
2019 m. liepos 25 d.                                      Savaitraščio Nr. 215                            Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Verslininkė J. Mazaliauskienė: „Druskininkai – grožio ir poilsio 
oazė, prie kurios puoselėjimo norisi prisiliesti savomis rankomis“

Druskininkuose, birželio 23 
d. oficialiai atidarytas batutų 
parkas dėl savo koncepcijos 
ir struktūros tapo išskirtine 
kurorto pramogų zona. Šio 
verslo atstovai – Justina ir Ei-
mantas Mazaliauskai neslepia 
susižavėjimo Druskininkais, 

išpuoselėta miesto aplinka, 
puikia infrastruktūra, sau lygių 
neturinčiais objektais, nuošir-
džiais vietiniais gyventojais 
bei poilsį čia besirenkančiais 
žmonėmis. „Taip gera, lengva, 
gražu – dairaisi aplink ir jautiesi 
lyg pasakoje, džiaugiamės, 

pasirinkę gyvenimą šiame 
mieste“, – sako J. ir E. Maza-
liauskai. Šių jaunų žmonių di-
džiausia vertybė – šeima, kuri 
ir įkvėpė tokio verslo modelį. 

Justinos ir Eimanto meilės is-
torija – romantiška ir kupina gra-
žiausių emocijų. Dar būdami 

„Tai – projektas, kuriuo labai tikime ir norime, kad jis tokį patį įspūdį paliktų mūsų lankytojams“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Naujasis „JumPark“ batutų parkas dėl savo koncepcijos ir struktūros tapo išskirtine kurorto
pramogų zona/Roberto Kisieliaus nuotrauka

moksleiviai, jie susipažino auto-
buse, vežusiame į folkloro muzi-
kos koncertą. Gražią jaunuolių 
draugystę vainikavo vestuvės, o 
pernai pora paminėjo santuokos 
dešimtmetį. 

„Nuolat puoselėjami santykiai 
atneša didelių dividendų. Džiau-
giuosi ir didžiuojuosi savo vyro 
kantrybe, palaikymu, ramybe, 
šiluma, gera kartu auginti vaikus 
– Rapolą bei Mykolą, diegti jiems 
šeimos vertybes, tradicijas ir ži-
noti, kad visa tai turės tęstinumą. 
Turime nuostabius pavyzdžius 
– savo tėvus, santuokoje gyve-
nančius daugiau kaip 30 metų. 
Norime, kad kuo daugiau šeimų 
būtų laimingos, gerbtų, palai-
kytų, suprastų vienas kitą, todėl 
ir verslą rinkomės, orientuotą į 
šeimą“, – pasakojo verslininkė. 
Šeimos tandemas puikiai gali pri-
taikyti žinias, įgytas studijų metu: 
Eimantas – transporto inžinerinės 
ekonomikos ir regioninės plėtros 
ekonomikos ir politikos, Justina – 
turizmo vadybos studijų žinias ir 
įgūdžius. Eimantas ilgą laiką dirbo 
Druskininkų savivaldybės Inves-
ticijų ir turto valdymo skyriuje 
– ruošė, teikė projektus, juos de-
rino, dabar šias žinias taiko verslo 
aplinkoje. Jauna šeima turi kaimo 
turizmo verslą, taip pat verčiasi 
vandens dvi-
račių, elektri-
nių transporto 7 psl.

Jaunieji 
druskininkiečiai 

vasaros stovykloje 
atrado žiemos 

malonumus

Teismui liepus 
griauti Vijūnėlės 

dvarą, sukilo 
Seimo nariai – nori 

išsaugoti

Kelionėje – 
daugybė nuotykių 

ir dar nematytų 
vietų

5 psl.

16 psl.

8 psl.

Atliekų tvarkymui 
Druskininkuose – 

išskirtinis dėmesys

2 psl.
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Pirmąjį posėdį sušaukė 
naujai išrinkta Druskininkų 
savivaldybės jaunimo reikalų 
taryba (toliau – JR taryba). En-
tuziastingai nusiteikę Druski-
ninkų savivaldybės jaunimo 
politiką formuosiantys atsto-
vai apsvarstė nemažai klau-
simų, patvirtino darbo regla-
mentą, metų veiklos planą. 

Jaunimo reikalų koordinato-
rius Juozas Kazlauskas supa-
žindino JR tarybos narius su jau-
nimo politikos prioritetais 2019 
metais. Posėdyje buvo išrinkti 
JR tarybos vadovai – pirmininke 
tapo Druskininkų savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vedėja Diana Brown, pava-
duotoja – jaunimo atstovė Eivilė 
Čakaitė. 

Druskininkų savivaldybės JR 
taryba yra visuomeninė pataria-
moji institucija, lygiateisės par-

tnerystės pagrindu sudaryta iš 8 
narių – Savivaldybės ir jaunimo 
atstovų. Jaunimui atstovaus vie-
šai organizuotame visuotiniame 
jaunimo organizacijų ir su jauni-
mu dirbančių organizacijų, mo-
kinių savivaldų atstovų, susirin-
kime išrinkti E. Čakaitė, Matas 
Dringelis, Urtė Dorotėja Sodo-
nytė ir Marius Dovidauskas.

Savivaldybės tarybai ir admi-
nistracijai atstovaus tarybos 
nariai Artūras Skausmenis ir 
Liudas Vaisieta, Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė bei Švietimo skyriaus 
vedėja D. Brown.

Jaunimo reikalų koordinato-
rius J. Kazlauskas administruoja 
JR tarybos darbą, sudaro sąly-
gas efektyviai ir kokybiškai jos 
veiklai.

Ne vienerius metus trun-
kantis Druskininkų ir šalia 
sienos su Lietuva įsikūrusių 
Lenkijos miestų bendradar-
biavimas įgauna naujų formų. 
Vykdant „Interreg V-A“ Lietu-
vos-Lenkijos bendradarbiavi-
mo programą, praėjusią sa-
vaitę organizuoti du svarbūs 
renginiai.

Šios programos suteikiamų 
bendradarbiavimo galimybių ap-
tarti į Augustavą buvo nuvykusi 
Druskininkų savivaldybės dele-
gacija, vadovaujama mero Ri-

čardo Malinausko. Su Augusta-
vo savivaldybės vadovais buvo 
aptartos galimybės vykdyti pro-
jekto dalį, susijusią su turizmu.

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje lankėsi Len-
kijos pasienio miesto Sokulkos 
atstovai. Kartu su kolegomis iš 
Druskininkų savivaldybės jie ap-
tarė galimybes vykdyti projektus 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
bei sveikatingumo mokymo sri-
tyse. 

„Šiuo metu su kolegomis iš 
Lenkijos kalbame apie tris ben-

drus projektus. Džiugina tai, kad 
ir mes, ir jie vienodai supran-
tame šių projektų svarbą bei 
naudą mūsų bendruomenėms. 
Malonu, kai kolegos iš Lenkijos 
vertina mūsų savivaldybės spe-
cialistų kvalifikaciją ir siūlo, kad 
bendrus projektus rengtų bei 
teiktų Druskininkų savivaldybė“, 
– sakė Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius.

Paraiškos bendriems projek-
tams turi būti pateiktos iki rug-
sėjo mėnesio.

Druskininkų savivaldybė, 
siekdama, kad kurortas ir ša-
lia jo esančios gyvenvietės 
būtų tvarkingos, o gyventojai 
galėtų patogiai ir nebrangiai 
atsikratyti atliekomis, daly-
vauja įvairiuose projektuo-
se, nuolat domisi naujomis 
atliekų surinkimo ir tvarkymo 
technologijomis ir stengiasi 
jas įdiegti savivaldybės teri-
torijoje. 

Savivaldybės administracijos 
vadovai ir specialistai kartu su 
UAB „Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras“ darbuotojais 
praėjusią savaitę aptarė vykdo-
mą ES struktūrinių fondų pro-
jektą Druskininkų savivaldybėje. 
Jame dalyvauja visos regiono 
savivaldybės, gavusios projektui 
ES paramą.

Druskininkų savivaldybė kartu 

su UAB „Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras“ intensyviai 
vykdo projektą pagal 2014-2020 
m. ES fondų investicijų veiksmų 
programos penktojo prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių 
darnus naudojimas ir prisitai-
kymas prie klimato kaitos“ prie-
monę 05.2.1–APVA–R–008 
„Komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra“.

Pagal šį projektą, Druskinin-
kai pirmieji Lietuvoje išdalijo 
privačių namų gyventojams 
konteinerius maisto atliekoms 
ir pradėjo atskirą maisto atliekų 
surinkimą. Gyventojai gavo 990 
konteinerių su oro cirkuliavimo 
filtru, talpas aliejui ir riebalams 
surinkti bei specialius kibirėlius 
maisto atliekoms. 

Projektas taip pat sudarys 
galimybes pakeisti senųjų kon-

teinerių apdailas, sutvarkyti 
nuovažas, sudėti naujas trin-
keles ir atnaujinti informacinius 
stendus. Iš projekto lėšų taip pat 
planuojama atnaujinti 72 pusiau 
požemines konteinerių aikšteles 
Druskininkų savivaldybės terito-
rijoje. Bus įrengiamos 7 naujos 
pusiau požeminių konteinerių 
atliekų surinkimo aikštelės prie 
Leipalingio ir Viečiūnų sodų. 
Naujas žingsnis, įgyvendinant 
projektą, – konteinerių maisto 
atliekoms įrengimas prie dau-
giabučių namų. 

Jau vykdomi projektavimo 
darbai, kad būtų įrengti 44 pu-
siau pažeminiai konteineriai 
maisto atliekoms surinkti iš dau-
giabučių gyvenamųjų namų. 
Planuojama, kad šie konteine-
riai bus įrengti 2020 metais prie 
esamų pusiau požeminių kontei-
nerių atliekų surinkimo aikštelių. 
Kitaip sakant, atliekų surinkimo 
aikštelėje šalia keturių ar penkių 
esamų konteinerių atsiras dar 
vienas – maisto atliekoms. 

Taip pat pagal šį projektą sa-
vivaldybėje plečiama ir rekons-
truojama jau esama didelių ga-
baritų ir kitų atliekų surinkimo 
aikštelė Gardino g. 100-102, 
Druskininkai.

2019 m. pabaigoje-2020 m. 
pradžioje planuojama įrengti di-
delių gabaritų ir kitų atliekų su-
rinkimo aikštelę Verpėjų g. 26A, 
Viečiūnuose. Savivaldybei ir gy-

Darbą pradėjo naujai išrinkta 
Jaunimo reikalų taryba

Druskininkai rengia bendrus projektus su 
dviem Lenkijos miestais

Atliekų tvarkymui Druskininkuose – išskirtinis dėmesys

Entuziastingai nusiteikę Druskininkų savivaldybės jaunimo politiką formuosiantys at-
stovai apsvarstė nemažai klausimų, patvirtino darbo reglamentą, metų veiklos planą/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Su Augustavo savivaldybės vadovais buvo aptartos galimybės vykdyti projekto dalį, susijusią su turizmu/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Su Lenkijos atstovais aptartos galimybės vykdyti projektus turizmo, užimtumo ir socialinės įtraukties bei sveikatingumo mokymo sri-
tyse/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkai pirmieji Lietuvoje išdalijo privačių namų gyventojams konteinerius maisto 
atliekoms ir pradėjo atskirą maisto atliekų surinkimą/Druskininkų savivaldybės archyvo 
nuotrauka

ventojams aikštelės įrengimas 
papildomai nieko nekainuos, 
nes darbai bus atlikti įgyvendi-
nant regioninį projektą. Tokios 
aikštelės įrengimo būtinybė at-
sirado po to, kai 2018 m. savi-
valdybė dėl aplinkosaugininkų ir 
miškininkų keliamų reikalavimų 
buvo priversta uždaryti ir likvi-
duoti 9 stambiųjų ir kitų atliekų 
surinkimo aikšteles Viečiūnų ir 
Leipalingio seniūnijose.

Druskininkų savivaldybės 
gyventojai moka tik už mišrių 
komunalinių atliekų tvarkymą, 
kitos atliekos tvarkomos nemo-
kamai. Atliekų tvarkymo vietinės 

rinkliavos dydis Druskininkuose 
yra vienas iš mažiausių regione 
ir Lietuvoje. 

Mišrių komunalinių atliekų 
kiekis Druskininkų savivaldybė-
je išlieka stabilus trejus metus iš 
eilės, tai reiškia, kad gyventojai 
ir verslo įmonės išmoko atliekas 
rūšiuoti.

Per metus atliekų kiekis Drus-
kininkų savivaldybėje sudaro 
apie 10 tūkst. tonų, iš jų mišrios 
komunalinės atliekos – apie 5,6 
tūkst. tonų. Atliekų tvarkymas 
Druskininkų savivaldybei kas-
met kainuoja apie milijoną eurų. 

Savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė 
pastebėjo, kad dalyvavimas ES 
lėšomis finansuojamame projek-
te padeda Druskininkams mo-
derniau ir taupiau spręsti atliekų 
tvarkymo problemas: „Džiaugia-
mės, kad anksčiau, nei to reika-
lavo ES direktyvos, vieniems iš 
pirmųjų Lietuvoje mums pavyko 
išspręsti maisto atliekų tvarkymo 
problemas. Pasitelkdami naujas 
technologijas, tinkamai tvarkyda-
mi maisto atliekas, mes galime 
amortizuoti rinkliavos už atliekų 
tvarkymą didėjimą. Atskirdami 
maisto atliekas nuo komunali-
nių, sudarome galimybę nedidinti 
atliekų tvarkymo mokesčio mūsų 
savivaldybės gyventojams ir vers-
lui.“
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Problemos, su kuriomis susiduria Druskininkų savivaldybė, 
spręsdama su kultūros paveldo reikalavimais 

susijusius klausimus:
1. Vykdant teisės aktų reikalavimus, savivaldybėse privalo būti su-

daromos kultūros paveldo tarybos. Nedidelei savivaldybei, kurioje 
nėra daug nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, tai sudarytų sun-
kumų: nėra reikiamos kvalifikacijos specialistų, taryba dirbtų epizo-
diškai, tik esant poreikiui.

2. Neretai kultūros paveldo objektų statuso pakeitimas yra inicijuo-
jamas, apie tai nepranešus Savivaldybei, taip pat neįspėjus nekilno-
jamojo turto objektų savininkų. Kai kuriais atvejais jau yra vykdomi 
projektavimo ar net statybų darbai, kai paaiškėja, kad nekilnojamojo 
turto objektas yra įtraukiamas į Kultūros vertybių registrą. Atliktos 
procedūros netenka galių, visus projektavimo procesus reikia pradėti 
iš naujo, reikia papildomų finansinių resursų. Tokioje situacijoje yra 
tekę atsidurti pastato M. K. Čiurlionio g. 61 („House“) savininkams, 
taip pat Savivaldybei, ketinant pagerbti Druskininkų garbės piliečio 
K. Dineikos atminimą, sutvarkant kapavietę. 

3. Nekilnojamojo Kultūros paveldo objekto statuso suteikimas ne-
siejamas su finansavimo skyrimu jo vertingųjų savybių išsaugojimui 
ir objekto priežiūrai. Lėšų poreikis objekto išsaugojimui turėtų būti 
įvertintas, iki skelbiant saugomu ir planuojamas valstybės biudžete.

4. Ne visada nekilnojamojo kultūros paveldo registro duomenys 
apie paveldo objektus, jų statuso pakeitimą, yra laiku perduoti Ne-
kilnojamojo turto registrui, tvarkomam VĮ Registrų centre. Asmuo, 
įsigydamas objektą, gali nežinoti, kad įsigijo kultūros paveldo objek-
tą, kuriam turi būti taikomi paveldosaugos reikalavimai (saugomo 
objekto ar vietovės valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygos, 
teritorijos ir apsaugos zonos žemės ir kitos specialiosios naudojimo 
sąlygos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos vertingosios savybėms 
apsaugoti), todėl yra pažeidžiami jo teisėti lūkesčiai neribojamai dis-
ponuoti savo turtu. Be to, nežinodamas, kad įsigytam objektui taiko-
ma teisinė apsauga, savininkas gali sunaikinti vertingąsias savybes. 

5. Siekiant mažinti administracinę naštą, reikia supaprastinti spe-
cialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo procedūras: šiuo metu 
prašymas yra dubliuojamas – prašymas teikiamas per dvi sistemas: 
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 
priežiūros informacinė sistemą „Infostatyba“ ir Kultūros paveldo 
elektroninių paslaugų sistemą KPEPIS.

6. Nemaža dalis kultūros paveldo objektų yra žuvimo vietos – isto-
riškai svarbios vietos, kurios vizualiai nėra išskirtinės, jose nėra sta-
tinių. Tokias vietas prižiūrėti yra sudėtinga, kai kurios vietos yra sun-
kiai privažiuojamos, minėtų vietų yra ir privačiuose žemės sklypuose. 

„Facebook“ paskyra „Už 
Druskininkus“ – komunikacijai ir 

efektyviam problemų sprendimui

Verslo, savivaldos ir kultūros paveldo specialistai 
ieškojo sąlyčio taškų

Modestas Vitkauskas, 
Druskininkų savivaldybės 

tarybos narys, Ūkio ir kurorto 
plėtros komiteto pirmininkas

Kaip ir kasmet, įsibėgėjant 
vasaros sezonui, kurorto gyve-
nimas suaktyvėja –

smagu sulaukti vis didesnio 
žmonių srauto. Galime džiaug-
tis išpuoselėta kurorto aplinka 
ir labai norisi, kad net mažiausi 
trūkumai – sugadintas šulinio 
dangtis, nulūžęs medis, paliktos 
šiukšlės, sulaužyta nuoroda ar 
panašūs dalykai – būtų kuo grei-
čiau pašalinti.

Kartais gamtos ar vandalų 
padarytą žalą pamatęs žmo-
gus nežino, kur jam kreiptis. 
Norėdami, kad į visuomeninį 
Druskininkų gyvenimą įsitrauk-
tų kuo didesnė druskininkiečių 
bendruomenė bei kurorto sve-
čiai, sudarėme galimybę apie 
pastebėtas problemas praneš-
ti, naudojantis ir šiuolaikinėmis 
bendravimo priemonėmis.

Šiuo metu socialiniame tinkle 
„Facebook“ puikiai veikia pasky-
ra „Už Druskininkus“. 

Ji suteikia galimybę bet ku-
riam „Facebook“ vartotojui la-
bai operatyviai pranešti apie jo 
pamatytą problemą, atsiunčiant 
nuotrauką su trumpa informaci-
ja.

Minėtą „Facebook“ paskyrą 
sukūrė aktyvūs Tarybos nariai 
po diskusijų su Druskininkų sa-
vivaldybės meru Ričardu Ma-
linausku, kuriam ir kilo mintis 
miesto labui panaudoti socialinių 
tinklų erdves.

Taigi kviečiame visus miestie-
čius ir miesto svečius naudotis 
„Facebook“ paskyra „Už Drus-
kininkus“. Būkite miesto šeimi-
ninkai, parašykite mums. Mes 
pasirūpinsime, kad informacija 
būtų perduota atsakingiems 
specialistams, o Jūsų nurodyta 
problema būtų kuo operatyviau 
išspręsta.

Užsakymo Nr. MDR-215-02

Kokia kultūros paveldo si-
tuacija Lietuvoje ir Druskinin-
kuose, kaip sekasi suderinti 
normatyvinius dokumentus 
su realybe, su kokiais iššū-
kiais susiduria verslas, tvar-
kantis ir naudojantis kultūros 
paveldui priskirtus objektus? 
Tai – Druskininkams labai ak-
tualios temos, kurioms Savi-
valdybė nuolat skiria daug dė-
mesio. Apie šiuos klausimus 
buvo dar kartą diskutuojama 
praėjusį penktadienį sureng-
toje konferencijoje „Kultūros 
paveldo situacija Druskininkų 
savivaldybėje“.

Prieš rengiant konferenciją, 
svarbiausias problemas, su ku-
riomis susiduria Druskininkų 
savivaldybė, spręsdama kultū-
ros paveldo klausimus, aptarė 
meras Ričardas Malinauskas 
savivaldybės architektūros ir 
kultūros paveldo specialistai ir 
vienas iš konferencijos sumany-
tojų – Druskininkų savivaldybės 
tarybos narys Donatas Mizaras.

Konferencijoje dalyvavo Sa-
vivaldybės vadovai, Kultūros 
paveldo departamento darbuo-
tojai, Seimo nariai ir Druskininkų 
verslo bendruomenės atstovai. 

Konferencijos moderatorius 
D. Mizaras pripažino, jog Drus-
kininkai ne vienerius metus su-
siduria su tęstinėmis problemo-
mis, kurios kyla, Savivaldybei 
bendraujant su kultūros paveldo 
institucijoms. 

„Manau, kad čia susirinko visi 
tie, kam aktualūs kultūros pavel-
do klausimai, dėl kurių kartais 
nepavyksta susitarti. Bandykime 
apie tai padiskutuoti“, – sakė D. 
Mizaras.

Diskusijos dalyvius pasveiki-
nęs Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius pasidžiaugė dar viena 
galimybe susodinti visas kultū-
ros paveldo reikalais suintere-
suotas puses prie vieno stalo ir 
aptarti daugelį metų neišspren-
džiamas problemas: „Džiau-
giuosi, kad pagaliau prasidėjo 
dialogas su Kultūros paveldo 
departamentu. Turime daug ne-
išspręstų problemų. Viena iš jų 
– vieningo registro nebuvimas. 
Dažnai būna taip, jog Kultūros 
paveldo departamentas įtraukia 
kurį nors iš objektų į registrą, o 
Savivaldybė apie tai nieko neži-
no. Kyla problemų ir sprendžiant 
teritorijų planavimo klausimus. 
Manau, kad turi būti vieningas 
valstybės registras.“

Kultūros paveldo departamen-
to direktoriaus pavaduotojas 
Audrius Skaistys pripažino, jog 
dėl skirtingų registrų tikrai kyla 
nemažai problemų. Jis pagyrė 
Druskininkus, skiriančius daug 
dėmesio ir lėšų kultūros paveldo 
objektams išsaugoti.

Druskininkų savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjo pavaduotojas-
vyriausiasis architektas Vilius 
Margelis pristatė Druskininkų 
savivaldybės objektus, įtrauk-
tus į kultūros paveldo sąrašą. 
Jis teigė, jog kyla problemų dėl 
Bendrojo ir specialiojo planų 
sprendinių derinimo istorinėje 
miesto dalyje. Anot V. Margelio, 
nėra gera praktika, kai miesto 
teritorijų planavimas vyksta be 
derinimo su Savivaldybe. 

Apie problemas, su kuriomis 
susiduria verslininkai, valdantys 
pastatus, įrašytus į kultūros pa-

2019 m. Rugpjūčio 23 d. Lie-
tuva, Latvija ir Estija minės 
„BALTIJOS KELIAS 30“ jubilie-
jų. Kviečiame druskininkiečius 
tautine atributika papuošti au-
tomobilius ir iš Vilniaus paju-
dėti Baltijos kelio maršrutu link 
Rygos ir Talino. Prie šių auto-
mobilių numatytuose taškuose 
prisijungs kiti auto/moto fanai, 
Lietuvos Respublikos savival-
dybių organizuotos grupės bei 
norintys dalyvauti pavieniai da-
lyviai. 

Kviečiame 2019.08.23 d. 9.00 
val. atvykti į Vilniaus Katedros 
aikštę oficialiam renginio atida-
rymui. Registruotis kviečiame 
puslapyje www.baltijoskelias30.lt

Daugiau informacijos Jums 
bus suteikta telefonu 8 679 
33331 arba el. paštu jcl@jcl.lt 

2019 m. rugpjūčio 23 d. vyks 
skirtingų organizacijų veiklos, 
prie kurių kviečiama prisijungti:
9 val. Automobilių kelionės 
Vilnius-Talinas startas;
9-17 val. Bendruomeniniai
renginiai Katedros aikštėje;
10 val. Bėgikų estafetės 
Vilnius-Talinas startas;
18 val. Gyvoji grandinė nuo
 Gedimino pili es bokšto iki
 Ukmergės plento;
19 val. Koncertas Katedros
 aikštėje (LRT transliuos tiesio-
giai).

Druskininkiečiai kviečiami 
dalyvauti „Baltijos kelio“ 

jubiliejaus renginiuose

Konferencijoje dalyvavo Savivaldybės vadovai, Kultūros paveldo departamento darbuo-
tojai, Seimo nariai ir Druskininkų verslo bendruomenės atstovai/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotraukos
veldo objektų sąrašą, pasakojo 
Druskininkų verslininkas Riman-
tas Markauskas. Jis skundėsi, 
kad negali surasti paveldo spe-
cialistų, kurie įvertintų ir pateiktų 
išvadas apie jo valdomo pas-
tato, įtraukto į kultūros paveldo 
sąrašą, būklę.

Seimo narys Zenonas Strei-
kus, klausydamas dalyvių pa-
sisakymų, pripažino, jog konfe-
rencijoje aptariamoje srityje yra 
daug painiavos, todėl pasiūlė 
problemas išgryninti ir diskutuoti 
dėl galiojančių normatyvinių do-
kumentų pakeitimo.
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Milda Kuizinaitė

Dvaru vadinamą namą ša-
lia Vijūnėlės tvenkinio Druski-
ninkuose rentę statybininkai į 
žemę įgręžė 8 galingus polius, 
kad jo nesugriautų jokia gam-
tos stichija. Bet tvirtą statinį 
išjudino politiniai vėjai. Lėtai ir 
skausmingai. Taip, anot Drus-
kininkų savivaldybės darbuoto-
jų, buvo rašoma Vijūnėlės dva-
ro istorija. Vos pradėtas statyti 
pastatas tapo skundus rašan-
čių vietos politikų taikiniu, o 
prieš savaitę, praėjus šeše-
riems metams nuo statybų pra-
džios, Aukščiausiasis teismas 
paskelbė galutinį sprendimą – 
jį būtina nugriauti. Sprendimas 
priimtas tuomet, kai beveik 600 
kvadratinių metrų namas buvo 
ne tik baigtas statyti turint vi-
sus reikiamus leidimus, bet ir 
visiškai įrengtas.

