai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų koman-

da“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Keliauk išmaniai“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Marlis ir aš: šuniukų metai“.
13:15 „Išdykėlis Danstonas“.
15:00 „Princas ir kalvis“.
17:25 „Havajai 5.0“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Naktis muziejuje“.
21:45 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Džo Breivenas“.
23:40 PREMJERA „Priemiesčio na-

kviša“.
01:20 „Iksmenai 2“.

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

gus-voras“.
07:25 „Nickelodeon“ valan-

da. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:50 „Monstrai prieš ateivius“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Ogis ir tarakonai“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis 
peliukas.

10:50 Keturkojai didvyriai.
12:35 Tiltas į Terabitiją.
14:30 Šnipų klubas.
16:20 Galaktikos gelbėtojai.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nin-

dzės. Šešėlių įkaitai.
21:45 Pasižadėjęs kitai.
00:05 Galvok kaip vyras.
02:00 Paskutinė tvirtovė.
04:10 Programos pabaiga. 

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. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Masa-

las.
00:20 „Kortų namelis“.
01:25 Rizikinga erzinti diedukus.
03:10 Programos pabaiga. 

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 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

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

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

Šina“.
08:30 „Varom!“.

09:00 Žiemos galiūnas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 Šarvuočių viešbutis.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:35 „Policijos akademija“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Gelbėjimo 

misija.
23:55 AŠTRUS KINAS Šėtono vai-

kas.
01:50 „F. T. Budrioji akis“.

06:30 Žiemos galiūnas.
07:30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 „Geriau vėliau, negu nieka-
da“.

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:35 „Policijos akademija“.
14:30 “Chantilly Arts & Elegance Ri-

chard Mille” lenktynės.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Šuo“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
23:35 Kietasis būrys.
01:40 Šėtono vaikas.

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“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.
22:55 Gelbėjimo misija.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:35 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:25 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

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

gus-voras“.
07:20 „ „Nickelodeon“ va-

landa. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:45 „Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 „Ponas Bynas“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Sniego ka-

ralienė.
11:40 Operacija „Saugi kaimynystė“.
13:30 Neriam.
15:10 Trumano šou.
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios. 
19:30 Transformeriai. 
22:35 Rizikinga erzinti diedukus.
00:45 Skambutis.
02:40 Galvok kaip vyras.
04:20 Programos pabaiga. 

05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

2019.07.22 d.
Pirmadienis

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 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 „Svarbiausia - įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.55 Rubrika „Verslo genas“.
17.00 „Gluchariovas“.
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 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

2019.07.23 d.
 Antradienis

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

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 „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“. 2018. 115 

s.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Už priešo linijos: Kolumbija“.
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“.

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

kai. Arūnas Krotkus“ 
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų še-
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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 

„Sugrįžimas“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:40 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:30 „Salemas“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Moderni šeima“.
04:35 „Tai bent giminaičiai“.

2019.07.24 d.
Trečiadienis

2019.07.25 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. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
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.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
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“.
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 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
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 3“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „24 valandos. Palikimas“.
01:55 „Detektyvas Bekstriomas“.

02:45 „Salemas“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Moderni šeima“.

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 Skvote-

riai.
00:40 „Kortų namelis“.
01:40 Greitojo reagavimo būrys.
03:35 Programos pabaiga. 

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 Tamsos 

pakraštys.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Skvoteriai.
03:25 Alchemija. 
03:55 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:25 Programos pabaiga. 

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“.

06:30 „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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Pagalbos šauksmas.
22:50 Kaip žaibo trenksmas.
01:00 „F. T. Budrioji akis“.
01:50 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“. 

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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Naktinis pasivažinėjimas.
22:55 Pagalbos šauksmas.
00:45 „F. T. Budrioji akis“.
01:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

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. 
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. 
03:00 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“.
11:30 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
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 

„Pro stiklą“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:10 „Kaulai“.
01:10 „24 valandos. Palikimas“.
02:00 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:50 „Salemas“.
03:45 „Kaulai“.
04:35 „Moderni šeima“.
05:00 „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 „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 Greitojo 

reagavimo būrys.
00:50 „Kortų namelis“.
01:50 Masalas.
03:20 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. 
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 „Rojus“.

