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Druskininkiečių 
parašai įteikti 

Seimo pirmininkui, 
Vyriausybei ir 
Prezidentūrai

2 psl.

Druskininkietis Karolis Mieliauskas triukšmingai išlydėtas 
į kelionę aplink pasaulį

Praėjusį penktadienį, riau-
mojant motociklų varikliams, 
druskininkiečiai bei kurorto 
svečiai susirinko prie Drusko-
nio ežero amfiteatro išlydėti 
druskininkietį Karolį Mie-
liauską į 40 dienų truksiančią 
kelionę motociklu aplink pa-
saulį. Karoliui teks įveikti 20 
tūkstančių kilometrų per Aziją, 
Ameriką ir Europą. Visos ke-
lionės metu bus garsinamas 
Druskininkų kurorto vardas, 
taigi K. Mieliausko kelionę re-
mia ir Druskininkų savivaldybė.

Šis projektas išskirtinis dar ir 
tuo, kad per daugiau nei mėnesį 
keliautojas bandys sukviesti pa-
saulio lietuvius į 2021 metais 
Druskininkuose rengiamas Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynes. 
Karolis ieškos pasaulio druski-
ninkiečių, kurie galėtų tapti šio 
kurorto ambasadoriais. Pasak K. 
Mieliausko, jo kelionė skirta Drus-
kininkams – gimtajam keliautojo 
miestui, todėl ji čia ir pradėta.

Iškilmingame keliautojo palydė-
tuvių renginyje sveikinimo žodį 
taręs Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius pasidžiaugė drąsia 
žemiečio iniciatyva, noru skleisti 
žinią apie gimtąjį miestą bei Lie-
tuvą, palinkėjo jam sėkmingos 
kelionės. L. Urmanavičius K. Mie-
liauskui įteikė dekoratyvinį maišelį 

su simboline druskos sauja. Jam 
taip pat buvo įteikta ir Druskininkų 
vėliava, ant kurios pasirašė mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius, 
į išlydėtuves atvykusi Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos 
narė, atstovė Lietuvoje Vida Ban-
dis bei pats keliautojas.

K. Mieliauskas padėkojo visiems 
už nuoširdžius palinkėjimus, 
iniciatyvos ir idėjos palaikymą, 
tikėjimą juo: „Nesitikėjau tokių 
triukšmingų išlydėtuvių. Smagu, 
kad atėjo tikrai daug žmonių, 
kurie norėjo išgirsti apie manęs 
laukiančią kelionę. Susirinko ne 
tik druskininkiečiai, užsuko ir pro 
šalį ėję kurorto svečiai, buvo labai 
smagu“, – mintimis dalijosi aplink 
pasaulį motociklu važiuosiantis 
druskininkietis.

Po oficialios dalies K. Mieliaus-
kas sėdo ant savo motociklo ir, 
lydimas Alytaus baikerių kolonos, 
patraukė link Druskininkų ženklo 
– „trijų pušaičių“ žiedo, ten atmin-
čiai nusifotografavo su visa savo 
motorizuota palyda.

Drąsiam ir iššūkių nebijančiam 
keliautojui – tai jau ne pirmas toks 
savęs išbandymas. Jis pervažiavo 
motociklu Baikalo ežerą, o šių 
metų pradžioje motociklu sėkmin-
gai įveikė kelionę į šalčiausią ap-
gyvendintą žemės vietą – Rusijos 
šiaurėje, dar už šalčiausiu pasaulio 
miestu pripažinto Jakutsko esantį 

Oimiakono kaimą. Pasitikėjimas ir 
tikėjimas savimi Karolį sėkmingai 
nuvedė tikslų link, o motociklas 
tapo svarbia jo gyvenimo dalimi. 

„Pastarojo meto ir į ilgesnes ke-
liones važiuoju motociklu. Moto-
ciklas yra mano ekstremalesnių 
kelionių įrankis. Šios kelionės 
aplink pasaulį, kaip ir daugelio 
kitų mano kelionių, pirminis tiks-
las nėra geografinis pažinimas. 
Tai daugiau vidinių procesų pa-
žinimas ir įtvirtinimas. Šiai prak-
tikai, kaip aktyviai meditacijai, 
reikia tam tikros disciplinos. O 
tokios ilgai trunkančios kelionės 
tai ir suteikia. Maršrutas prasidėjo 
Druskininkuose, tęsis per Latviją, 
Rusiją, Sibiro miškus. Jų gilumoje 
dega milžiniški plotai, keliavimą 
gali apsunkinti aitrūs dūmai. O 
Irkutsko sritį užliejo potvyniai – 
taigi laukia nemenki išbandymai. 
Vėliau iš Vladivostoko skrisiu į 
Los Angelą, pravažiuosiu legen-
diniu Route 66 keliu iki Čikagos. 
Iš Čikagos – į Niujorką. O tada jau 
skrydis į Londoną ir iš Londono – į 
Druskininkus“, – kelionės planais 
dalijosi K. Mieliauskas. 

Karolis sėkmingai keliauja Ru-
sijos keliais. Antradienį jis buvo 
sustojęs Permėje, kur susitiko su 
ten gyvenančiais druskininkie-
čiais, o vakar važiavo į Rytus, iki 
dienos pabaigos įveikęs apie 1000 
kilometrų.

Baltijos keliui – 
30! Susikibkime 

rankomis 
Druskininkuose!

5 psl.

Pradėjęs kelionę Druskininkuose, keliautojas K. Mieliauskas po 40 dienų, rugsėjo 27-ąją, ją užbaigti taip pat planuoja gimtuosiuose Druskininkuose/Justino Kygos nuotrauka.

Meras Ričardas 
Malinauskas: 

„Tai, kad stuburas 
operuotas, 

nereiškia, kad jis 
nulaužtas“

3 psl.Savo kelionės įspūdžiais Karo-
lis savo socialiniuose tinkluose 
ir laikraštyje „Mano Druskinin-
kai“ dalinsis su druskininkiečiais 
visos kelionės metu. O iškilmin-
gas keliautojo K. Mieliausko su-
tikimas po 40 dienų, rugsėjo 27 
dieną, taip pat planuojamas jo 
gimtuosiuose Druskininkuose. 

Parengė Simona Dailydaitė

Nuotraukų galerija – 5 psl.
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Praėjusį trečiadienį M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos di-
rektorė Ona Olšauskienė, Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
narys Modestas Vitkauskas ir 
Seimo narys Zenonas Streikus 
aukščiausioms šalies institu-
cijoms įteikė tris tūkstančius 
druskininkiečių parašų, kuriais 
palaikoma Meno mokyklos ini-
ciatyva – perduoti vadinamąjį 
„Vijūnėlės dvaro“ pastatą M. K. 
Čiurlionio meno mokyklai.

Pirmiausia Druskininkus atsto-
vus priėmė Seimo pirmininkas 
Viktoras Pranckietis. Meno mo-
kyklos direktorė O. Olšauskienė 
Parlamento vadovui papasakojo, 
kaip gimė ši iniciatyva ir kons-
tatavo, jog Meno mokyklai labai 
trūksta patalpų, todėl šis pastatas 
Turistų g. 13 puikiai išspręstų pa-
talpų trūkumą.

Seimo pirmininkui buvo įteiktas 
prašymas palaikyti Meno moky-
klos iniciatyvą – perduoti „Vijū-
nėlės dvaro“ patalpas mokyklos 
reikmėms ir gausybė lapų su šiai 
iniciatyvai pritariančių druskinin-
kiečių parašais. 

Z. Streikus prašė Seimo pirmi-
ninko, kad jis tarpininkautų disku-
sijoms dėl galimų sprendimų, kaip 
pradėti visų suinteresuotų šalių 
dialogą.