Dairosi iš kito kranto 
Vijūnėlės dvaro šeimininkai 

pirmą kartą „Lietuvos ryto“ žur-
nalistams atvėrė labiausiai ša-
lyje aptarinėjamo namo duris. 
Vaikštant po baigiamą įrengti 
pastatą iš jo šeimininkų arba 

statytojų įprasta girdėti žodžius 
„čia bus...“, tačiau šįkart girdė-
jome frazę „čia turėjo būti“. Ša-
lia Vijūnėlės tvenkinio pastaty-
tą namą smalsuoliai paprastai 
fotografuoja iš kito kranto, to-
dėl užėjus į tvora aptvertą ir tu-
jomis apsodintą kiemą iš karto 
net sunku suprasti, kad tai tas 
pats vadinamasis dvaras. Vijū-
nėlės tvenkinio vaizdas turėtų 
atsiverti tiktai įėjus į patį namą, 
kurio pirmajame aukšte įrengta 
didžiulė svetainė skliautinėmis 
lubomis. 

Tačiau dideli jos langai šiuo 
metu uždengti plėvele, o kori-
doriaus grindys išklotos popie-
riumi, kad į kitas patalpas ne-
sklistų dulkės. Jas išsiurbti taip 
pat nebūtų sunkus darbus. Šio 
namo šeimininkams nereikėtų 
iš vienos patalpos į kitą tampy-
ti dulkių siurblio. Šalia katilinės 
įrengtas stacionarus dulkių si-
urblys. 

Per sienose išvedžiotus orta-
kius dulkės ir šiukšlės automa-
tiškai nunešamos į centriniame 
dulkių siurblyje esančią talpy-
klą. 

Jaukumą kuria šviesa 
Prieš lipdama į antrąjį aukštą 

į popierių valiausi batus, tačiau 
išgirdau patarimą: „Nereikia, 
jau nieko nebesugadinsite“, 
nors ant šilto ir švaraus parke-
to norėtųsi vaikščioti basomis 
kojomis. Grindys atrodo visai 
kitaip uždegus šviesą. Šio pas-
tato lubos ir grindys sumontuo-

tos priešingų spalvų kvadratais 
– jeigu tamsiau viršuje, švie-
siau apačioje. Visame pasta-
te įrengtas energiją taupantis 
LED apšvietimas, o pagrindi-
nėje svetainėje arkos formos 
lubos su šviestuvais buvo at-
vežtos atskiromis dalimis ir 
montuojamos kaip baldai. 

Darbininkai nebeužsuka 
Nors ant visų langų sumon-

tuotos nuleidžiamos žaliuzės, 
jos pakeltos ir iš antrojo aukšto 
galima mėgautis vaizdu tiesiai 
į Vijūnėlės tvenkinį. Tiktai van-
duo matyti ne tik per miega-
mojo, bet ir per erdvios vonios 
langus. Šio namo gyventojai 
tvenkinio vaizdu galėtų mė-
gautis ir iš sūkurinės vonios, 
kuri, kaip ir šalia esanti pirtis, 
jau beveik baigta montuoti. Ap-
niukusią dieną tvenkinys atro-
dė niūrus, o langų stiklais ritosi 
lietaus lašai. Per trigubo stiklo 
langus ąžuoliniais rėmais se-
niai niekas nežiūrėjo. Darbinin-
kai į šį pastatą nebeužsuka jau 
keletą metų. Visi darbai jame 
buvo įšaldyti tuomet, kai pro-
kurorai, o vėliau ir teismai ėmė 
svarstyti, ar jis pastatytas tei-
sėtai. Sustabdžius namo įren-
gimą, užbaigti tik tie darbai, 
dėl kurių jau buvo pasirašytos 
sutartys. 

Į namą atgabenti specialiai 
išpjauti stalviršiai taip ir liko gu-
lėti ant grindų, viename kam-
barių palikta ir paklota lova. 

Namas taupo energiją 
Nebaigtą įrengti namą nuo 

drėgmės ir pelėsių saugo vi-
sus metus veikianti vėdinimo 
sistema. Ji sujungta su šildy-
mo sistema, kurios įrengimas 
namo savininkams kainavo ne 
vieną dešimtį tūkstančių eurų. 
Rengiant geoterminį šildymą 

teko išgręžti keturis šimto me-
trų gylio gręžinius. Ekonomiš-
ka šildymo ir vėdinimo sistema 
bet kokiu oru pastate palaiko 
vienodą temperatūrą. 

Pastatas išaugo vietoj 
prieplaukos 
Vijūnėlės tvenkinys vietoj 

Druskininkų pakraštyje buvu-
sios pelkės buvo iškastas 1983 
metais. 1989 metais šalia jo 
pastatytas trijų aukštų valčių 
nuomos punktas su prieplau-
ka, kuris kartu su 35 arų žemės 
sklypu buvo privatizuotas 1992 
metais. 2006 metais sklypą 
įsigijo bendrovė „Pamario na-
mas“ ir keturiais arais išplės-
tame sklype suplanavo statyti 
2500 kvadratinių metrų svečių 
namus, tačiau vėliau sklypą 
pardavė. 

Po kelerių metų Druskininkų 
savivaldybė pradėjo Vijūnėlio 
parko rekonstrukciją. Naujieji 
sklypo savininkai pageidavo 
statyti gyvenamąjį namą, todėl 
jis buvo vėl sumažintas. Gavus 
visų institucijų pritarimus 2012 
metais buvo išduotas leidimas 
statybai, o po metų pradėtas 
statyti Vijūnėlės dvaru vadina-
mas namas. Šiluma neišeina 
nei pro duris, nei pro langus 
– visas pastatas, net jo stogas 
apipurkštas šalčiui nelaidžia 
medžiaga. Atrodo, kad archi-
tektų ir energetikos specialistų 
darbas nuėjo perniek. Praėju-
sią savaitę septyni Aukščiau-
siojo teismo teisėjai atmetė šio 
namo savininkų Žilvino ir Zinos 
Povilonių prašymą pakeisti 
pastato paskirtį ir leisti jį nau-
doti kurorto reikmėms. 

Statyti įkalbinėjo ir meras 
Teismo ekspertai, įvertinę 

Druskininkuose esantį pastatą 

ir jo griovimo išlaidas, nustatė, 
kad tai kainuotų 1,6 milijono 
eurų. 

Statinio savininkai dar per-
nai teismui įteikė ieškinį, ku-
riuo prašoma šią žalą priteisti 
iš valstybės ir Druskininkų sa-
vivaldybės. Tokia kompensa-
cija namo savininkui smarkiai 

patuštintų kurorto biudžetą. 
Kai Druskininkų savivaldybė 
Ž.Poviloniui išdavė leidimą sta-
tyboms, niekam nekilo abe-
jonių, kad kas nors daroma 
neteisėtai. Prieš gaudamas 
statybos leidimą būsimo pas-
tato savininkas privalėjo su-
rinkti gausybės valstybės ins-
titucijų – Nacionalinės žemės 
tarnybos, Teritorijų priežiūros 
ir statybos inspekcijos, prieš-
gaisrinės apsaugos, kultūros 
paveldo ir aplinkosaugos spe-
cialistų atsiliepimus. Matydami, 
kad visi dokumentai suderinti, 
savivaldybės specialistai tokį 
leidimą išdavė, o Druskininkų 
meras Ričardas Malinauskas 
neslepia savo pažįstamą pats 
paskatinęs imtis šių statybų. 

„Tuomet buvau ir esu tikras, 
kad tam yra visos teisinės ga-
limybės, kad pastatas papuoš 
Druskininkus. Aš negalėjau 
netgi įsivaizduoti, kad prieš 
mane ir Druskininkus susivie-
nijusi politikų, teisėjų, prokuro-
rų ir aukščiausių šalies vadovų 
grupė sugebės paversti balta 
juodu“, – kalbėjo kurorto me-
ras.

Surinko kalnus dokumentų 
Mero bei kitų Druskininkų 

savivaldybės darbuotojų kabi-
netuose sukrautos kelios de-
šimtys kilogramų dokumentų, 
kuriais įvairioms institucijoms 
bandyta įrodyti, kad statant 
vadinamąjį Vijūnėlės dvarą ne-

buvo pažeisti jokie įstatymai. 
„Tiek dokumentų, kiek surink-
ta dėl šio pastato, normalioje 
valstybėje užtektų įrodyti arba 
panaikinti kaltinimus dėl šimto 
žmogžudysčių“, – kilnodamas 
šūsnis brėžinių, raštų bei teis-
mų sprendimų „Lietuvos rytui“ 
sakė R.Malinauskas. 

Kurorto savivaldybė visą lai-
ką bandė įrodyti, kad antrosios 
kurortinės zonos, kurioje esą ir 
buvo pastatytas Vijūnėlės dva-
ras, Druskininkuose niekada 
nebuvo. Zona, kur turėtų būti 
draudžiama gyvenamųjų namų 
statyba, yra nustatyta vieninte-
liame Lietuvos kurorte – Palan-
goje. 

Atsirado apsaugos juosta 
Druskininkuose ją įžvelgė 

Generalinės prokuratūros pro-
kurorė Deimantė Nikitinienė, o 
visų tarnybų žvilgsniai į Vijūnė-
lės dvarą nukrypo po kaden-
ciją jau baigusios prezidentės 
Dalios Grybauskaitės 2016 
metų metinio pranešimo. Ji 
pareiškė, jog Vijūnėlės dvaras 
– pavyzdys, kad dalyti „zadani-
jas“ (užduotis) telefonu galima 
net teisėjams ar redaktoriams. 

Tais pačiais metais Vilniaus 
apygardos teismas nusprendė, 
kad prezidentės ir kitų aukštų 
politikų išgarsintą pastatą būti-
na griauti, o sprendimą beveik 
žodis žodin nurašė nuo viešąjį 
interesą gynusios prokurorės 
D.Nikitinienės pateikto ieški-
nio, kuriame atsirado teiginys, 
kad pastatas iškilo antrojoje 
kurorto apsaugos juostoje, kur 
negalima gyvenamųjų namų 
statyba. Kaip prokurorė tai 
nustatė, kurorto savivaldybės 
darbuotojams liko mįslė. Tiek 
Nacionalinės žemės tarnybos 
atstovai, tiek aplinkosauginin-
kai jiems tvirtino nesulaukę 
prokurorų užklausų dėl drau-
džiamų zonų Druskininkuose. 
Nustebę specialistai tuomet 
aiškino, kad Druskininkų mies-
to planuose esantis trumpinys 
yra ne A2, o AZ ir reiškia ne 
apsaugos juostą, o inžinerinių 
tinklų apsaugos zoną. 

Klampynės vis tiek 
neišvengs 
Tačiau politikų įžiebto skan-

dalo įkarštyje jų argumentai 
niekam neberūpėjo. „Murdo-
masi korupcijos klampynėje“, 
– pareiškė D.Grybauskaitė, 
o Vijūnėlės dvaras Lietuvo-
je tapo korupcijos talismanu. 
„Liūdniausia, kad dabar visuo-
menėje suformuota nuomonė, 
jog pastatas 
prie tvenkinio 
iš tiesų pa-
statytas ne-

Vadinamasis Vijūnėlės dvaras Druskininkuose atsirado vietoj senos ir apleistos valčių prieplaukos, kuri buvo privatizuota prieš 27 
metus/Domanto Umbraso nuotrauka

Beveik 600 kvadratinių metrų namas ant ežero kranto jau visiškai 
įrengtas, tačiau jo savininkai žurnalistų net neprašė nusiauti batų. Ne-
trukus tai, kas sukurta, turi būti išardyta ir sulyginta su žeme/Domanto 
Umbraso nuotrauka

Beveik 600 kvadratinių metrų namas ant ežero kranto jau visiškai įrengtas, 
tačiau jo savininkai žurnalistų net neprašė nusiauti batų. Netrukus tai, kas 
sukurta, turi būti išardyta ir sulyginta su žeme/Domanto Umbraso nuotrauka

Namą nuo drėgmės saugo visus metus veikianti vėdinimo sistema. Ji 
sujungta su šildymo sistema, kurios įrengimas kainavo ne vieną dešimtį 
tūkstančių eurų/Domanto Umbraso nuotrauka

„Vijūnėlės dvaro pamatus griauna politinė bomba, o žodį tars ir Strasbūro teismas“

5 psl.
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Svarbiausi valstybės teisiniai ramsčiai, įkvėpti D. Grybauskaitės, dėjo visas pastangas, 
kad šis pastatas būtų nugriautas/Domanto Umbraso nuotrauka

Pro daugelį Vijūnėlės dvaro langų atsiveria puikus vaizdas į ežerą/Domanto Umbraso 
nuotrauka

Vijūnėlės dvaro šeimininkai pirmą kartą „Lietuvos ryto“ žurnalistams atvėrė labiausiai 
šalyje aptarinėjamo namo duris. Lrytas.lt koliažas

atkelta iš 4 psl.

teisėtai, nors iš gatvėje sutik-
tų šimto žmonių turbūt niekas 
nežinotų tikrosios situacijos“, 
– kalbėjo Druskininkų meras 
R.Malinauskas. Kada prie Vi-
jūnėlės tvenkinio atvyks bul-
dozeriai, kol kas nežinoma. 
Nugriauti pastatą turėtų pats 
jo savininkas Ž.Povilonis, kuris 
už kiekvieną teismo sprendimo 
nevykdymo dieną yra įpareigo-
tas sumokėti 50 eurų. Spren-
dimą griauti namą, kurį pasi-
statė vietoj dar 1992 metais 
privatizuotos buvusios valčių 
prieplaukos, verslininkas yra 
apskundęs Europos žmogaus 
teisių teismui, tačiau Aukš-
čiausiasis teismas nusprendė, 
kad pastatą reikia griauti ne-
laukiant šio teismo sprendi-
mo. Jeigu teismo sprendimo 
neįvykdys pats pastato savi-
ninkas, sunkiasvorę techniką 
atsiųs Valstybinė teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcija, 
o šio tvenkinio pakrantė virs ti-
kra klampyne. Tokia ji jau buvo 
tada, kai buvo griaunamas su-
degęs valčių nuomos punktas. 