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

gatvės“.
08:15 „Teisingumo agen-

tai“.
09:15 „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-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Kaip žaibo trenksmas.
23:20 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.
01:10 „F. T. Budrioji akis“.
02:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
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. 
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 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

UAB „Druskų miestas“ 
ieško valytojos (-o).

Tel. 8 615 34147 

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliais, kaladėmis, kapotos. 

Pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 39795
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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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Siūlomas darbas su traktoriumi, javų kombainu arba miško 
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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.

Parduodame juodžemį 
ir smėlį, galime 

pristatyti į vietą. 
Tel. 8 698 72320

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

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

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

Grindų betonavimas. 
Tel. 8 605 01484

Apdailos ir santechnikos darbai. 
Tel. 8 627 57085, 8 687 27676

IEŠKOMAS MEChANIKAS (-Ė)
Įmonė UAB „Transeta“ Druskininkuose ieško 

mechaniko (-ės) darbui su sunkvežimiais. 
Reikalavimai: noras dirbti ir tobulėti.

Tel. 8 698 26860
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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

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

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. 

Parduodamas 2 k. butas Kal-
viškių mikrorajone, Ateities g. 3 
aukšte. Kaina – 32 000 Eur.  
Tel. 8 6109 1301.

Parduodamas 6 a sklypas sodų 
bendrijoje „Migla“, Jaskonyse. 
Kaina – 11 500 Eur.  
Tel. 8 699 83720. 

Parduodama sodyba Kabelių 
kaime, nuo Druskininkų 20 km, 
asfaltuotas kelias.  
Tel. 8 675 12644.

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

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

2 kambarių butas M. K. Čiurlionio 
g. Tel. 8 646 16041

Kiti daiktai

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo rate-
lis, mažai naudotas čiužinys.  
Tel. 8 68023134, 8 694 24955

8 mediniai vežimo ratai.  
Tel. 8 610 27952

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

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

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

Parduodu įvairių dydžių dvira-
čius: vaikiškus ir suaugusiems. 
Tel. 867834492.

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

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

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. 865087433.

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

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

2 pakabinami šviestuvai, krepše-
lis maistui ant ratukų, televizorius 
su priedėliu, veidrodis 30*22 cm, 
išdrožtas medyje – vartomas, 
pastatomas. Tel. 8 630 87652. 
8313 52512.

Parduodami naudoti pamatiniai 
blokai. Tel. 8 600 45930.

Neįgaliųjų vežimėlis „Scooter“. 
Tel. 8 605 45603.

Vaikiškas vežimėlis, mikrobangų 
krosnelė, medinės durys, televi-
zorius, pakabinamas šviestuvas, 
kilimas. Tel. 8 675 57873.

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

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.

Nuoma

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, kambarys  su balkonu, rami 
vieta, Vytauto g. Kaina – 120 Eur. 
Tel. 8 607 38627.

Nuomojamas kambarys Baltašiš-
kėje, be patogumų.  
Tel. 8 313 56576

Nuomojamas 1 k. butas Ateities 
g. Ilgam laikui. Tel. 8 686 70706.

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

0,21 ha namų valdos sklypas 
prie Bilso ežero, atlikti geodezi-
niai matavimai.  
Tel. 8 68023134, 8 694 24955

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose. 
Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su 
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. 
Gera kaimynystė, šalia miškelis. 
Daugiau informacijos telefonu  
8 685 57045.

Parduodamas 1 kamb. butas Lei-
palingyje: 40 m2, 2 a. renovuota-
me name. Tel. 8 652 33055.

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

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

Apšiltintas kempingo namelis 
(galima tempti), dušas, wc. Kaina 
– 4200 Eur. Tel. 8 645 36702.

Parduodamas 4 kamb. butas 
Ateities g. Tel. 8 684 65599.

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

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.

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

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

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

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 
dokumentai yra. Kaina 13 500 
Eur. Tel. +37068614615 arba 
+37062836763.

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

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

Prie „Eglės“ san. išnuomojamas 
namelio 1 a. Kaina – 100 Eur. 
Tel. 8 675 61036. 

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
centre su baldais ir buit. techni-
ka. Tel. 8 617 41584.