V. Pranckietis priėmė lapus su 
parašais ir pažadėjo visą me-
džiagą perduoti vienam iš Seimo 
komitetų. Jis pripažino, jog pas-
tatų griovimas nėra pats išmintin-
giausias problemų sprendimų bū-
das. „Jei žmonės kreipiasi į mus, 
surenka parašus, mes privalome 
atsižvelgti jų prašymus“, – sakė 
Seimo pirmininkas.

Druskininkiečiai Seime sulaukė 
didelio žiniasklaidos atstovų dė-
mesio. Apie M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos iniciatyvą perduoti „Vi-
jūnėlės dvarą“ meno mokyklos 
reikmėms visų didžiausių tele-
vizijų ir radijų stočių, laikraščių, 
interneto portalų žurnalistams 
pasakojo O. Olšauskienė, M. Vit-
kauskas, Z. Streikus.

Iš Seimo Druskininkų atstovai 
nuvyko į Vyriausybę. Druskinin-
kiečių parašai ir prašymas pa-
laikyti Meno mokyklos iniciatyvą 

buvo perduoti Vyriausybės Spau-
dos tarnybos patarėjui Vygantui 
Švobai. Jis pažadėjo visą me-
džiagą perduoti Premjerui Sauliui 
Skverneliui, kai tik šis po ligos su-
grįš į darbą.

Toks pats parašų ir dokumentų 
paketas buvo nuvežtas ir į Prezi-
dentūrą. O. Olšauskienė ir M. Vit-
kauskas dokumentus perdavė LR 
Prezidento kanceliarijos specia-
listei, kuri pažadėjo supažindinti 
su druskininkiečių iniciatyva LR 

Prezidentą ir atsiųsti atsakymą.
Po druskininkiečių apsilankymo 

aukščiausiose šalies valdžios 
institucijose pasirodė nemažai 
reportažų per radijo stotis, televi-
ziją, interneto portaluose. Gaila, 
bet kai kuriuose iš jų buvo pa-
teikta neobjektyvi, o kartais net ir 
klaidinanti informacija.

Štai interneto portalo 15 min.
lt žurnalistė suabejojo, ar M.K 
Čiurlionio meno mokyklai tikrai 
trūksta patalpų ir kad esamos 

patalpos yra netinkamos jaunųjų 
talentų ugdymui. Ji pateikė in-
formaciją apie mokyklos pastato 
remontui skirtas pinigų sumas ir 
atliktus darbus.

O. Olšauskienė teigė, jog žur-
nalistė pateikė netikslią infor-
maciją ir taip bandė suklaidinti 
portalo skaitytojus: „Mes sure-
montavome jauniesiems muzi-
kams skirtas patalpas, tačiau 
dailės disciplinų besimokantiems 
moksleiviams nėra tinkamų pa-
talpų, todėl būtent jiems „Vijūnė-
lės dvaras“ taptų puikia moky-
mosi vieta.“

Dailės mokyklos patalpos, skir-
tos mokiniams, labai sumažėjo. 
Vienas iš dviejų korpusų pasta-
ruoju metu jau yra atiduotas lop-
šelio-darželio „Žibutė“ reikmėms, 
o rugsėjo 1 dieną papildomai bus 
perduota dar viena erdvė darželio 
grupei bei parodų salė darželio 
reikmėms.

Lietuvos radijas, pasakodamas 
apie druskininkiečių vizitą pas 
Seimo pirmininką ir pristatyda-
mas Meno mokyklos iniciatyvą, 
pateikė ir žinomo teisės eks-
perto komentarą šiuo klausimu. 
Ko gero, neturėdamas pilnos 
informacijos apie vadinamojo 
„Vijūnėlės dvaro“ situaciją, šis 
teisininkas klaidino radijo klau-
sytojus teigdamas, jog Turistų g. 
13 Druskininkuose negali stovėti 
joks statinys.

Norime pastebėti, jog šioje vie-
toje seniau stovėjo valčių prie-
plaukos pastatas. O Aukščiausias 
Teismas konstatavo, jog šioje 
vietoje negalima gyvenamosios 
paskirties pastatų statyba, tačiau 
rekreacijos ar kitos paskirties sta-
tiniai Turistų g. 13 yra galimi.

Kodėl po Aukščiausiojo 
teismo antrosios nutarties pra-
sidėjo galimybių, kaip išsau-
goti „Vijūnėlės dvaro“ pastatą, 
paieška?

Nugriovus „Vijūnėlės dvaro“ 
pastatą, Druskininkų savivaldybei 
ir Vyriausybei tektų sumokėti apie 
1,8 mln. eurų kompensaciją pas-
tato šeimininkui. Pastato neliktų, 
o pinigai būtų sumokėti, už tai 
nieko negavus.

Išsaugojus „Vijūnėlės dvaro“ 
pastatą ir perdavus jį visuome-
nės reikmėms, Savivaldybė 
galėtų išpirkti jį iš savininko ir 
įsigytų pastatą M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai, taip išspręsdama 
šios mokyklos patalpų trūkumo 
problemą.

Ar galima nevykdyti Aukščiau-
siojo teismo sprendimo, kuris nu-
rodė nugriauti pastatą Turistų g. 
13, Druskininkuose? Niekas ne-
kelia klausimo dėl AT sprendimo 
nevykdymo. Teismas apgynė vie-
šąjį interesą, konstatuodamas, 
jog šioje vietoje negali stovėti gy-
venamosios paskirties pastatai.

Tačiau net ir po Aukščiausiojo 
teismo sprendimo yra galimybė 
suinteresuotoms šalims suda-
ryti Taikos sutartį. Tokia praktika 
buvo panaudota prieš kelerius 
metus Preilos botelių situacijoje.

Tuomet Aukščiausiasis teismas 
buvo priėmęs sprendimą nu-
griauti Preiloje pastatytus bote-
lius. Tačiau, aktyviai bendradar-
biaujant Vyriausybei, teisinėms ir 
kitoms atsakingoms institucijoms 
ir pastatų savininkams, buvo pa-
sirašyta Taikos sutartis. Boteliai 
Preiloje stovi iki šiol.

Visiškai tokia pati situacija ir „Vi-
jūnėlės dvaro“ atveju. Jei Vyriau-
sybė, Generaline prokuratūra, 
kitos valstybinės institucijos bei 
pastato savininkas susėstų prie 
derybų stalo, galima būtų tikėtis 
Taikos sutarties, leidžiančios iš-
saugoti „Vijūnėlės dvarą“ visuo-
menės reikmėms, konkrečiai – M. 
K. Čiurlionio meno mokyklai.

Tam, kad prasidėtų dialogas, o 
ne atvažiuotų griovimo technika, 
reikia aukščiausių šalies vadovų 
geranoriškumo, šalto proto ir 
įsiklausymo į druskininkiečių 
balsą.

Būtent tokio dialogo siekia ir 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
nariai, ir Savivaldybės atstovai, 
ir druskininkiečiai, savo parašais 
patvirtinę norą išsaugoti pastatą 
Turistų g. 13. jaunųjų krašto ta-
lentų ugdymui ir naujos Druski-
ninkų piliečių kartos auginimui.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkiečių parašai įteikti Seimo pirmininkui, Vyriausybei ir Prezidentūrai

Druskininkiečių parašus priėmė atsakinga Prezidentūros kanceliarijos darbuotoja/Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka

O. Olšauskienė ir M.Vitkauskas nunešė parašus į Vyriausybę/Druskininkų savivaldybės ar-
chyvo nuotrauka

Mieli druskininkiečiai, 

norime pasidžiaugti, jog Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos iniciatyvą dėl vadinamojo 
„Vijūnėlės dvaro“ perdavimo vi-
suomenės reikmėms, įkuriant ten 
M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 
savo parašais palaikė beveik 3000 
druskininkiečių.