Nusižiūrėjo dvi tujas 
Kas bus vietoj galbūt pasku-

tines dienas skaičiuojančio 
pastato, kol kas nesuplanuota. 
„Bus pieva, gal kokį krūmą pa-
sodinsime. Girdėjau pasiūlymą 
pastatyti ir kokį kovos prieš 
laisvę ir demokratiją simbolį“, 
– svarstė Druskininkų meras 
R.Malinauskas, teismo spren-
dimą griauti su visais leidimais 
pastatytą pastatą pavadinęs 
pasityčiojimu iš žmogaus, iš 
privačios nuosavybės ir sveiko 
proto. Ką norėtų matyti vietoj 

Vijūnėlės dvaro, internete bei 
socialiniuose tinkluose akty-
viai svarsto ir Druskininkų gy-
ventojai. Vieni apgailestauja, 
kad pastato neleista pritaikyti 
kurorto gyvenimui, kiti laukia, 
kol vietoj jo vėl žels žolė, ir so-
cialiniuose tinkluose jau kvie-
čia į pikniką. Kai kurie tikisi, 
kad buldozeriams atvažiavus 
griauti modernaus namo spės 
ką nors nugvelbti. Vienas pen-
sininkas jau buvo atėjęs pas 
R.Malinauską prašyti, kad nu-
griovus pastatą jis norėtų išsi-
kasti dvi tujas ir išsinešti gaba-
lą tvoros. 

Byloje – ir dvi pikantiškos 
detalės 
Egidijus Šileikis Teisės pro-

fesorius, buvęs Konstitucinio 
teismo teisėjas: „Aukščiausia-
sis teismas turėjo teisę ir ga-
limybę priimti tokį sprendimą, 
visi teisėjai jį priėmė vieningai, 

ir kaip buvęs teisėjas aš jį ger-
biu. Tačiau kaip teisės moksli-
ninkas pastebiu dvi labai įdo-
mias detales. 

Pirmiausia – vadinamoji an-
troji kurortinė juosta. Man, kaip 
mokslininkui, labai įdomu suži-
noti, ar antroji kurortinė zona 
daugybę metų visoje Lietuvoje 
buvo tik teisinė fikcija. Jei tai 
nebuvo fikcija, labai norėčiau 
pasivaikščioti po Palangą ar 
Nidą ir pamatyti, kur ta zona 
yra. Jei ji yra, ar joje nėra gy-
venamųjų pastatų? Jei yra, 
tai kodėl jie nenugriauti, o pa-
reigūnai, kurie davė leidimus 
statyboms, nėra nubausti? 
Jei ši zona yra tik vieno mies-
to problema, kodėl tai nėra 
kitų kurortų problema? O gal 
prokuratūra taiko dvejopus 
standartus? Nežinau, ar Drus-
kininkuose esančio pastato 
savininko skundą priėmęs Eu-
ropos žmogaus teisių teismas 

(EŽTT) vertins tai, kas Lietu-
voje buvo ta antroji kurorto ap-
saugos zona – teisinė fikcija ar 
ne? Ar ji yra fikcija kituose Lie-
tuvos kurortuose – Palangoje, 
Birštone, Nidoje? Jei ji yra tik 
teisinė fikcija, tai jau pikantiška 
detalė, tad įdomu, ar tarptauti-
nis teismas šį įdomų klausimą 
nagrinės. Antra, nežinau, ar 
tarptautinis teismas nusileis iki 
tokių Druskininkams naudingų 
detalių kaip 2016 metais Seime 
skaitytas prezidentės praneši-
mas, kuriame tiesiogiai buvo 
nurodytas Vijūnėlės dvaras ir 
mįslingas terminas „zadanija“. 
Ar šitas metinis pranešimas 
negali būti įvertintas kaip bent 
psichologinis arba politinis po-
veikis teismams ar teisėsaugos 
institucijoms. Detalė pikantiš-
ka, bet mes galime tik spėlioti, 
ar EŽTT tokį dalyką nagrinėtų 
ne baudžiamosios bylos kon-
tekste. Jei tai būtų baudžiamo-

ji byla, aš net neabejoju, kad 
tarptautinis teismas apie tai 
pasisakytų, bent jau užsimin-
tų. Ši byla yra administracinė, 
susijusi su nuosavybės teise. 
Jei to valstybės vadovės pra-
nešimo nebūtų buvę, šiandien 
nebūtų ir vadinamojo Vijūnė-
lės dvaro griovimo aktualijos. 
Man, kaip mokslininkui, teisės 
tyrinėtojui, įdomu, kaip teisinė-
je valstybėje vertinti tą metinį 
prezidentės pranešimą? Negi 
teisėsaugos institucijos ir teis-
mai dirba vienaip, jei kažkas 
jame būna paminėtas, ir visai 
kitaip, jei nepaminėtas? Šios 
bylos kontekstas – sudėtingas. 
Jei statinys stovi ypač vertin-
goje saugomoje teritorijoje, 
draustinyje, EŽTT pateisina 
kraštutinę priemonę – jo griovi-
mą. Jei jis stovi ne draustinyje, 
gali būti ir perlenkta lazda.“

„Lietuvos rytas“ 2019-07-20 

Teismui paskelbus, kad 
Druskininkuose stovintis vadi-
namasis Vijūnėlės dvaras turi 
būti nugriautas, pasipriešinti 
nusprendė Seimo narių grupė. 
Dar liepos viduryje Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas (LAT) 
antrą kartą paskelbė, kad jis 
turi būti nugriautas. Jo savi-
ninkas Žilvinas Povilonis iš-
kart po šios žinios teigė, kad 
teismo sprendimas bus vykdo-
mas. Teismo ekspertai, įvertinę 
Druskininkuose esantį pastatą 
ir jo griovimo išlaidas, nusta-
tė, kad tai kainuotų 1,6 milijono 
eurų. 

Seimo nariai siūlo negriauti
Portalas lrytas.lt gavo grupės 

Seimo narių pasirašytą kreipimą-
si į premjerą Saulių Skvernelį dėl 
vadinamo Vijūnėlės dvaro „per-
ėmimo visuomenės reikmėms“. 
Pasirašiusiųjų nuomone, pastato 
griovimas yra kraštutinė ir nepa-
grįsta priemonė. Vienas iš krei-
pimosi į Vyriausybę ir premjerą 
iniciatorių – Seimo narys Artūras 

Skardžius – portalui lrytas.lt nuro-
dė, kad raštą pasirašė daugiau nei 
20 Seimo narių, nors pritariančių 
šiai pozicijai yra dar kelis kartus 
daugiau. Vyriausybei pateiktame 
ir Seimo narių pasirašytame rašte 
prašoma „nedelsiant ieškoti būdų, 
kaip būtų galima išsaugoti ir per-
imti šį įrengtą ir miestą puošiantį 
pastatą visuomenės reikmėms“. 
A.Skardžius portalui lrytas.lt 
sakė, kad nėra tikslinga švaistyti 
pinigus griovimo darbams, kai yra 
ne vienas būdas panaudoti pasta-
tą visuomenės kultūrinius ir soci-
alinius poreikius tenkinančioms 
paslaugoms. Tarp raštą pasira-
šiusių Seimo narių – Arūnas Gu-
muliauskas, Aurimas Gaidžiūnas, 
Dainius Kepenis, Kęstutis Bacvin-
ka, Petras Nevulis, Jonas Jatu-
ris, Zenonas Streikus, Andriejus 
Stančikas, Remigijus Žemaitaitis, 
Gediminas Kirkilas, Algimantas 
Kirkutis. 

Pirmą kartą duris atvėrė žur-
nalistams 

Vijūnėlės dvaro šeimininkai 

Teismui liepus griauti Vijūnėlės dvarą, sukilo 
Seimo nariai – nori išsaugoti

pirmą kartą „Lietuvos ryto“ žur-
nalistams atvėrė labiausiai šalyje 
aptarinėjamo namo duris, kaip ra-
šoma straipsnyje: Vijūnėlės dvaro 
pamatus griauna politinė bomba, 
o žodį tars ir Strasbūro teismas. 
Vaikštant po baigiamą įrengti pas-
tatą iš jo šeimininkų arba statytojų 
įprasta girdėti žodžius „čia bus...“, 
tačiau šįkart girdėjome frazę „čia 
turėjo būti“. Šalia Vijūnėlės tven-
kinio pastatytą namą smalsuoliai 
paprastai fotografuoja iš kito kran-
to, todėl užėjus į tvora aptvertą ir 
tujomis apsodintą kiemą iš karto 
net sunku suprasti, kad tai tas 
pats vadinamasis dvaras. Vijūnė-
lės tvenkinio vaizdas turėtų atsi-
verti tiktai įėjus į patį namą, kurio 
pirmajame aukšte įrengta didžiulė 
svetainė skliautinėmis lubomis. 
Tačiau dideli jos langai šiuo metu 
uždengti plėvele, o koridoriaus 
grindys išklotos popieriumi, kad 
į kitas patalpas nesklistų dulkės. 
Jas išsiurbti taip pat nebūtų sun-
kus darbus. Šio namo šeiminin-
kams nereikėtų iš vienos patalpos 
į kitą tampyti dulkių siurblio. Šalia 
katilinės įrengtas stacionarus dul-
kių siurblys. 

Primename, kad pastatas Drus-
kininkų centre, vietos gyventojų 
pramintas Vijūnėlės „dvaru“, ku-
rortinėje zonoje pradėtas statyti 
2013 metais. Statybai reikalingus 
leidimus davė Druskininkų savi-
valdybė ir vietos žemėtvarkinin-
kai. Druskininkų meras Ričar-
das Malinauskas galutinį teismo 
sprendimą – griauti – pavadino 
politiniu. Iš pradžių šis turtas pri-
klausė alytiškiui, vienos saugos 
įmonės apsaugininkui Romui Ba-
ranauskui, vėliau – kauniečiams 
sutuoktiniams Ž. ir Z. Poviloniams.

lrytas.lt 2019-07-24

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus darbuotojų susitikimas su Prancūzijos 
žurnalo „Le Monde“ žurnalistu F. Georgesco (viduryje), į kurį buvo pakviesta ir A. 
Naujalienė (pirma iš kairės)/Eugenijos Sidaravičiūtės nuotrauka

Netikėtas Prancūzijos žurnalisto 
dėmesys

Agota Naujalienė

Perskaičiau savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ apie 
žurnalisto Florent Georges-
co iš Prancūzijos laikraščio 
„Le Monde“ apsilankymą 
Grūto parke ir pas merą. Kilo 
mintis pasidalinti ir savo 
įspūdžiais iš susitikimo su 
prancūzų žurnalistu bei jo 
žmona Druskininkų rezisten-
cijos ir tremties muziejuje, 
kuriame lankėsi liepos 12 ir 
13 dienomis. 

Žurnalisto noras susitikti su 
manimi – buvusia politine kali-
ne – buvo labai netikėtas. 

Galiu tik spėlioti, kad šią 
pavardę jis galėjo sužinoti iš 
Rezistencijos ir tremties mu-
ziejaus išleistos knygos „Žmo-
nių likimai okupacijų metais“, 
kurioje patalpinti ir mano prisi-
minimai, pavadinti „Partizanų 
ryšininke tapau, būdama dvyli-
kos metų“.

Bendravimas su žurnalistu 

truko apie 3 valandas. Buvo 
labai malonu, kad mano prisi-
minimai svečiams paliko didelį 
įspūdį. 

Kai pasakojau apie tardymų 
metu patirtus kankinimus, pa-
stebėjau, kad tai labai sujaudi-
no žurnalisto žmoną. Man pa-
sirodė, kad nieko panašaus jie 
dar nebuvo girdėję. 

Svečių atsisveikinimas su 
manimi ir muziejininkais buvo 
labai šiltas. Nekilo abejonių, 
kad apsilankymu muziejuje jie 
liko labai patenkinti. 

Džiaugėsi ir muziejaus dar-
buotojai, nes jų sukaupta ir 
svečiams pristatyta istorinė 
atmintis apie sovietinį lietuvių 
tautos genocidą pasieks toli-
mos Prancūzijos visuomenę. 