Automobiliai

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

Peugeot 206: 1,4 l, 2005-08. Kai-
na – 300 Eur. Tel. 8 618 73824.

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

Toyota Corolla, 1998 m. TA iki 
2021 m. Kaina – 900 Eur.  
Tel. 8 682 986506.

Parduodamas automobilis OPEL 
ZAFIRA, 2000 m. TA iki 2021-
01-30 d. Draudimas iki 2020-02-
28 d. Naujos padangos. Kaina 
– 1450 Eur, derinama.  
Tel. 8 672 15654

Parduodamas Mersedes MB-
300: 2005 m. Dyzelis, automa-
tas, sedanas. TA iki 2020-12.  
Tel. 8 647 33100

Toyota Corolla: 2009 m. 1,8 l 
benzinas, automatas, sedanas. 
Rida – 140 000 km.  
Tel. 8 647 33100.

Subaru Forester: 1999, 2, 0 l, 
benzinas-dujos, TA iki 2021-06. 
Tel. 8 647 33100.

2006 m. Toyota Corolla Verso: 2, 
2 dyzelis. Iš Vokietijos. Kaina – 
2500 Eur. Puiki būklė.  
Tel. 8 6022 8830.

1998 m. Opel Astra, 1.8 l  su 
variklio defektu. TA iki 2020-08. 
Kaina -  250 Eur.  
Tel. 8 610 22885.

Žemės ūkio produkcija

Parduodamos pušinės malkos. 

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Tel. 8 699 47732

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

Parduodu šieną, šienainį, šiau-
dus. Tel. 8 622 33 441

Ieško darbo

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

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

24 m. vyras iš Varėnos rajono, 
dirbęs lentpjūvėje dirbęs pagal 
individualią veiklą miško darbus, 
ieško pagalbinio darbininko dar-
bo. Tel. 8 607 74522

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

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

39 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 629 59342.

Dovanoja

Dovanojamos akvariumo žuvy-
tės, gupijos. Tel. 8 679 57744.

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

Dovanoju juodos spalvos seną 
pianiną „Belarus“, išsivežti pa-
tiems. Tel. 8 610 44787. 

Prašo padovanoti

Gal kas gali atiduoti nereikalingą 
sofą, lovą, veikiantį šaldytuvą. 
Tel.8 624 72822

Prašo padovanoti

Gal kas gali atiduoti nereikalingą 
sofą, lovą, veikiantį šaldytuvą. 
Tel.8 624 72822

Ieško darbo

Vyras ieško apsaugininko, kiem-
sargio arba sodybos prižiūrėtojo 
darbo. Tel. 8 623 23430
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Praėjusį sekmadienį Druski-
ninkų bažnyčioje buvo šven-
čiami pagrindiniai Švč. Mer-
gelės Marijos Škaplierinės 
atlaidai.

Vidurdienį aukotos pagrindinės 
mišios su procesija, giedojo bu-
vęs Dievo Gailestingumo šven-
tovės ansamblis korsikietišku 
stiliumi. Po procesijos visų laukė 
Agapė – šventimas prie Druski-
ninkų bažnyčios. Susirinkusieji 
buvo vaišinami ponios Silvijos 
Gasparian pagamintu armėnišku 
plovu, grojo ir dainavo Druski-
ninkų jaunimas. 

„Esu labai dėkingas parapi-
jiečiams ir miesto svečiams už 
atlaidus. Kitais metais anksčiau 

pradėsime jiems ruoštis ir orga-
nizuosime gražią miesto šventę, 
kuri į miestą melstis Mergelės 
Marijos šventovėje pritrauks dau-
giau piligrimų ir svečių. Sakau 
„Ačiū“ visiems druskininkiečiams! 
Bažnyčia gyva bendrystėje per 
Eucharistiją. Tavo tikėjimas ti-
kras ir gyvas, kai juo džiaugiesi 
ir daliniesi su kitais. Liudyti Kristų 
– reiškia dalintis džiaugsmu,“ – 
kalbėjo naujasis Druskininkų pa-
rapijos klebonas Vaidas Vaišvilas.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Roberto Kisieliaus 
nuotraukos

Druskininkų parapijos tikinčiuosius 
subūrė Švč. Mergelės Marijos 

Škaplierinės atlaidai