Dėkojame visiems už supratimą ir 
palaikymą! Jūsų moralinė parama 
mums visiems labai svarbi ir ver-
tinga. Sulaukę tiek daug mus palai-
kančių parašų, dar kartą supratome, 
kokia stipri ir vieninga Druskininkų 
krašto bendruomenė. Manome, kad 
visų lygių valdžios institucijos neturi 
teisės ignoruoti druskininkiečių nuo-
monės ir į ją neatsižvelgti. 

Norėtume priminti, kodėl mums 
toks aktualus naujų patalpų klausi-
mas. Vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ 
(Turistų g. 13, Druskininkai) pastato 
perdavimas M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos reikmėms, įkuriant ten V. 
K. Jonyno dailės skyrių, išspręstų 
reikalingų patalpų trūkumo pro-
blemą. Mažėja mokyklai priklausan-
čios patalpos, esančios Vytauto g. 
14., kuriose įsikūręs V. K. Jonyno 

dailės skyrius, nes kasmet didėja 
vaikų skaičius tose pačiose patal-
pose veikiančiame lopšelyje-darže-
lyje „Žibutė“. 2017 m. mokykla darže-
liui perdavė 592,77 kv. m  patalpas, 
2018 m.  – 204,6 kv. m, o 2019 m. 
planuoja dar perduoti 240,14 kv. m. 
V. K. Jonyno dailės skyrius, turėjęs 
1720,11 kv. m  patalpų, 2019/2020 
m. m. turės tik 682,6 kv. m . 

Norime pasidžiaugti, kad daugelį 
metų mokinių skaičius mokykloje 
nemažėja, o paskutiniais metais 
juntama tendencija didėti. Planuo-
jama, kad ateinančiais mokslo me-
tais mokykloje mokysis daugiau 
vaikų, nei praėjusiais metais. 

2018 m. spalio 1 d. duomenimis, 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje 
mokėsi 475 mokiniai, 215 iš jų – V. 
K. Jonyno dailės skyriuje. Naujais 
mokslo metais mokytis V. K. Jo-
nyno dailės skyriuje vien pirmojo 
priėmimo metu sulaukta 63 pra-
šymų. Taigi prognozuojama, kad 
ateinančiais mokslo metais V. K. 
Jonyno dailės skyriuje mokysis 
254 mokiniai – 39 mokiniais dau-
giau, nei pernai. Akivaizdu, kad 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje 
naujaisiais mokslo metai mokysis 

pastebimai didesnis mokinių skai-
čius, nei pernai – daugiau kaip 
500. Tai įrodo, kad mokykla Drus-
kininkų miesto bendruomenei yra 
reikšminga, kaip kultūros židinys. 

Turime vilties, kad su Jūsų pagalba 
gavę vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ 
patalpas, ne tik turėtume galimybę 
priimti visus norinčius mokytis, bet ir 
sudarytumėme geresnes mokymosi 
sąlygas vaikams, jaunimui bei suau-
gusiems kūrybiškai augti, tobulėti, 
galėtume įgyvendinti seną svajonę 
ten atidaryti Meno mokyklos Vaikų 
dailės galeriją, kurioje savo kūrybi-
nius darbus eksponuotų visos Lietu-
vos talentingi vaikai. 

Jei turėsime geras sąlygas ugdyti 
jaunų žmonių pamatines vertybes, 
vaikų kūrybiškumą, emocinę inteli-
genciją, savivertę, pasitikėjimą sa-
vimi bei leisime patirti saviraiškos 
džiaugsmą, galėsime tikėtis ir kū-
rybingos, pilietiškos bei išmintin-
gos naujosios Druskininkų krašto 
žmonių kartos. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos bendruomenės 

vardu, direktorė 
Ona Olšauskienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenė dėkoja už palaikymą

Mažėja mokyklai priklausančios patalpos, esančios Vytauto g. 14., kuriose įsikūręs V. K. 
Jonyno dailės skyrius/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka



2019 m.  rugpjūčio 22 d.                                                     Savaitraščio  Nr. 2183

Meras Ričardas Malinauskas: „Tai, kad stuburas operuotas, nereiškia, kad jis nulaužtas“
Druskininkiečiai jau kurį laiką viešumoje nemato mero Ričardo Malinausko. Žmonės klausinėja, kas atsitiko, kur dingo meras, kodėl nematyti jo 

pasisakymų spaudoje? Nerimaujančius druskininkiečius galime nuraminti – meras stiprina sveikatą ir greitai sugrįš prie Druskininkų vairo. 
Su Ričardu Malinausku kalbėjome apie tai, kokios mintys ir planai kirba mero galvoje, trumpam rankose laikant nedarbingumo lapelį. 

– Mere, žmonės Jūsų jau pasi-
gedo. Kur dingote, kas nutiko? 

– Meras yra toks pats žmogus, 
kaip ir visi – priklausomas nuo 
sveikatos būklės, organizmo 
būsenos. Ateina laikas, kai atsi-
randa tam tikrų problemų, kurias 
reikia išspręsti. Mano sveikatos 
problemos ne kažkokios netikė-
tos, staigios. Jos susijusios su 
mano sportine veikla – automo-
bilių sportu. Praeityje aktyviai 
sportavau, turėjau traumų. Da-
bar, bėgant metams, tie praeities 
ekstremalaus gyvenimo atgarsiai 
duoda apie save žinoti. Prieš 
kelerius metus pajutau stuburo 
skausmus, o pastaruosius du mė-
nesius skausmai pasidarė sun-
kiai pakenčiami, todėl teko atlikti 
pakankamai sudėtingą stuburo 

operaciją. Dabar – reabilitacijos 
ciklas. Jaučiuosi daug geriau, nei 
prieš operaciją. Dar kartą pasi-
džiaugiau Lietuvos klinikų speci-
alistų profesionalumu, taip pat ir 
Druskininkų suteikiamomis svei-
katinimo galimybėmis – sveikatos 
atstatyti nereikia važiuoti į užsie-
nio klinikas ar kurortus, viską, kas 
geriausia, mes turime čia.

Na, o po mėnesio vėl atstovau-
siu Druskininkams – tai darau jau 
19 metų.

– Pas medikus patekę žmo-
nės, susidūrę su tam tikra gy-
venimo rizika, šiek tiek kitaip 
ima vertinti tai, kas aplink juos 
– reiškinius, žmonės, situaci-
jas. Ar Jums taip neatsitiko? 

– Ko gero, kiekvienas žmogus, 

turėdamas laisvo laiko, mąsto, 
svarsto, analizuoja. Mano po-
žiūrio į gyvenimą, atsakomybės 
jausmo, žodžio laikymosi, nepa-
keis jokios gyvenimo situacijos. 
Jei kalbate apie darbą ir tiesas 
bei netiesas, kurios sklando, visa 
tai vertinau pakankamai griežtai ir 
kategoriškai.  Žinoma, teko kai ką 
ir pergalvoti. Tai, kad operuotas 
stuburas, tai nereiškia, kad nu-
laužtas stuburas. Tėvai ir Dievulis 
taip sudėliojo, kad mano stuburas 
yra pakankamai kietas ir stiprus. 
Manau, kad ir po operacijos jis 
išliks pakankamai tvirtas, išlai-
kantis atsakingą požiūrį į save, į 
aplinką ir į savo veiksmus. 