Smalsu, kaip mūsų pasako-
jimai bus pateikti „Le Monde“ 
puslapiuose – prancūzų žur-
nalistas muziejaus atstovams 
pažadėjo atsiųsti laikraščius 
su mus dominančiomis publi-
kacijos.
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Nors pastaraisiais metais 
Lietuvoje galime džiaugtis 
šiltesnėmis nei įprasta vasa-
romis, ne visiems gamtos gy-
ventojams karšti orai patinka. 
Pasak Dzūkijos nacionalinio 
parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato direkcijos 
Biologinės įvairovės skyriaus 
vedėjo Mindaugo Lapelės, 
sausros Dzūkijoje didžiausią 
įtaką turi ne kam kitam, o gry-
bams. Klimato kaitos sąlygoti 
orų pokyčiai veikia ir kitus au-
galus bei gyvūnus.

„Tam, kad susiformuotų gau-
sūs vaisiakūniai, dirvožemyje 
esančiai grybienai reikia ne tik 
šilumos, bet ir drėgmės. Todėl, 
kaip ir pernai, grybai gausiau 
dygsta visur, išskyrus pietrytinį 
Lietuvos pakraštį“, – konsta-
tuoja M. Lapelė. Jis atkreipia 
dėmesį, kad Dzūkija yra didelė, 
tad ir sausros poveikis įvairiuo-
se krašto vietose yra skirtingas.

„Jei apie Alytų ar Lazdijus pra-
deda dygti grybai, tai dar nereiš-
kia, kad tas pats vyksta Varėnos 
krašto smėlynuose. Smėlynai 
ir kopos, besitęsiantys nuo Va-
rėnos iki Druskininkų, sausros 
išmėginimus patiria kiekvienais 
metais, tačiau šiemet jie dar sti-
presni“, – pasakoja gamtininkas 
ir pabrėžia, kad šiuose kraštuo-
se vyraujančiuose šiluose pu-
šys ir dauguma žolinių augalų 
sausras išgyventi yra prisitaikę.

Nemunas yra atlaikęs ir di-
desnes sausras

Vandens pasaulio gyvento-
jai pastaruoju metu taip pat turi 
įveikti nemenkus išbandymus – 
liepos mėnesio pradžioje Lietu-
voje fiksuota hidrologinė sausra. 
Nacionalinė hidrologinė sausra 
skelbiama, kai vandens lygis yra 
žemesnis daugiau nei pusėje 
šalies vandens matavimo sto-
čių. Liepos pradžioje nustatyta, 
kad iš 48 tokių šalies stočių, 
28-iose vandens lygis yra že-

Praėjusį trečiadienį bran-
dos atestatai buvo įtekti 
44-ajai Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos abiturientų lai-
dai.  Šventiškai nusiteiku-

sius abiturientus pasveikino 
jų artimieji, šeimos nariai, 
svečiai, iškilmingame ren-
ginyje dalyvavo LR Seimo 
narys Zenonas Streikus bei 

Švietimo skyriaus vedėja 
Diana Brown. Palinkėti savo 
jau buvusiems mokiniams 
sėkmės atėjo didelis būrys 
gimnazijos mokytojų.

Šventės metu nestigo gražių 
dainų, linkėjimų bei apdovano-
jimų. Būreliui gabių abiturientų 
buvo įteiktos stipendijos.

Tadas Šarapovas, tuometės 

Vandens pasaulio gyventojai pastaruoju metu taip pat turi įveikti nemenkus išbandymus – liepos mėnesio pradžioje Lietuvoje fiksuota 
hidrologinė sausra/Mindaugo Lapelės nuotrauka

Druskininkų „Ryto“ gimnazija atsisveikino su 44-ąja abiturientų laida/Smiltės Šeimytės nuotrauka

Rekordiškai karštos vasaros Lietuvoje – kaip sausros išbandymus atlaiko Dzūkija?

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 44-osios laidos abiturientams įteikti 
atestatai ir stipendijos

mesnis arba lygus žemiausiam 
vidutiniam daugiamečiam šiltojo 
laikotarpio vandens lygiui. Kaip 
pažymi Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnyba, nors liepos 15 
dieną jau fiksuota hidrologinės 
sausros pabaiga, žemi vandens 
lygiai Neryje, Nevėžyje ir Nemu-
ne išlieka, todėl gausaus lietaus 
nualintoms upėms vis dar labai 
reikia. 

Tiesa, Dzūkijos nacionalinio 
parko gamtininkas primena, kad 
Nemunas yra patyręs ir didesnę 
sausrą 2015 metais, po kurios 
visos vandens ekosistemos at-
sistatė, tad pavojaus varpais 
skambinti ir dabar nereikėtų. 

„Nusekusių Nemuno pakran-
čių dumblynuose daugiau mais-
to randa tilvikiniai paukščiai, čia 
pradeda gausiai augti dumble-
nės, viksvuolės, kurioms norma-
liomis sąlygomis tinkamų buvei-
nių nedaug. Nukritęs vandens 
lygis palankus upinėms ir ma-
žosioms žuvėdroms, upiniams 

kirlikams, nes padaugėja iš van-
dens išnirusių atviro smėlio sa-
lelių, tinkamų jų perimvietėms“, 
– sako M. Lapelė. Tačiau jis 
atkreipia dėmesį, jog kai kurios 
salose įsikūrusios paukščių ko-
lonijos tampa lengviau pasiekia-
mos keturkojams plėšrūnams. 
„Lietuvos ornitologų draugijos 
pranešimu, taip buvo sunaikin-
ta gausi žuvėdrų ir kirų kolonija 
Nemune ties Lipliūnais“.

Per šiltas ežero vanduo – 
grėsmė žuvims ir nusivylimas 
žvejams

Tuo tarpu Valstybinės saugo-
mų teritorijų tarnybos Biologinės 
įvairovės skyriaus vyriausiasis 
specialistas Laimutis Budrys at-
kreipia dėmesį į šiemet fiksuotą 
ypatingai aukštą ežerų vandens 
temperatūrą. Nors šiltas vanduo 
– neabejotinas pliusas prie eže-
ro atvykusiems poilsiautojams ir 
maudynių mėgėjams, patiems 
ežero gyventojams tai sukelia 

rimtų nepatogumų.
„Įšilusiame vandenyje susi-

kaupia didelis kiekis vandens 
augalų ir dumblių, kurie sunau-
doja deguonį. Be to, aukštesnėje 
temperatūroje deguonis tirpsta 
lėčiau, todėl žuvims jo pritrūks-
ta“, – aiškina specialistas.

Jis pažymi, kad žuvims van-
dens temperatūra yra labai svar-
bi, o paskutiniais metais ežeruo-
se, upėse ji pasiekdavo net 25 
laipsnius šilumos, kai įprastai 
vasarą vandens vidaus vandenų 
temperatūra pasiekdavo apie 21 
laipsnį.

„Dėl pakilusios temperatūros 
keičiasi deguonies kiekis, gam-
tinė aplinka, medžiagų balansas 
vandens telkinyje, todėl žuvys 
tampa vangesnės, mažiau mai-
tinasi“, – sako L. Budrys. Jis 
pasakoja, jog tiek pernai, tiek 
šiemet žvejybos mėgėjai nusi-
vylė prastesniu laimikiu – žuvys 
tokiomis sąlygomis nekimba. 

Spartesniu gamtos ritmu
M. Lapelė atkreipia dėmesį, 

kad sausra turi ir tam tikrų pri-
valumų – šiais metais beveik 
nebuvo uodų ir mašalų antplū-
džio, nes jų vystymuisi taip pat 
reikia drėgmės, tačiau per anksti 
džiaugtis taip pat nereikėtų. „Kai 
sąlygos taps palankios, jie tikrai 
nepraleis progos gausiai pasiro-
dyti, kad ir rugpjūčio mėnesį“, – 
perspėja gamtininkas.

Pasak jo, vyraujant šiltiems 
orams gamtoje viskas vyksta 
greičiau – augalai, dar nesuspė-
ję pasiekti savo įprastinio dydžio, 
žydi ir nokina vaisius, pirmosios 
žemuogės prinoksta anksčiau 
ir panašiai. „Dabar, liepos mė-
nesio pradžioje, mūsų pievos ir 
laukai atrodo kaip rugpjūčio mė-
nesį“, – sako M. Lapelė. 

Gamtininko teigimu, po tokio 
sauso pavasario ir vasaros pra-
džios, didėja hibridų susidarymo 
tikimybė. „Vėjalandės šilagėlės 
žydi keliomis savaitėmis anks-
čiau už pievines, o šiemet vie-
noms bebaigiant žydėti, žiedus 
pradėjo skleisti ir pievinės, todėl 
botanikams ateityje gali tekti su-
sidurti ir su daugiau biologiškai 
artimų rūšių hibridų“, – aiškina 
M. Lapelė.

Kalbėdamas apie ateities pro-
gnozes ir klimato pokyčius, jis 
išlieka optimistiškai nusiteikęs. 
„Akivaizdu, kad klimatas darosi 
kontrastingesnis, bet žmogus 
geba gyventi tiek Arkties ledy-
nuose, tiek Sacharos smėly-
nuose. Ko nenorėčiau, tai mūsų 
krašto privalumo – keturių metų 
laikų – išnykimo ir vietoje žiemos 
turėti šaltą ir lietingą rudenį“, – 
sako M. Lapelė.

Užsakymo Nr. MDR-215-03

Druskininkų 3-iosios vidurinės 
mokyklos (dabar „Ryto“ gim-
nazijos) 1994 metų laidos abi-
turientas, šiuo metu ISM Vady-
bos ir ekonomikos universiteto 
dėstytojas, remia abiturientus 
nuo 2008 metų. Vienkartinę 
stipendiją jis skiria aktyviems, 
gerų mokymosi rezultatų pa-
siekusiems abiturientams. 
Šiemet T. Šarapovo stipendija 
paskirta Titui Gapševičiui ir Ži-
vilei Malaškevičiūtei.

Darius Šavolskis, Druski-
ninkų „Ryto“ vidurinės moky-
klos (dabar „Ryto“ gimnazijos) 
2000 metų laidos abiturientas, 
šiuo metu dirbantis vienoje iš 
Europos Sąjungos saugumo 
institucijų Briuselyje, nuo 2013 
metų skiria stipendijas geriau-
siam anglų kalbos ir istorijos 
žinovui. Šiemet D. Šavolskio 
stipendijas gavo Mindaugas 
Česnulevičius ir Edvinas Sa-
vulionis.

Jevgrafijus ir Bronė Samu-
chovai nuo 2017 metų skiria 
vienkartinę stipendiją geriau-
siam matematikui. Šiemet jos 
nusipelnė Modesta Bogušytė.

Parengta pagal 
Druskininkų savivaldybės 

informaciją
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Batutų parke smagių akimirkų gali patirti visa šeima/Roberto Kisieliaus ir Justino Kygos nuotraukos

Verslininkė J. Mazaliauskienė: „Druskininkai – grožio ir poilsio oazė, prie kurios 
puoselėjimo norisi prisiliesti savomis rankomis“

priemonių, velomobilių nuoma. 
„Tai – projektas, kuriuo labai ti-
kime ir norime, kad jis tokį patį 
įspūdį paliktų mūsų lankytojams. 
Dirbame visa šeima – visur visi 
kartu. Kaip kumštis! Aš su vyru, 
mano tėtis Virgis ir mama Dalė. 
Net ir mūsų mažieji šeimos nariai 
skuba padėti, dalijasi darbais, no-
riai įsitraukia. 

Vieni esame atsakingi už pas-
laugų suteikimą vietoje, kiti už 
rinkodarą ir dokumentacijos 
tvarkymą, treti už techninę prie-
žiūrą ir remontą“, – kalbėjo J. 
Mazaliauskienė.

Batutų parkas, atidarytas prie 
Vijūnėlės ežero, puikiai matomas 
iš toli. Didysis batutas suskirsty-
tas zonomis, jame laukiami visi 
– ir maži, ir dideli. Batutų parką 
sudaro laisvo šokinėjimo, krepši-
nio, kvadrato zonos, lipni sienelė, 
kempinių baseinas ir laipiojimo, 
kopimo zona. 

Laisvo šokinėjimo erdvėje – kliū-
tis, per kurią galima šokinėti, o čia 
praleidžiantiems daugiau laiko – 
vis pasitikrinti savo meistriškumą. 
Krepšinio zonoje – 4 krepšinio 
lentos su lankais. Kvadrato zo-
noje galima žaisti kamuoliu, skirs-
tytis komandomis, dūkti visiems 
drauge. Apsirengus specialų 
kostiumą, galima ir „prilipti“ prie 
sienos, vartytis. Šokant į aukštį – 
lenktyniauti, varžytis, kuris vikres-
nis, arba nerti į baseiną.

„Nepakartojami ir neįkainojami 
įspūdžiai, kai ir tėtis, ir senelis, ir 
mama, ir vaikučiai dūksta kartu. 
Todėl batutų parke organizuojame 
ir mažųjų šventes, kviečiame 
švęsti gimtadienius, kitas progas. 
Ypač daug dėmesio skiriame sau-
gumui, ribojame lankytojų skaičių 
vienu metu, supažindiname su 
saugaus elgesio taisyklėmis, pri-
žiūrime ir saugome lankytojus. 