Paskutinių kelerių metų įvykiai 
– įtampa, stresas, visas keliamas 
šaršalas pliuso organizmui nepri-
deda, bet esu tikras, kad su drus-
kininkiečiais nuveiksime dar daug 
svarbių darbų.

– Nors aktyviai nedalyvaujate 
šių dienų įvykiuose, tačiau vi-
sus juos stebite. Kaip vertinate 
praėjusią savaitę atnaujintas 
diskusijas dėl vadinamojo „Vi-
jūnėlės dvaro“?

– Gal jums bus sunku patikėti, 
tačiau paskutiniu metu visai ne-
sidomiu tuo, kas vyksta viešojoje 
erdvėje, tame absurdo teatre. 
Pralaimėtas mūšis – tai dar ne 
pralaimėtas karas. Žinau, kad 
nieko nėra amžino, todėl tikiu, 
kad ateis laikas, kai prokurorai 
tikrai gins viešąjį interesą, o ne 
vykdys politinius užsakymus ir 
susidorojimus, kaip dabar vyksta 
Lietuvoje. 

– Turėjote laiko pabūti vienas, 
ne darbų sūkuryje, ne kasdie-
nėje rutinoje, ramiai įvertinti 
tai, ką bandoma padaryti su 
Druskininkais. Kas Jus labiau-
siai skaudina toje istorijoje? 

– Užsakytas, nupirktas tiesos 
formavimas ir jos pateikimas. 
Viduje sunku, kai pagalvoji, jog 
darbą Druskininkuose pradėjai 
pačiu sunkiausiu kurortui metu – 
2000-aisiais. Nėra lengva suvokti 
tokias metamorfozes, kai dešimt 
metų esi renkamas geriausiu ša-
lies meru, į tave patarimo kreipiasi 
verslininkai, politikai, ir staiga, 
tam tikrų veikėjų užsakymu, įjun-
giamas puolimo režimas, esi su-
maišomas su žemėmis, nuo to 

kenčia ne tik artimiausi šeimos 
nariai, bet ir kai kurie pažįstami. 
Norėčiau tiems puolimo užsako-
vams ir vykdytojams pasakyti – 
lazda visada turi du galus. Patir-
kite tai, ką man teko patirti, tada 
gal kai ką suvoksite.

Antras dalykas, kuris liūdina, 
– mūsų valdžios nuėjimas į ber-
niukų ir mergaičių feisbukinį lygį. 
Absoliučiai nesvarbu, kokia yra 
realybė, kokie yra teisinėje vals-
tybėje galiojantys dokumentai, 
faktai, įrodymai. Svarbiausia, ką 
ir kaip padaryti, kad nenukristų 
valdžios „berniukų“ ir „mergaičių“ 
reitingai, kaip jiems save pateikti 
ant kuo baltesnės lėkštutės. Nuo 
tokios situacijos mane pykina 
taip, kaip, sako, pykina žmones 
po narkozės.

Labai gaila, kad Lietuvoje neat-
sirado nė vieno politiko, kuris būtų 
išgirdęs pusseptinto tūkstančio 
druskininkiečių balsų ir panoręs 
išsiaiškinti tiesą – sudaryti komi-
siją realiai situacijai Druskinin-
kuose išsiaiškinti. Jiems daug pa-
prasčiau „numuilinti“ viską, sukišti 
į stalčių, kad, laikui bėgant, viskas 
užsimirštų.

– Bet yra ir džiuginančių 
dalykų? 

– Nuoširdžiai dėkoju druskinin-
kiečiams už prieš pusmetį paro-
dytą vienybę ir palaikymą, už jų 
tvirtą nuomonę, kai buvo surinkti 
šeši su puse tūkstančio parašų. 
Dabar tą pačią poziciją ir susi-
telkimą mūsų žmonės parodė, 
surinkę tris tūkstančius parašų 
dėl „Vijūnėlės dvaro“ perdavimo 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai. 

Druskininkiečių palaikymas – ir 
parašai, ir gatvėje sutiktų žmonių 
rankų paspaudimai, ir visai nepa-
žįstamų žmonių skambučiai, pa-
drąsinimas, net neįsigilinus į esmę, 
bet pastebint dvigubus standartus  
– visa tai suteikia jėgų ir tikėjimo, 
kad viską darome teisingai. 

– „Verslo žinios“ neseniai 
publikavo redakcijos nuo-
monę apie „Vijūnėlės dvaro“ 
istoriją. Ten buvo keliamas 
retorinis klausimas: „Kokie 
yra tikrieji Druskininkų mero 
R.Malinausko interesai, jei jis 
taip aktyviai rūpinosi, kad čia 
išdygtų minėtas dvarelis, ir taip 

uoliai kovojo dėl jo gyvasties“? 
Ką galėtumėte atsakyti tiems 
autoriams, pasislėpusiems po 
„redakcijos nuomonės“ širma? 

– Visų pirma, esu Druskininkų 
savivaldybės, kuri išdavė vi-
sus leidimus, meras, o leidimai 
buvo suderinti su visomis insti-
tucijomis. Man pagal pareigas 
priklauso užtikrinti investicijų pri-
traukimą ir plėtojimą, nepriklau-
somai nuo savininko pavardės, jo 
statuso ar investicijų paskirties. 
Nežinau, ar taip viešumoje kalbėti 
dera, bet tos rašliavos autoriams 
sakau – durneliai jūs durneliai, jei 
Druskininkuose kas nors įsigyja 
teisėtą turtą, jį renovuoja ir re-
konstruoja, tai mano, kaip mero, 
uždavinys, kad viskas vyktų tei-
sėtai, sklandžiai. Investuotojai 
Druskininkuose turi nepajusti jo-
kių nesklandumų. 

Ne kartą minėjau ir galiu pasikar-
toti – vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ 
savininkas Žilvinas Pavilonis yra 
geras mano tėvų pažįstamas. Skel-
bimai apie parduodamą žemės 
sklypą Turistų g. 13 buvo skelbiami 
viešai. Aš pats Žilviną įkalbinau in-
vestuoti toje vietoje, nes ten – nei 
parkas, nei draustinis, nei kokį kitą 
apribojimą turinti vieta. Kai viskas 
taip netikėtai pasisuko, už tai esu 
morališkai atsakingas. Jaučiu at-
sakomybę ir už jo finansinius pra-
radimus, kurie atsirado ne dėl kokių 
nors pažeidimų, bet dėl bylos poli-
tizavimo. Šiandien jaučiuosi, kaip ir 
pavedęs žmogų.

– Kalbama, jog „Vijūnėlės 
dvaro“ savininkas jau pavargo 
kovoti dėl pastato išsaugojimo 
ir ketina jį griauti. Ar tai tiesa? 

– Jei savininkas nusprendė, jog 
griaus pastatą, tai yra jo sprendi-
mas. Jei tai būtų mano turtas, aš 
už jį dar pakovočiau. 

– Jūsų gyvenime – dar vienas, 
ypač svarbus įvykis, – Jūs ve-
dėte. Ar jaučiatės laimingas? 

– Niekada neviešinau ir neap-
tarinėjau savo asmeninio gy-
venimo. „Ačiū“ žurnalistams ir 
kitiems veikėjams, kad jie pasi-
stengė apdergti mūsų norą būti 
laimingiems. Šiandien aš esu lai-
mingas, norit – pavydėkit. O tiems 
žmonėms, kurie mane palaiko bei 
linki man laimės gyvenime, tariu 
nuoširdų ačiū!

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas po operacijos reabilituojasi „Eglės“ sana-
torijoje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkiečių iniciatyvą savo parašais palaikė gausus Lietuvos menininkų būrys
M. K. Čiurlionio meno mo-

kyklos iniciatyvą – perduoti 
vadinamąjį „Vijūnėlės dvarą“ 
meno mokyklai – parėmė ne tik 
3 tūkst. druskininkiečių, bet ir 
garsūs šalies menininkai. 

Lietuvos muzikų rėmimo fon-
das po kreipimusi į Lietuvos 
Respublikos Prezidentą, Seimo 
pirmininką, Vyriausybės vadovą 
ir Kultūros bei Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijas surinko 25 
menininkų parašus.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
direktorė Liucija Stulgienė išpla-
tino tokio turinio kreipimąsi:

„Išsaugokime tai, kas su-
kurta, prisidėkime prie kultū-
ros puoselėjimo!

Mes, Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas, Lietuvos kūrybinių or-
ganizacijų nariai, meno, mokslo 
ir kultūros bendruomenės atsto-
vai – žmonės, kuriems rūpi Lie-
tuvos meno ir kultūros ateitis, 
– palaikome Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokyklos ben-
druomenės iniciatyvą perduoti 
vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ 
(Turistų g. 13, Druskininkai) 
pastatą šios meno įstaigos rei-
kmėms, taip sprendžiant moky-
klai reikalingų patalpų trūkumo 
problemą bei prisidedant prie na-
cionalinės kultūros puoselėjimo 
ir šalies jaunųjų talentų ugdymo 
bei deramai tęsiant Druskininkų, 
kaip M. K. Čiurlionio miesto, kū-
rybines tradicijas.

Prašome Jūsų rasti galimybę 
perduoti pastatą Turistų g. 13, 
Druskininkuose visuomenės rei-
kmėms, įkuriant ten Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklą.“

Po šiuo raštu pasirašė:
1. Veronika Vitaitė, pianistė, 

LMTA profesorė, Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
mokytoja-ekspertė;

2. Liucija Stulgienė, LMRF 
steigėja, direktorė;

3. Vaclovas Juodpusis, muzi-

kologas;
4. Petras Vyšniauskas, sak-

sofonistas, Lietuvos nacionali-
nės kultūros ir meno premijos 
laureatas;

5. Viktoras Januškevičius,  
muzikologas;

6. Guoda Gedvilaitė, pianistė;
7. Rita Aleknaitė-Bieliauskie-

nė, profesorė, daktarė, muzikos 
kritikė, pianistė;

8. Artūras Dambrauskas,  
Valstybinio choro „Vilnius“ meno 
vadovas ir vyriausiasis dirigen-
tas;

9. Kastytis Barisas, Vytauto 
Didžiojo universiteto, Švietimo 
akademijos profesorius, choro 
AVE VITA meno vadovas;

10. Gintarė Barisaitė, Vytau-
to Didžiojo universiteto, Švieti-
mo akademijos choro AVE VITA 
chormeisterė;

11. Genė Šaltenienė, Tarptauti-
nio menų festivalio „Druskininkų 
vasara su M. K. Čiurlioniu“ vado-
vė;

12. Rolandas Aidukas, LMTA 
docentas (chorinis dirigavimas), 
Lietuvos mokslininkų sąjungos 
narys;

13. Gintaras Sodeika, kompo-
zitorius, Jono Meko Menų centro 
direktorius;

14. Eduardas Gabnys, LMTA 
profesorius, akordeonininkas;

15. Algirdas Budrys, Vytau-
to Didžiojo universiteto Muzikos 
akademijos profesorius, Lietuvos 
klarnetininkas virtuozas; 

16. Valentinas Kaplūnas, J. 
Tallat-Kelpšos konservatorijos 
styginių skyriaus vedėjas, žymus 
Lietuvos violončelininkas;

17. Gražina Lukošienė, Kauno 
akordeonistų draugijos pirminin-
kė, LNAS viceprezidentė;

18. Ričardas Sviackevičius,  
LMTA profesorius, Lietuvos 
akordeonistų asociacijos valdy-
bos pirmininkas, Vilniaus Nau-
josios Vilnios muzikos mokyklos 
direktorius;

19. Jolanta Vymerytė, LMTA 

šokio docentė;
20. Dalytė Smoriginienė, VšĮ 

„Choreografinių projektų teatro 
„Vilniaus baletas“ direktorė;

21. Jurijus Smoriginas, VŠĮ 
„Choreografinių projektų teatro 
„Vilniaus baletas“ meno vadovas;

22. Laurynas Vakaris Lopas, 
choro ir orkestro dirigentas, kom-
pozitorius, muzikos profesorius, 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
narys, Lietuvos chorų sąjungos 
narys;

23. Raimundas Simanavi-
čius, saksofonistas, Kauno Juo-
zo Naujalio muzikos gimnazijos 
direktorius;

24. Rimantas Janeliauskas,  
LMTA profesorius, daktaras, 
LKS narys. lietuvių kompozito-
rius, muzikologas;

25. Romualdas Kondrotas, 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos direktorius.

Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo informacija
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Aukščiausiojo teismo galu-
tinis sprendimas griauti pas-
tatą ne visada būna lemiamas 
– Neringoje iškilę botelio na-
mai tebestovi iki šiol. Druski-
ninkų savivaldybė tai priminė 
prokurorams. 

Kam geriau išleisti biudžeto 
pinigus – sumokėti kompen-
saciją už nugriautą pastatą ar 
jį įsigyti ir įkurdinti meno mo-
kyklą? Aukščiausiajam teismui 
(AT) nusprendus nugriauti Vi-
jūnėlės dvaru pramintą pas-
tatą, Druskininkų savivaldybės 
administracija tokį klausimą 
jau pateikė Vyriausybei ir 
Aplinkos ministerijai. Kurorto 
savivaldybės atstovai šiomis 
dienomis kreipėsi ir į Genera-
linę prokuratūrą, Nacionalinę 
žemės tarnybą, Valstybinę te-
ritorijų planavimo ir statybos 
inspekciją. Šių institucijų pri-
tarimas būtų reikalingas norint 
sudaryti taikos sutartį ir pa-
keisti Turistų gatvėje stovinčio 
pastato paskirtį. 

Sulaukė politikų palaikymo 
Kreiptis į Generalinę prokura-

tūrą nusprendusi Druskininkų 
savivaldybės administracija pri-
minė, kad identišku atveju taikos 
sutartis jau buvo sudaryta. 

Aukščiausiajam teismui 2010 
metų balandžio 28-ąją priėmus 
nutartį išregistruoti ir nugriauti 
Preiloje, botelio vietoje, stovinčius 
namus, Vyriausybė sudarė darbo 
grupę ir ginčą su pastato statyto-
jais išsprendė taikiai. Tie pastatai 
tebestovi iki šiol. 

Nors bendrovė „Sabonio klubas 
ir partneriai“ namus pastatė Kur-
šių nerijos nacionaliniame parke, 
o Apeliacinis ir Aukščiausiasis 
teismai įpareigojo juos nugriauti, 
pastatų ginti šoko ir vietos politi-
kai, ir Vyriausybė. 

Dėl statybų Druskininkuose ne 
kartą priekaištus reiškęs tuometis 
aplinkos ministras Valentinas Ma-
zuronis tuomet dėl nelegalių stati-
nių didelės problemos neįžvelgė. 
„Visuomet sakiau, jog tais atve-
jais, kai statyba pripažįstama ne-
teisėta ne dėl statytojų kaltės, o 
jie patys yra linkę bendradarbiauti 
ir imtis priemonių, kad objektai 
būtų rekonstruoti ar pertvarkyti 
pagal teisės aktų reikalavimus, 
pulti griauti statinius būtų nepro-
tinga. Klaidas reikia leisti ištaisyti. 