Batutų parkas prasidėjo nuo lei-
dimų, suteikusių galimybę išpildyti 
paruošto projekto sąlygas. Džiau-
giamės Druskininkų savivaldybės 
administracijos palaikymu, tikė-
jimu mūsų iniciatyva,“ – pasakojo 
J. Mazaliauskienė. Anot versli-
ninkės, tai – analogų neturintis 
batutų parkas po atviru dangumi. 
Panašius parkus galima išvysti tik 
pajūryje ir sostinėje. 

Naująjį pramogų objektą jau 
spėjo pamėgti ir druskininkiečiai, 
ir miesto svečiai. Kalbinti lanky-
tojai džiaugėsi atsiradusia įdomia 
pramogų erdve, kurioje galima 
turiningai leisti laisvą laiką, užsi-
imti aktyvia veikla, žaisti kartu su 
artimaisiais ar visa šeima. Lanky-
tojai ypač vertina patogią erdvę ir 
pramogų kokybę. 

„Ar kada svajojote atrasti vietą, 
kurioje nejaustumėte žemės po 
kojomis ir kurioje nebūtų aukščio 
baimės? Kurioje atsispirti ir atšokti 
būtų galima net ir nuo sienų ir taip 
pajausti skrydžio malonumą?“, – 
klausia batutų parko šeimininkai ir 
kviečia visa tai išbandyti patiems. 

Batutų parkas miesto gyven-
tojų ir kurorto svečių laukia 
kiekvieną dieną iki pat rugsėjo 
mėnesio nuo 10 iki 21 val. Rug-
sėjo ir spalio mėnesiais lanky-
tojai bus laukiami savaitgaliais 
bei švenčių dienomis. 

Išskirtinai mažos kainos, 
adrenalino pliūpsniai, šypse-
nos bei juokas ir kasdienybės 
praskaidrinimas – visa tai ra-
site naujajame batutų parke!

atkelta iš 1 psl.

Užsakymo Nr. MDR-215-01
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Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ras, įgyvendinantis projektą 
„Sveika bendruomenė – sti-
pri visuomenė“ šią vasarą 
Druskininkų savivaldybės 
vaikus pakvietė į nuotaikin-
gas sporto ir savęs pažinimo 
stovyklas. 3-17 metų vaikai 
stovyklos metu dalyvavo 4 rū-
šių fizinio aktyvumo veiklose: 
mokėsi važinėti riedučiais, 
traikais (triratis paspirtukas), 
šoko gatvės šokius ir net tu-
rėjo progą dalyvauti įsiminti-
nose slidinėjimo pamokose 
„Snow Arenoje“.

Visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Inga Kostina džiaugė-
si, kad daug darbo pareikalavęs 
projektas jau davė vaisių – net 
pusė tūkstančio vaikų visą vasa-
rą džiaugėsi kokybišku poilsiu ir 
pramogomis: „Šią vasarą orga-
nizuotose 10-yje stovyklų daly-
vavo 500 vaikų. Stovyklautojai 
galėjo išbandyti įvairias fizines 
veiklas, buvo mokomi šiaurie-
tiško ėjimo technikos, dalyvavo 
estafetėse, žiūrėjo edukacinius 
filmus, labai daug visko nuveikė. 
Po stovyklos vaikai taip pat ga-
lės tęsti patikusias veiklas. Kvie-
čiame užsirašyti į nemokamus 
būrelius, kuriuose bus galima 
toliau mokytis labiausiai patiku-
sios veiklos.“ 

Vaikus labiausiai džiugina 
pramogos „Snow Arenoje“ 

„Didžioji dauguma vaikų po 
stovyklos pasirenka sugrįžti į 
„Snow Areną“. Jie labai džiau-
giasi, galėdami paslidinėti, iš-
mokti geriau valdyti slides ir 
tiesiog pasimėgauti išskirtine 
pramoga“, – kalbėjo I. Kostina.

Slidinėjimo instruktorius Alek-
sandras Draginas tikino, kad net 
ir mažiausi vaikučiai per pamo-
ką išmoksta pagrindų ir drąsiai 
leidžiasi nuo kalno. „Sveikatos 
biuras kiekvieną dieną mums 
atsiunčia vis naujus vaikus, ku-
riuos mes mokome slidinėjimo 
pagrindų. 

Atvažiuoja ir labai maži, dar 
sunkiai ant kojų stovintys mažie-
ji, tad su slidėmis iš pradžių labai 
sunkiai tvarkosi. Bet į pamokos 
pabaigą vaikai jau pramoksta 
valdyti slides, čiuožia nuo aukš-
tesnio kalniuko, savarankiškai 
sustoja“, – apie mažųjų slidinė-
tojų pasiekimus pasakojo „Snow 
Arenos“ instruktorius A. Dragi-
nas. 

Patys vaikai, mokęsi slidinėti, 
tryško džiaugsmu ir, dar nesibai-

gus slidinėjimo pamokai, teigė 
vėl norintys sugrįžti.

Septynmetis Kornelijus nepa-
būgo šalčio ir kalnų, berniukas iš 
visų jėgų stengėsi neatsilikti nuo 
vyresnių stovyklautojų: „Man la-
bai patinka ir visai nešalta, kai 
čiuožiu. Išmokau nučiuožti nuo 
kalno. Aš pirmą kartą stoviu ant 
slidžių, buvo sunku, bet tėtis 
sakė, kad ir po stovyklos galėsiu 
čia atvažiuoti, tai labai džiau-
giuosi.“

Aštuonerių Luka, pirmą kartą 
išmėginusi slides, pasakojo, kad 
slidinėti jai labai patinka: „Čia 
mokausi slidinėti ir man labai 
patinka. Gal tik į kalną užlipti su 
slidėmis šiek tiek sunku, bet la-
bai smagu nučiuožti nuo kalno.“

Dešimties Emilis, dar net nesi-
baigus užsiėmimams, prisipaži-
no norintis kuo greičiau sugrįžti 
į „Snow Areną“: „Labai smagu 
čia slidinėti, jau moku stabdyti, 
leisdamasis nuo kalno, pašokti į 
viršų. Labai patiko!“

Ugdo naują profesionalių 
slidininkų kartą

Kaip sakė „Snow Arena“ va-
dovas Aivaras Kadziauskas, 
vienas iš pagrindinių tikslų, kad 
šis unikalus objektas vėl taptų 
toks pat patrauklus, koks buvo, 
vos jį atidarius, taptų vienu iš pa-
traukliausių pramogų vietų, trau-
kiančių ir vietinius žmones, ir 
kurorto svečius ir profesionalius 
sportininkus iš viso pasaulio. 

„Šiuo metu „Snow Arenoje“ 
galima sutikti ir stovyklaujančius 
mažuosius druskininkiečius. 
Labai džiugu, kad Druskinin-

kų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras įgyvendina 
projektą, suteikiantį galimybę 
Druskininkuose gyvenantiems 
vaikams – o jų yra 500 –įgyti 
slidinėjimo pradmenų. Pastebė-
jome, kad mažieji, dalyvaujantys 
šiame projekte, jau susidomėjo 
ir rugpjūtį organizuojamomis sli-
dinėjimo stovyklomis. Jie iš visų 
sporto šakų renkasi būtent sli-
dinėjimą. Džiugina, kad „Snow 
Arena“, kuri suteikia labai koky-
bišką žiemos pramogų paslau-
gas, sudomina ir vaikus“, – pa-
sakojo A. Kadziauskas.

Be organizuojamų stovyklų 
„Snow Arenoje“ vyksta ir inten-
syvios profesionalių sportininkų 
iš Latvijos, Čekijos, Rusijos ir 
kitų šalių treniruotės – daugy-
bės Europos šalių slidininkai do-
misi galimybe treniruotis Drus-
kininkuose. Liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais „Snow Arena“ tokia 
užimta, kad tenka platinti ir spor-
tininkams skirtas slidinėjimo tra-
sas, o nuo kitos savaitės ji veiks 
net nuo 6 ryto iki 9 val. vakaro 
– tokiu būdu siekiama sudaryti 
sąlygas treniruotis gausiai su-
sirinkusiems profesionaliems 
sportininkams. Visų kitų lankyto-
jų arena lauks įprastomis darbo 
valandomis. 

„Snow Arena“ vadovas A. Ka-
dziauskas pastebėjo, kad jau-
nųjų slidininkų gretas didina ir 
visus metus šiame slidinėjimo 
komplekse vykdomas unika-
lus projektas, suteikiantis visų 
Druskininkų mokyklų šeštokams 
galimybę įgyti slidinėjimo pra-
dmenų. „Kai kurie moksleiviai, 

išmokę slidinėti, lanko ir Sporto 
centro/„Snow arenos“ organi-
zuojamas treniruotes ir sėkmin-
gai atstovauja Druskininkams 
bei Lietuvai tarptautinėse varžy-
bose, iškovoja pirmąsias vietas. 
Jaunųjų slidininkų stovyklos su 
profesionaliais treneriais rengia-
mos ir pačioje „Snow Arenoje“. 
Tikimės, kad gera atmosfera, 
dėmesys paslaugų kokybei, at-
naujinta sniego danga ir planuo-
jamos naujovės pritrauks į mūsų 
kompleksą vis daugiau slidinė-
jimo entuziastų“, – sakė „Snow 
Arena“ vadovas.

Skatina vaikus judėti
Pasak Druskininkų savivaldy-

bės visuomenės sveikatos biuro 
direktorės I. Kostinos, organi-
zuojamos stovyklos Druskininkų 
savivaldybės vaikus džiugins 
dar dvejus metus, per kuriuos 

įvairias veiklas galės išbandy-
ti daugiau nei tūkstantis vaikų. 
„Įsipareigojome vasaros stovy-
klas Druskininkų savivaldybės 
vaikams nuo 3 iki 17 metų or-
ganizuoti 3 metus, o per tą laiką 
turėsime priimti 1700 vaikų. Tai 
bus didelis iššūkis, juk tas pats 
vaikas negali dalyvauti stovyklo-
je daugiau nei 1 kartą. Tačiau, 
nepaisant vargo, labai džiaugia-
mės, galėdami vaikus išjudinti, 
nes, kaip žinia, dabar net ir ma-
žiausieji yra labai pripratę prie 
ekranų. O stovykloje net nebūna 
kada pasiimti telefoną – vaikai 
net pamiršta apie juos, linksmi-
nasi iš visos širdies“, – apie vyk-
domas stovyklos tikslus ir jau 
pasiektus pirmuosius rezultatus 
pasakojo I. Kostina.

Parengė 
Miglė Krancevičiūtė

Jaunieji druskininkiečiai vasaros stovykloje atrado žiemos malonumus

Jaunieji stovyklautojai džiaugiasi, galėdami paslidinėti, išmokti geriau valdyti slides ir tiesiog pasimėgauti išskirtine pramoga/Druski-
ninkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Vaikai, kurie mokėsi slidinėti, tryško džiaugsmu ir, dar nesibaigus slidinėjimo pamokai, 
tikino vėl norintys sugrįžti/Justino Kygos nuotraukos

„Snow Arena“ vadovas A. Kadziauskas: „Džiugu, kad Druskininkų savivaldybės VSB 
įgyvendina projektą, suteikiantį galimybę Druskininkuose gyvenantiems vaikams įgyti sli-
dinėjimo pradmenų.“/Justino Kygos nuotrauka
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Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia viešą 

konkursą Apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo 
(vyriausiojo finansininko) pareigoms eiti

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus  (asmeniškai 
pateikiant originalus arba siunčiant registruotu laišku dokumentų 
kopijas. Jei registruotu paštu pateiktos dokumentų kopijos nepa-
tvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti do-
kumentų originalus):

– prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, 
kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu informuoti apie atitiktį Lie-
tuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams ke-
liamiems kvalifikaciniams reikalavimams, patvirtintiems Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. V-574

– asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius doku-
mentus ir šių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą;
– valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus 

darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų 
kopijas;

– privačių interesų deklaraciją;
– papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentų dokumentai priimami viešojoje įstaigoje Drus-

kininkų ligoninės administracijoje (Sveikatos g. 30, Druskininkai, 
209 kab.) 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo viešo-
sios įstaigos Druskininkų ligoninės interneto tinklapyje, įskaitant ir 
konkurso paskelbimo dieną (konkursas paskelbtas 2019 m. liepos 
24 d.).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 313) 59134, 
k.buciene@druskligonine.lt; www.druskligonine.lt

Su Apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo (vyriausiojo fi-
nansininko ) pareigine instrukcija, su Lietuvos nacionalinės 
sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių 
ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamais 
kvalifikaciniais reikalavimais bei su VšĮ Druskininkų ligoni-
nės viešų konkursų pareigas užimti organizavimo nuostatais 
galima susipažinti ligoninės interneto svetainėje: 

www.druskligonine.lt

VšĮ Druskininkų ligoninė kviečia į kolektyvą prisijungti 
direktoriaus pavaduotoją medicinai

Ieškome profesionalaus, patyrusio, ambicingo, veržlaus, novato-
riško ir pažangiai mąstančio specialisto.

Pagrindiniai reikalavimai: aukštasis universitetinis medicinos 
mokslų studijų srities išsilavinimas; ne mažesnis kaip 2 metų 
darbo stažas sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti – direktorė Evelina Raulušaitienė: 
tel. 8 692 67779 arba el. p. evelina.raulusaitiene@druskligonine.lt

VšĮ Druskininkų ligoninė kviečia į kolektyvą prisijungti kinezi-
terapeutą (turėti kineziterapeuto kvalifikaciją) ir medicinos psicho-
logą (turėti galiojančią medicinos psichologo licenciją).

Darbo patirtis pagal specialybę – privalumas. Gyvenimo aprašy-
mus siųsti galima el. p. k.buciene@druskligonine.lt

Kontaktinis asmuo pasiteirauti – personalo specialistė 
Kristina Bučienė. Tel. (8313) 59134

Informacija apie valstybinės reikšmės miškų plotų 
schemų tikslinimą

Informuojame, kad aplinkos ministras 2019 m. liepos 23 d. įsa-
kymu Nr. D1-433,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų 
tikslinimo” priėmė sprendimą pradėti Vilniaus rajono ir Druskininkų 
savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo 
procedūrą. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos rengimo 
organizatorius – Aplinkos ministerija (A. Jakšto g. 9, Vilnius), o 
rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba (Pramonės pr. 11a, Kaunas). 

Sprendime Valstybinei miškų tarnybai pavesta iki 2019 m. gruo-
džio 2 d. parengti patikslintus Vilniaus rajono ir Druskininkų savi-
valdybių savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų 
projektus. 

Su sprendimu galima susipažinti Aplinkos ministerijos interneti-
niame puslapyje www.am.lt arba Valstybinės miškų tarnybos pus-
lapyje: http://www.amvmt.lt
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Šildymo sistemos, grindinio šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos darbai. Tel. 8 656 21154

Verslo ir nekilnojamojo turto konsultacijos. LT-RU, RU-LT 
vertimai. Individuali veikla. Tel. 8 698 0732

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

KELEIVIŲ DĖMESIUI! 
Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 29 d. planuojame 

pakeisti autobusų maršruto Nr. 2 „Laisvės aikštė – Papartis“ 
ir „Laisvės aikštė – Grūto parkas“ tvarkaraščius.

Sekite informaciją savivaldybės interneto svetainėje 
www.druskininkai.lt ir šio maršruto autobusų stotelėse.

Druskininkų savivaldybės administracija
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Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Vilę Krušienę, netekus mylimos Mamos.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ darbuotojai“

                 Liepos 25 d. 20 val. kamerinės 
muzikos koncertas, ansamblis 
„Chloris“. Groja jaunieji smuikinin-
kai (Druskininkų miesto muziejuje, 
M. K. Čiurlionio g. 59)

Liepos 27 d. 20 val. VIII tarp-
tautinio Stasio Vainiūno pianistų 
ir kamerinių ansamblių konkurso 
laureatas ansamblis „Duo CoLore” 
(Druskininkų miesto muziejuje, M. 
K. Čiurlionio g. 59)

Liepos 27 d. 16 val. pianisto Roko 
Valuntonio koncertas M. K. Čiurlio-
nio memorialinio muziejaus sode. 
Koncertas mokamas. (M. K. Čiur-
lionio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Liepos 25 d. 16 val. Baltarusijos 
menininkų Tatjanos, Igorio ir Alek-
sejaus Pervuchinų kūrybos darbų 
parodos pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Liepos 31 d. 20 val. pianistų Dana 
Asnate Kļava (Latvija) ir Bennet 
Eicke (Vokietija) koncertas M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus 
sode. Koncertas mokamas (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Liepos 31 d. 16.30 val. meninin-
kės Lilijos Valatkienės parodos „Iš-
rinktieji“ atidarymas V. K. Jonyno 
namuose-galerijoje.

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

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

Fotografijų paroda „Baltų genčių 
kostiumai“ (Druskininkų amatų cen-
tras „Menų kalvė“, M. K. Čiurlionio 
g. 27)

Antano Norvydo Baltų genčių re-
konstrukcinių dirbinių ekspozicija 
„Protėvių ratas“. Keramika. Kapa-
vietės rekonstrukcija (Druskininkų 
amatų centras „Menų kalvė“, M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Liepos 25 d. 16 val. Baltarusijos 
menininkų Tatjanos, Igorio ir Alek-
sejaus Pervuchinų kūrybos darbų 
parodos pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13).

LIETUVOS MUZIKŲ 
RĖMIMO FONDAS kviečia:

XVII tarptautinis menų 
festivalis  Druskininkų vasara su 

M. K. Čiurlioniu
Liepos 24 d. 15 val. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje
Konferencija „M. K. Čiurlionio kūry-
bos sklaidos Lietuvoje ir pasaulyje 
praktika. Nacionalinis Čiurlionio 
kelias“

21 val. Viešbučio „Europa Royale 
Druskininkai“ Žiemos sodo salėje – 
kamerinės muzikos vakaras

Liepos 25 d. 20 val. Druskininkų 
miesto muziejuje – kamerinės mu-
zikos koncertas

Liepos 26 d. 12 val. Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokykloje – Lie-
tuvos kompozitorių smuiko muzikos 
koncertas-pokalbis „Šimtametės 
Lietuvos muzikos kelias“

16 val. M. K. Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje – fortepijono muzi-
kos koncertas

Liepos 27 d. 17 val. Druskininkų 
bažnyčioje – sakralinės muzikos 
valanda

20 val. Druskininkų miesto mu-
ziejuje koncertuos VIII tarptautinio 
Stasio Vainiūno pianistų ir kameri-
nių ansamblių konkurso laureatas 
ansamblis „Duo CoLore“

Liepos 28 d. 11 val. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje; 
15 val. UAB „Draugystės sanatorija“ 
Raudonojoje salėje – smuiko muzi-
kos šventės ir Smuikininkų meistriš-
kumo mokyklos Pabaigos koncertai

17.30 val. Druskininkų bažnyčioje – 
sakralinės muzikos valanda

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6

Tel. 8 682 57295 

REIKALINGAS MEISTRAS, 
galintis remontuoti 

lengvuosius automobilius. 
Tel. 8 613 91192

Renginiai

Sveikinimas
Nuoširdžiai sveikiname

 Juliją Čmukienę 
su gražiu jubiliejumi. Linkime 

daug sveikatos, būkite laiminga ir 
sėkminga!

Politinių kalinių ir tremtinių 

choro vadovė ir choristai

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir 

naujienų portale 
www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos:
 tel. 8 646 27272 arba el. paštu:  

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje

 „Mano Druskininkai“!
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2019.07.27 d.
Šeštadienis

2019.07.26 d.
Penktadienis

2019.07.28 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. 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 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis. 
00:45 Klausimėlis.lt (kart.).
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 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENK-

TADIENIO FILMAS „Gnomai“.
21:05 VASAROS KINO TEATRAS 

„Naktinis pasimatymas“.
22:55 „Patruliai“.
01:05 „Rembo. Pirmasis kraujas“.
02:50 „Už priešo linijos: Kolumbija“.
04:30 „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 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Bušvikas.
22:55 Mirties kelias.
00:45 Voratinklis.
04:20 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 
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. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Nusikaltimas ir bausmė. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

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

gatvės“.
09:05 „Teisingumo agentai“.
10:05 „Kobra 11“.
11:05 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Penktas Dievo įsakymas – ne-

žudyk.
23:20 Naktinis pasivažinėjimas.
01:15 „F. T. Budrioji akis“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gyvenimas. 
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Premjera. Supermokytoja.
12:00 Pasaulio dokumentika. Nilas. 

Didingoji upė.
12:55 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada.
13:50 Džesika Flečer.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:45 Žinios. Orai.
16:00 Sveikinimų koncertas.
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Žagarės vyšnių festivalis 

2016 „Viskas yra gerai“. 
23:10 Antikvariato paslaptys.
00:35 Žaidimas.
02:40 Tarptautinis sportinių šokių 

konkursas „Gintarinė pora 2017“. 
04:00 Klausimėlis.lt .
04:25 Džesika Flečer.

 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

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

noji planeta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

13:50 Džesika Flečer.
14:40 Klausimėlis.lt.
15:00 Kryžių kalno atlaidai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Są-

jūdis. 
22:00 Premjera. Marija Terezė.
23:45 Negyvėliams netinka pledai.
01:10 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
02:00 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

02:55 Pasaulio dokumentika. Nilas. 
Didingoji upė.

03:45 Pasaulio dokumentika. At-
šiaurioji Kanada.

04:40 Klausimėlis.lt.
05:10 Džesika Flečer.

 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

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

18.00 Žinios.
18.28 Orai.
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 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Keršytojų koman-

da“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“. 
10:00 „Maisto kelias“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Bembis“.
12:55 „Aldabra“.
14:25 „Meilė keliauja laiku. Smarag-

das“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Dantukų fėja“.
21:40 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Iksmenai. Žūtbūtinis mū-
šis“.

23:45 „Nepatyręs“. 
01:50 „Pro stiklą“.
03:45 „Patruliai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
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 „Gyvenimo knyga“.
13:15 „Titanikas“.
17:25 „Havajai 5.0“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Naktis muziejuje 2“.
21:35 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Pagrobimas 2. Neišven-
giamas kerštas“.

23:25 „Padaras“.
01:30 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.

07:55 „Ūkio šefas“. 
08:20 „Skaniai ir paprastai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
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 

„Žmonijos biuras“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Legendos“.
01:45 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:35 „Salemas“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Moderni šeima“.
04:50 „Svotai“.

06:35 „Tomas ir Džeris“.
07:05 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“.
07:30 „“Nickelodeon“ va-

landa. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:55 „Monstrai prieš ateivius“.
08:20 KINO PUSRYČIAI Drakoniu-

ko Riešutėlio nuotykiai.
10:00 Mažieji genijai.
11:55 Princesė Enė.
14:15 Gamtos jėgos.
16:20 Robinas Hudas. Vyrai su triko.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Gerokai keistas filmas.
20:35 Drilbitas.
22:45 Vaikinams tai patinka! 
00:45 Kerštas.
02:35 Bušvikas.
04:05 Programos pabaiga.

07:45 „Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:40 „Ogis ir tarakonai“.
09:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris svečiuose pas Ozo šalies bur-
tininką.

10:10 Šuo futbolininkas. Europos 
taurė.

11:55 Pelenės istorija. Gražiausios 
dainos.

13:45 Linksmuolė Momo.
15:30 Mano tėtis nuvarė mašiną.
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios. 
19:30 Transformeriai. Išnykimo am-

žius 
22:45 Rizikinga erzinti diedukus.
02:35 Vaikinams tai patinka! 
04:10 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 3/18. Laida apie krepšinį. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Grobis“.
02.15 „Rojus“.
03.00 „24/7“. 
03.40 „Detektyvas Linlis“.
05.10 „Kelrodė žvaigždė“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. 

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

Šina“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Galiūnų čempionatas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:15 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

misija. 
23:50 AŠTRUS KINAS Bendrabu-

tis.
01:30 „F. T. Budrioji akis“.

06:30 Galiūnų čempiona-
tas. Lietuvos rinktinė - Pa-
saulio rinktinė.

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 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:15 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Šuo“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:35 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
23:35 Penktas Dievo įsakymas – 

nežudyk.
01:15 Bendrabutis. 

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

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Gaudynės.
23:05 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 

pavojus.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:35 „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““.

2019.07.29 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. Pokalbiai.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia – įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris.
17.00 2019 m.  „Formulės-1“ čempi-

onato Vokietijos  GP apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.52 Rubrika „Verslo genas”.
18.55 „Miškinis“.
 20.00 Reporteris. 
20.55 Rubrika Verslo genas 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas”.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 2019 m.  „Formulės-1“ čempi-

onato Vokietijos GP apžvalga.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
 05.20 „Rojus“.

2019.07.30 d.
 Antradienis

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. 
17:25 „PREMJERA Bjaurusis ančiu-

kas Niujorke“.
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 Drau-

geliai.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Rizikinga erzinti diedukus.
03:25 Programos pabaiga. 

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

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

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

kai. 
07.55 „TV Europa pristato“.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimy-

te. 
11.00 „Inspektorius Luisas. Nenu-

spėjamas protas“.
13.00 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
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2019.07.31 d.
Trečiadienis

2019.08.01 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 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“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

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

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

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
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 

„Alinanti misija“.
22:25 „Vikinglotto“. 
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Legendos“.
01:40 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:30 „Greislendas“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Moderni šeima“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
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 

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. 
17:25 „PREMJERA Bjaurusis ančiu-

kas Niujorke“.
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. Ugnies audra.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Draugeliai.
03:00 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.
17:25 „PREMJERA Bjaurusis ančiu-

kas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 

03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
 05.20 „Rojus“. 

06:35 „Mentalistas“.
07:30 „Pragaro virtuvė“.
08:25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „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 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Pavojus iš kosmoso.
22:55 Gatvių kovotojas.
00:50 „F. T. Budrioji akis“.
01:40 „Akloji zona“. 

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

gatvės“.
09:05 „Teisingumo agentai“.
10:05 „Kobra 11“.
11:05 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Atvira ugnis.
22:50 Pavojus iš kosmoso.
00:45 „F. T. Budrioji akis“.
01:35 „Akloji zona“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 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 „Paslaptingas gyvenimas“.
11:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
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 

„Teta Helena“.
00:25 „Kaulai“.
01:20 „Legendos“.
02:10 „Detektyvas Bekstriomas“.
03:00 „Greislendas“.
03:50 „Kaulai“.
04:40 „Svotai“.