Šis atvejis – būtent toks“, – yra 
kalbėjęs V. Mazuronis. 

Svarstys dvi ministerijos 
Tačiau, kai į dabartinę Vyriau-

sybę kreipėsi Druskininkų sa-
vivaldybė, premjeras Saulius 
Skvernelis ir aplinkos ministras 
Kęstutis Mažeika pareiškė, kad 
AT sprendimo privalu laikytis 
ir pastatas turi būti nugriautas. 
Nepaisant to, vakar Vyriausybė 
pavedė Aplinkos ir Teisingumo 
ministerijoms parengti išvadą dėl 
Druskininkų valdžios prašymo Vi-
jūnėlės dvarą perimti visuomenės 
reikmėms ir jame įrengti M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą. 

Prašo priteisti kompensaciją 
Taikos sutarčiai ir pastato pa-

skirties pakeitimui neprieštarauja 
ir jo savininkai Žilvinas ir Zina Po-
viloniai, o kurorto savivaldybės 
atstovai svarsto, kad nupirkti turtą 
iš savininkų būtų pigiau, nei su-
mokėti jiems kompensaciją. 

Ž. Povilonis Regionų apygardos 
administracinio teismo Kauno 
rūmams jau yra pateikęs ieškinį 
dėl pastato griovimo. Galimą žalą 
verslininkas yra įvertinęs 1,6 mi-
lijono eurų, o, priskaičiavus pa-
lūkanas, suma jau išaugo iki 1,8 
milijono eurų. 

Žalą prašoma atlyginti iš valsty-
bės ir Druskininkų savivaldybės. 
Ž. Povilonio pareiškimą dėl nuo-
savybės teisių pažeidimo nagri-
nėja ir Europos žmogaus teisių 
teismas. Jei šis skundas būtų 
patenkintas, tai būtų signalas 
Lietuvai, kad su šia byla kažkas 
negerai. Kai buvo išduotas leidi-
mas statyboms, niekam nekilo 
abejonių, kad kas nors daroma 
neteisėtai. Prieš gaudamas staty-
bos leidimą būsimo pastato savi-
ninkas privalėjo surinkti gausybės 

valstybės institucijų – Naciona-
linės žemės tarnybos, Teritorijų 
priežiūros ir statybos inspekcijos, 
priešgaisrinės apsaugos, kultū-
ros paveldo ir aplinkosaugos spe-
cialistų atsiliepimus. 

Netelpa jaunieji menininkai 
Druskininkų savivaldybės 

administracijos nuomone, žalos 
atlyginimui skirtos lėšos būtų 
panaudotos daug efektyviau, 
jei savivaldybė iš Povilonių pas-
tatą išpirktų ir į jį perkeltų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą. M. K. 
Čiurlionio meno mokykla yra įsi-
kūrusi lopšelio-darželio „Žibutė“ 
patalpose. 

Kuriantis naujoms šios ugdymo 
įstaigos grupėms jauniesiems 
menininkams ima trūkti erdvių, 
jie nuolat kraustosi vis į kitas pa-
talpas, o dėl jų stygiaus šiemet 
nebuvo suformuotos papildomos 
choreografijos grupės. 

Pakeitus pastato paskirtį ir pri-
taikius jį meno mokyklai būtų 
panaikintas pagrindinis Aukš-
čiausiojo teismo konstatuotas 
pažeidimas, kad griautino pastato 
paskirtis (gyvenamoji) neatitinka 
teritorijų planavimo dokumentų 
reikalavimų. 

Teismas nėra uždraudęs kito-
kios paskirties statinių šiame že-
mės sklype Druskininkuose. Dėl 
šioje vietoje nuo 1989 metų tei-
sėtai stovėjusio trijų aukštų valčių 
prieplaukos pastato savivaldybei 
pretenzijų nėra turėjusi nė viena 
tarnyba. 

Derybos truko trejus metus 
Aukščiausiasis teismas 2010 

metų balandį įpareigojo įmonę 
„Sabonio klubas ir partneriai“ per 
pusę metų nugriauti keturiolika 

neteisėtai Preiloje pastatytų bo-
telio namų (nuotr.). Iš karto po 
Aukščiausiojo teismo sprendimo 
Neringos bendruomenė parengė 
kreipimąsi į prezidentą, Seimo ir 
Vyriausybės vadovus. Siekda-
mas apginti kurorto bendruome-
nės interesus ir išspręsti statybos 
problemą Kuršių nerijoje į tuo-
metę prezidentę D. Grybauskaitę 
kreipėsi ir tuometis Neringos 
savivaldybės meras A. Vinkus, 
sprendimą griauti pastatus pava-
dinęs „psichologiniu vandalizmu“. 
Po kreipimosi į įvairias institucijas 
2012 metų vasarą Vyriausybė pa-
skelbė apie Kuršių nerijos nacio-
nalinio parko planavimo schemų 
persvarstymą. Vyriausybės nuta-
rimu buvo patvirtintas Kuršių ne-
rijos nacionalinio parko tvarkymo 
planas, kuriame sudaryta gali-
mybė įteisinti pastatus Preiloje. 

2013 metų balandį Vyriausy-
bėje posėdžiavę ministrai pritarė 
Aplinkos ministerijos parengtam 
taikos sutarties projektui dėl bo-
telio pastatų Preiloje. 

Klaipėdos miesto apylinkės teis-
mas 2013 metų spalio 23 dieną 
patvirtino taikos sutartį, pagal ku-
rią Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba atsisakė teisės priversti-
nai vykdyti Apeliacinio teismo ir 
AT nutartį ir reikalauti, kad ben-
drovė „Sabonio klubas ir partne-
riai“ nugriautų pastatus. 

Reikia ieškoti protingų 
kompromisų 

Gintaras Černiauskas, advo-
katas: „Įstatymuose yra numa-
tyta galimybė sudaryti taikos su-
tartį net po Aukščiausiojo teismo 
sprendimo. Tokia galimybė yra, 
jei visos suinteresuotos šalys su-
geba rasti bendrą kompromisą. 

Lietuvos teismų praktika rodo, 
kad tokių atvejų yra buvę – tai 
Neringos boteliai. 

Galimybė sudaryti taikos sutartį 
buvo realizuota jau vykdymo pro-
cese – po Aukščiausiojo teismo 
priimto sprendimo pastatus 
nugriauti. 

Jei pati statyba neatitinka reika-
lavimų ar nustatyta, kad statinys 
stovi neleistinoje vietoje, yra gali-
mybė pakeisti teritorijų planavimo 
dokumentus. Juo labiau jei paaiš-
kėja, kad tie dokumentai nebuvo 
iki galo parengti ar buvo padaryta 
klaidų. 

Juk pastatas, kurį planuojama 
griauti, turi tam tikrą vertę ir tikrai 
yra žmogaus nuosavybė. 

Paprastai griauti garsiai reika-
lauja tie, kurie nėra nieko sukūrę. 
Mano nuomone, blaiviai mąs-
tančių žmonių dauguma tikrai 
pasakys, kad Vijūnėlės dvaru 
vadinamą pastatą būtų geriau 
išsaugoti ir panaudoti miesto 
reikmėms. Kaip pavyzdį galime 
prisiminti „Bajorkiemį“ – labai 
gražų pastatą, kuris stovėjo pu-
siaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno. 
Visi žinome, kaip ta vieta atrodo 
dabar, kai jo nebeliko. Tai didelis 
praradimas. 

Taip pat gali nutikti ir Druskinin-
kuose, nors, mano nuomone, šis 
pastatas kurortui tikrai nekenkia, 
o nurodymas jį griauti yra daugiau 
politinis sprendimas. Jei būtume 
pasidavę griovimo emocijoms, 
šiandien neturėtume ir Kauno so-
boro, nes tokia diskusija irgi yra 
buvusi. 