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”.
13.10 „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“.

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

gatvės“.
09:15 „Teisingumo agentai“.
10:15 „Kobra 11“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Gatvių kovotojas.
23:05 Gaudynės.
01:00 „F. T. Budrioji akis“.
01:50 „Akloji zona“.

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

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

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 

07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.

22:30 VAKARO SEANSAS Aklavie-
tė.

00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:10 Greitojo reagavimo būrys. 

Ugnies audra.
02:40 Programos pabaiga. 

„Aukštis“.
23:45 „Kaulai“.
00:45 „Legendos“.
01:35 „Raitelis be galvos“.
02:25 „Greislendas“.
03:15 „Kaulai“.
04:05 „Naujakuriai“.
04:30 „Naujakuriai“.
04:55 „Svotai“.

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 „PREMJERA Bjaurusis ančiu-

kas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Misio-

nierius.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Aklavietė.
02:45 Alchemija. VDU karta. 
03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
03:45 Programos pabaiga. 

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 „Šeimininkė“.
 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 „Šeimininkė“.
 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“. 
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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

Vyras ieško staliaus darbo. 
Tel. 8 605 95721

Meistras stato 
pavėsines, nedidelius 
karkasinius pastatus, 

terasas. 
Tel. 8 605 95721

Kaimo turizmo sodybai, 
netoli Leipalingio 

reikalingas valytojas (a).
Tel. 8 600 34131

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

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

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško 
inžinieriaus-sąmatininko (-ės). Dėl išsamesnės

 informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405

Mini arteziniai gręžiniai.
Tel.: 8 656 50674, 8 682 41682 

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

Atliekame statinių (gyv. namų, sodų pastatų, garažų, 
butų) kadastrinius matavimus. Užpildome deklaracijas 
statinių pridavimui RC, sutvarkome dokumentus namo 

pridavimui Infostatyboje. 
Tel. 8 610 14407, 8 629 64563

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės patalpos 
Pramonės gatvėje: 2 kabinetai po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

Tel. 8 686 94982

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

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

Parduodamas naudotas geoterminis šilumos siurblys „Žemė-vanduo 
Thermia“,  švedų gamybos. Apšildomas plotas – iki 300 kv. m. 

Kompresoriaus galingumas – 5 kW. Pilnai  paruostas naudojimui.
Informacija tel. 8 699 42351

Paveikslų 
(ir ne tik) 
rėminimo 

paslaugos. 
Tel. 8 699 89857, 

el. p.: deiviostudija@
gmail.com

„Menų kalvė“
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Asmeniniai skelbimai
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. Kai-
na – 4200 Eur. Tel. 8 645 36702

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose. 
Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su 
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. 
Gera kaimynystė, šalia – miške-
lis. Tel. 8 685 57045

Parduodamas 6 arų sklypas 
sodų bendrijoje „Migla“, Jaskonių 
kaime. Yra elektra, kadastriniai 
išmatavimai. Kaina – 7000 Eur. 
Tel. 8 612 20142

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

Nuoma 

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

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

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai 
2 k. butas Neravų g. 29, 5/5, su 
atskira virtuve. Kaina – 130 Eur + 
komunaliniai. Tel. 8 650 16100.

Ilgam laikui nuomojamas 1 k. bu-
tas Ateities g. Tel. 8 686 70706.

Prie „Eglės“ sanatorijos išnuomo-
jamas pirmas namelio aukštas. 
Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 675 61036

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
centre su baldais ir buitine tech-
nika. Tel. 8 617 41584

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

Nuomojamas 34 kv. m butas 
renovuotame name prie M. K, 
Čiurlionio muziejaus (balkonas, 
internetas, baldai). Kaina – 150 
Eur +komunaliniai).  
Tel. 8 679 57867 

Skubiai ieškomas 1-2 kambarių 
butas nuomai Druskininkuose. 
Tel. 8 624 17187

Ieškomas 1 kambario butas ilga-
laikei nuomai Druskininkų centre 
ar aplink. Tel. +370 633 78076

Perka

Pirkčiau 1 kambario butą.  
Tel. 8 646 27272

Parduodami automobiliai ir  
jų dalys

Parduodu automobilį „Reno Sce-
nic“: 1,8 l benzinas, iš Olandijos, 
ideali būklė. Tel. 8 623 23430

„Peugeot 206“: 1,4 l, 2005-08. 
Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 618 73824

„Renault Scenic“: 2003 m. 1,9 l 
dyzelis, TA iki 2020-05. Kaina – 
950 Eur. Tel. 8 624 64977

„Toyota Corolla Verso“: 2006 m., 
2, 2 dyzelis, iš Vokietijos, puiki 
būklė. Kaina – 2500 Eur.  
Tel. 8 6022 8830

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

„Toyota Corolla, 1998 m. TA iki 
2021 m. Kaina – 900 Eur.  
Tel. 8 682 98506.

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

„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

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

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos pušinės malkos. 
Tel. 8 699 47732

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035

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

Žemės ūkio produkcija

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

Parduodami įvairūs daiktai

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 

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

Kambarys 16 kv., šiltnamių g. 
Kambaryje yra vanduo, kanaliza-
cija, elektra. Reikalingas remon-
tas. Kaina – 6900 Eur.  
Tel. 8 686 42499

Parduodamas 18 kv. m. kamba-
rys bendrabutyje, 2 a. Viečiū-
nuose.  
Tel. 8 625 29382, 8 625 93924

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

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

Parduodamas 2 kambarių butas: 
34 kv. m, 3 aukštas iš 9.  
Tel. 8 610 91301

Parduodamas 2 kambarių butas 
Veisiejuose: 3 aukštas, 32 kv. m, 
su visais patogumais. Kaina – 
5500 Eur. Tel. 8 626 79757

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 garažas 
ir kitos patalpos.  
Tel. 8 620 27058, 8 608 93346

4 kambarių butas Ateities g.  
Tel. 8 684 65599

Parduodamas arba išnuomoja-
mas 3 k. butas Kalviškių mikrora-
jone. Tel. 8 620 48386

Parduodamas 20 arų namų val-
dos sklypas Naujasodės pradžio-
je, Jaskonių g., šalia miško ir prie 
pat asfaltuoto kelio, 4 km nuo 
Druskininkų. Yra visi dokumentai, 
atvesta elektra, padaryti kadas-
triniai matavimai. Kaina – 13 500 
Eur.  
Tel. 8 686 14615, 8 628 36763

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

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

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

Sodas miesto ribose, SB „Rai-
gardas“, Rasos g. 19. Namas 
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą. 
Tel. 8 613 71749

Parduodamas 29 arų namų 

lauko baldai, Kreizo rėmas su 
varikliu. Tel. 8 656 38881

Parduodamos kreivuolių pavėsi-
nės. Tel. 8 656 38881.

8 mediniai vežimo ratai.  
Tel. 8 610 27952

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

Už savikainą – visuotinė lietuvių 
enciklopedija, 25 tomai. 
 Tel. 8 675 22149

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

2 pakabinami šviestuvai, krepše-
lis maistui ant ratukų, televizorius 
su priedėliu, veidrodis 30/22 cm, 
išdrožtas medyje – vartomas, 
pastatomas.  
Tel. 8 630 87652, 8 313 52512

Du „Padvaisko“ čiužiniai po 50 
Eur, 200/140/18; 200/160/18 cm. 
Tel. 8 6 247 3481.

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Betono maišyklė „Vagner SDH“ 
160 l, 800 W, geros būklės. 
 Tel. 8 674 18498

Staliukas, televizorius su priedė-
liu, 2 sulankstomos kėdės. 
 Tel. 8 630 36440

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

Naudoti pamatiniai blokai.  
Tel. 8 600 45930

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

Neįgaliųjų vežimėlis „Scooter“. 
Tel. 8 605 45603

Kineskopinis televizorius, elek-
trinė pirties krosnelė „Harvia“, 
šviestuvai, CD stovelis, TV pulte-
liai. Tel. 8 686 43600

Naudotos plytos.  
Tel. 8 625 11984

Ieško darbo

Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 628 68487

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

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

Ieško sodybos prižiūrėtojo, ap-
sauginio darbo. Tel. 8 623 23430

Vyresnio amžiaus moteris nuo 

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

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

rugsėjo 1 d. prižiūrėtų senyvo 
amžiaus žmones, padėtų namų 
ruošoje. Tel. 8 671 50790

Dovanoja

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

Dovanoju sofą ir du fotelius.  
Tel. 8 628 02417 

Dovanojami 3 nuostabūs, mieli 
kačiukai. Tel. 8 617 95412

Dovanojamos 2 mielos katytės: 
trispalvė ir juodai balta, pūkuota. 
Tel. 8 655 14923

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

Tel. 8 615 34147 

Informuojame, kad 2019 m. rug-
pjūčio 7 d. 12.00 val. bus atlieka-
mi V. J. J. nuosavybės teise pri-

klausančio žemės sklypo (kad. Nr. 
3878/0004:147), esančio Paparčio 
20-oji g. 4, Viečiūnai, Druskininkų 

sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų 
savininkus: A. A. ir D. A. (kad. Nr. 

3878/0004:152).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 

M. K. Čiurlionio g. 111-5,
 Druskininkai. Tel. Nr. 8 685 05537
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Liepos 12 dieną trisdešimt 
penki Švendubrės kaimo ben-
druomenės vaikai ir jaunuo-
liai išvyko į keturių dienų pa-
tirties pasidalinimo kelionę 
Drevernos bendruomenėje. 
Įgyvendinami projektai – „Visi 
drauge – žingsnis į priekį“, 
kuris buvo finansuojamas iš 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lėšų 
bei Druskininkų savivaldybės 
finansuojamas projektas ,,Ne-
nusigręžkime – tai mūsų ateitis 
2019“ – mūsų bendruomenei 
suteikė galimybę patirti daug 
nuotykių ir aplankyti dar nema-
tytų vietų. 

Pirmą dieną aplankėme pakeliui 
įsikūrusį Kretingos dvarą bei Žie-
mos sodą. Ten turėjome galimybę 
susipažinti su Kretingos istorija 
ir joje gyvenusiais įžymiais žmo-
nėmis bei pamatyti dar nematytų 
augalų rūšių. Pasiekę savo „nau-
juosius namus“, patogiai įsikū-
rėme ir skubėjome prie jūros.

Antrąją dieną išsiruošėme į Dre-
vernos kaimą. Ten aplankėme 
muziejų, susipažinome su jų vei-
klomis bei turėjome galimybę 
paragauti tradicinio pyrago su 
cikorijų kava. Po to plaukiojome 
senoviniu laivu po marias. Siū-
buojant švelnioms bangelėms, 
dalyvaudami edukacinėje pro-
gramoje, kurioje netrūko žaidy-
binių elementų, mokėmės rišti 
įvairius jūrinius mazgus. Skamba 
paprastai? Na jau ne! Visos tos 
skirtingos mazgų rūšys atrodė 
tarsi keisčiausi galvosūkiai. Pasi-
plaukioję, dar turėjome galimybę 

trumpai pabūti kasmetinėje Žvejų 
šventėje, nors to net nebuvome 
suplanavę. Pakeliui iš Drevernos, 
dar dalyvavome edukacinėse 
programose „Gintaro kelias“ bei 
„Olando kepurė“. 

Trečiąją dieną kėlėmės keltu ir 
džiaugiamės jūros gyvūnų drau-
gija. Aplankėme Jūros muziejų, 
kuriame išgvildenome pačias įdo-
miausias jūros gelmių paslaptis, 
susipažinome su jūros istorija, 
gyvūnais ir augalais. Lepinomės 
delfinų bei jūros liūtų pasirody-
mais, kurie padėjo atsipalaiduoti 
ir nuoširdžiai pasijuokti. 

Kai aplankėme molą, ten pūtė 
toks stiprus vėjas, kad jam teko 
net padovanoti vieno jaunuolio 
kepurę... Paplūdimyje žaidėme 
komandos formavimo žaidimus 
bei lepinomės saule, smėliu ir jū-
ros bangomis.

Ketvirtąją dieną jau teko va-
žiuoti namo. Kad kelias nepra-
ilgtų, sustojome „Dino“ nuotykių 
ir pramogų parke, skirtame visai 
šeimai. Ten visi vėl pasijutome 
vaikais. Susipažinome su dino-
zaurais, šokinėjome ant batutų, 
glostėme alpakas ir patyrėme 
daug neužmirštamų nuotykių!

Tai buvo tikrai nuostabus savait-
galis. Mes pažinome kitas ben-
druomenes, apylinkes, patyrėme 
daug naujų emocijų ir nuotykių. Iš 
naujo pažinome ir vienas kitą, ta-
pome dar stipresne, vieningesne 
bendruomene, kurios ateitis ir yra 
jaunoji karta.

Švendubrės kaimo 
bendruomenės informacija

Kelionėje – daugybė nuotykių ir 
dar nematytų vietų

Trisdešimt penki Švendubrės kaimo bendruomenės vaikai ir jaunuoliai kelionėje patyrė 
daug nuotykių ir aplankė nematytas vietas/Asmeninio archyvo nuotraukos