Gerai, kad tuo metu užteko 
sveiko proto, ir soboras iki šiol yra 
miesto puošmena.“

„Lietuvos rytas“ 2019-08-13

Aukščiausiojo teismo galutinis sprendimas griauti pastatą ne visada būna lemiamas – Nerin-
goje iškilę botelio namai tebestovi iki šiol.

Ar šį pastatą Druskininkuose galima perduoti visuomenės reikmėms, išvadą pateiks Aplin-
kos ir Teisingumo ministerijos/Dainiaus Umbraso nuotrauka

Rugpjūčio 9-ąją dieną 95-
erių metų jubiliejų paminėjo 
druskininkietė Adelė Gruo-
dienė. Pasveikinti savo my-
limą senjorę, kurią lanko jau 
ne vienerius metus, atskubėjo 
ir grupelė „Ryto“ gimnazijos 
savanorių. 

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 
mokiniai kartu su mokytoja Edita 
Nevuliene-Nemunaitiene savo kil-
niais darbais, atjauta ir rūpesčiu 
prisideda prie orios senjorų sena-
tvės. Suburta savanorių mokinių 
grupė lanko garbaus amžiaus se-
nolius, gelbsti jiems namų ruošoje 
ir yra pasiruošę padėti, kad senu-
kams nieko netrūktų. 

„Esu labai laiminga, pasaulis – 
juk toks gražus! Kai aplanko mieli 
žmonės, jaučiuosi, kaip danguje. 
Moksleiviai nuolat manimi rūpi-
nasi, lanko, skambina. Šypsausi, 

95-ojo gimtadienio proga – „Ryto“ gimnazijos mokinių pasveikinimas

A. Gruodienę pasveikinusi mokytoja E. Nevulienė-Nemunaitienė: „Gerumo daigai sudygo ir 
sėkmingai veši, gera matyti laimingus senjorus.“/Justino Kygos nuotrauka

galėdama apkabinti mokytoją 
Editą, gimnazistus, padėkoti 
jiems už rūpestį, meilę, gerumą. 
Niekada nesiskundžiu būtimi, 
man visko pakanka. Per savo gy-
venimą sutikau puikių žmonių, pri-
siminimai apie juos grąžina mane 
į jaunystės laikus. Visiems patariu 
kuo daugiau džiaugtis gyvenimu, 
artimu, nauja diena, pokalbiu, 
šypsena“, – sako garbų jubiliejų 
sutikusi A. Gruodienė.

„Ši graži iniciatyva prieš septy-
nerius metus prasidėjo nuo kalė-
dinės gerumo akcijos. Prieš Šv. 
Kalėdas rašome palinkėjimus, 
kepame kepinius ir jais prekiau-
jame. Už surinktas lėšas pade-
dame senyvo amžiaus žmonėms. 
Džiaugiamės gražia draugyste su 
Druskininkų savivaldybės sociali-
nės paramos skyriumi, kurie pa-
sidalija senyvo amžiaus žmonių 

kuriems reikalinga pagalba, są-
rašu. Gerumo daigai sudygo ir 
sėkmingai veši, gera matyti lai-
mingus senjorus“, – pasakojo 
„Ryto“ gimnazijos mokytoja E. 
Nevulienė-Nemunaitienė.

„Smagu, kai galiu padėti, pa-
gerbti ir savo buvimu prisidėti 
prie gerų darbų tokio amžiaus 
žmonėms. Gera su jais bendrauti, 
palaikyti ir suteikti šilumos“, – 
mintimis dalijosi A. Gruodienę 
aplankiusi gimnazistė Emilija 
Širvinskaitė:

„Ir mes tikimės būti neužmiršti, 
sulaukę tokio garbaus amžiaus, 
net jeigu ir neturėsime giminių, ar-
timųjų šalia. Kai matau laimingus 
senolius, širdis džiūgauja“, – sakė 
gimnazistė Giedrė Zdanavičiūtė.

„Ryto“ gimnazijos 
informacija
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Druskininkietis Karolis 

Mieliauskas triukšmingai išlydėtas į 
kelionę aplink pasaulį

atkelta iš 1 psl. Baltijos keliui – 30! Susikibkime rankomis 
Druskininkuose!

Rugpjūčio 23 d. sukanka 30 
metų, kai įvyko istorinė Baltijos 
kelio akcija – du milijonai žmo-
nių susikibo, patvirtindami vie-
ningumą siekti laisvės. Ši akcija 
tapo Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vienybės simboliu. Mes norime 
simboliškai atkartoti istorinį įvykį ir 
kviečiame visus jungtis prie ben-
dros iniciatyvos – gyvosios atmi-
nimo grandinės, kuria simboliškai 
paminėsime Baltijos kelio 30-ąją 
sukaktį Druskininkuose. Į gyvąją 
grandinę stosime Vilniaus alėjoje 

nuo paminklo Mindaugui iki miesto 
muziejaus, apjuosdami bažnyčią. 
Akcijos dalyvių laukiame 17.40 
val. prie paminklo Mindaugui (ša-
lia Druskininkų savivaldybės). Ak-
cijos pradžia – 18 val. 

Kviečiame Jus, Jūsų šeimos na-
rius, draugus ar Jūsų kolektyvą 
aktyviai dalyvauti minint Baltijos 
kelio 30 metų sukaktį Druskinin-
kuose ir dar kartą susikibti ranko-
mis vardan LAISVĖS. Tądien dar 
vyks šiaurietiško ėjimo žygis „Bal-
tijos laisvės žingsniai“, fotografijų 

parodos pristatymas, Šv. Mišios 
už Tėvynės laisvę, jeigu leis oro 
sąlygos prie Druskonio ežero bus 
parodyta teatralizuota programa 
„Begaliniam kely“. Dalyvaus Mi-
kas Suraučius, Druskininkų kul-
tūros centro, Leipalingio ir Vie-
čiūnų meno kolektyvai. Pramogų 
aikštėje bus parodytas legendinis 
muzikinis filmas „Kažkas atsi-
tiko”. Daugiau informacijos: www.
druskininkukulturoscentras.lt 

Organizatorių informacija 

Druskininkiečiai 1989-ųjų rugpjūčio 23-ąją aktyviai dalyvavo Baltijos kelio akcijoje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkuose varžėsi tenisininkai

Rugpjūčio 15, 17, 18 dienomis 
„Atgimimo“ mokyklos sporto 
salėje organizuotos tarptau-
tinės stalo teniso varžybos 
„Druskininkų vasara“. Var-
žybų organizatorius – Stasys 
Rimeikis, varžybų globėjai – 
LR Seimo nariai Virginija Vin-
grienė, Zenonas Streikus bei 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos narys, Kontrolės komiteto 
pirmininkas Donatas Mizaras – 
įsteigė 12 vertingų prizų. 

Stalo teniso varžybose „Druski-
ninkų vasara“ dalyvavo 64 stalo 
tenisininkai iš Minsko, Vilniaus, 
Kauno, Druskininkų, Panevėžio, 
Šiaulių, Varėnos, Jurbarko, Ra-
seinių, Alytaus, Utenos, Lazdijų 
ir kitų miestų. Veteranų grupėje 
dalyvavo vienas tarptautinės kla-
sės sporto meistras, keturi sporto 
meistrai, septyni Lietuvos ir Balta-
rusijos veteranų čempionai. 

Rugpjūčio 15 d. surengtas Lie-
tuvos ir Baltarusijos stalo teniso 

veteranų komandinis mačas. 
Susitikimą rezultatu 4:1 laimėjo 
lietuviai. 

Lietuvos veteranų rinktinėje 
žaidė ir druskininkietis sporto 
meistras S. Rimeikis. Rugpjū-
čio 17 d. asmeninėse varžybose 
rungtyniavo veteranai nuo 50 
metų ir vyresni. Šiame turnyre sė-
kmingai pasirodė vyriausias var-
žybų dalyvis – 74 metų druskinin-
kietis sporto meistras S. Rimeikis. 
Nepralaimėjęs nei vieno susi-
tikimo, jis tapo turnyro „Druski-
ninkų vasara“ čempionu. Antrąją 
vietą iškovojo Jonas Vigraitis iš 
Lazdijų, o trečiąją – minskietis 
Anatolyj Gryb. 

Varžybų prizininkams įteikti LR 
Seimo narių V. Vingrienės ir Z. 
Streikaus įsteigti prizai su Seimo 
simbolika, piniginės premijos ir 
atitinkamos spalvos medaliai. 

Rugpjūčio 18 d. rungtyniavo 
jaunimas. Tarp dalyvių buvo ir 
dvi merginos – Lietuvos rinktinės 

narė kaunietė Vitalija Venskutė ir 
Lietuvos penkta raketė alytiškė 
Karina Ivanauskaitė. V. Venskutė 
pateikė staigmeną, nugalėjusi vy-
rus ir tapusi čempione. Antrąją 
vietą iškovojo kaunietis Audrius 
Radžiūnas, trečiąją – druskinin-
kietis Edgaras Knyzeris. 

Jaunimo grupės nugalėtojams 
vertingus prizus įteikė Druski-
ninkų savivaldybės tarybos na-
rys, Kontrolės komiteto pirminin-
kas D. Mizaras, taip pat įteiktos 
piniginės premijos ir atitinkamos 
spalvos medaliai. 

Druskininkams atstovavę Gin-
tautas Korsakas, Juozas Aus-
trotas, Gintautas Kizala, Marius 
Marčiukaitis tokio lygio varžybose 
dalyvavo pirmą kartą ir pasirodė 
garbingai. 

Turnyro organizatoriai dėkingi 
rėmėjams ir partneriams.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Tarptautinių stalo teniso varžybų „Druskininkų vasara“ organizatoriai, dalyviai, rėmėjai ir prizininkai/Druskininkų sporto centro archyvo 
nuotraukos

Druskininkiečiai į kelionę aplink pasaulį išlydėjo savo žemietį K. Mieliauską, linkėdami jam 
kuo geriausios kloties/Justino Kygos nuotraukos
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Jaunimo užimtumo programa jau trečią kartą subūrė verslininkus ir dirbti 
norinčius jaunuolius

Jau trečius metus iš eilės 
Druskininkų jaunimui ir verslo 
atstovams vasarą siūloma Jau-
nimo užimtumo ir įdarbinimo 
programa. Paaugliams tai puiki 
proga vasarą užsidirbti ir iš-
bandyti save norimoje profe-
sijoje, o verslui – galimybė su-
teikti darbo patirties jauniems, 
jos dar stokojantiems žmo-
nėms, kurie nori tobulėti ir būti 
savarankiški. Kaip ir kasmet, 
programa tampa vis populia-
resnė, daugėja norinčiųjų joje 
dalyvauti, o šiemet pasikeitė 
jos taisyklės bei sąlygos. 

Programą koordinuojančio Jau-
nimo užimtumo centro direktorės 
Aušros Nedzinskienės teigimu, 
Jaunimo užimtumo programa kei-
čiama kasmet, tačiau įtraukiamos 
naujos sąlygos verslo įmonių ne-
atbaido – kaip tik skatina konku-
ruoti dėl jaunimo dėmesio. 

„Šiais metais neapsiėjome be 
patobulinimų. Pasikeitė finansa-
vimo tvarka, įvedėme registraci-
jos laiko limitą verslui, nes įmonių, 
norinčių dalyvauti programoje 
buvo labai daug. Tad šiemet vers-
lininkai turėjo spėti užsiregistruoti 
iki birželio 1 dienos. Beje, įmonių 
tikrai nesumažėjo, fiksuojame re-
kordinius skaičius – projekte už-
siregistravo 64 įmonės! Buvo dar 
vienas naujas pakeitimas – jeigu 
įmonė yra skolinga Savivaldybei, 
finansavimo ji negauna, kol nesu-
moka skolų“, – apie programos po-
kyčius pasakojo A. Nedzinskienė. 
 JUC direktorė sakė, kad kar-
tais darbdaviams padeda jų pa-
viešinimas socialinėje erdvėje: 
„Dar vienas būdas padėti verslo 
atstovams surasti jaunuolių – 
darbo skelbimų talpinimas mūsų 
„Facebook“ ir „Instagram“ pa-
skyrose. Pastebėjome, kad ben-
drame sraute įmonės pasimeta, 
ir jaunuoliai ne visada išdrįsta 
paskambinti, o kai pasidaliname 
skelbimu atskirai, dažnai neprirei-
kia nei vienos dienos, ir jaunuoliai 
jau būna įdarbinti.“

Darbdaviai reiklūs, bet ir 
lankstūs

Ne paslaptis, kad daugiausia 
darbų vasarą galima rasti pas-
laugų ir pramogų sektoriuose. 
Lankytojai į Druskininkus atke-
liauja iš įvairių šalių, todėl darbda-
viai tikisi, kad jaunimas stengsis 
išmokti ir galės susikalbėti bent 
keliomis kalbomis.

Tačiau, kaip sakė A. Nedzins-
kienė, nors darbdaviai tikisi iš 
jaunimo motyvacijos ir gerų rezul-
tatų, supranta, kad vasarą norisi 
pailsėti visiems, todėl suteikia 
galimybę jaunuoliams turėti laiko 
ir sau: „Kadangi Druskininkuose 
vyrauja darbo pasiūla paslaugų 
srityje, o turistai atvyksta iš įvai-
riausių šalių, darbdaviai jaunimui 
kelia reikalavimus mokėti anglų, 
rusų kalbas. Gal ne mokėti, bet 
dėti pastangas išmokti ir tobulėti. 
Tačiau iš kitos pusės, jie linkę 
labai derinti grafikus prie jauno 
žmogaus poreikių. Jeigu jaunuo-
lis nenori dirbti visos darbo die-
nos, stengiamasi, kad būtų pa-
tenkintos abi pusės. Smagu, kad 
darbdaviai supranta jaunimą, jų 
norą paatostogauti ir pailsėti.“

Vilniaus Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centro (VŽDRMC) 
Druskininkų filialo sektorinio 
centro ir gamybos vedėja Ra-
munė Staučytė didžiuojasi dir-
bančiais moksleiviais ir sako, kad 
programa suteikė daugiau gali-
mybių: „Pas mus įsidarbinęs jau-
nimas pranoko visus lūkesčius. 

Jie labai drąsūs, nebijo kalbėti 
rusiškai, nebijo suklysti ir pasitai-
syti, paklausti, jei kažko nežino. 
Neišsigando darbo. Labai jais 
džiaugiamės. Labai džiaugiamės 
ir pačia programa – dėl suteikto 
finansavimo galėjome įdarbinti 
ne 1, o net 2 darbuotojus. Vasarą 
visada trūksta papildomų rankų, 
tačiau kelių jaunuolių nebūtume 
galėję įdarbinti be finansinės Sa-
vivaldybės pagalbos. Manau, kad 
ir jaunimui tai yra ne tik darbas, bet 
ir pažintis su profesija, galimybė 
gauti profesionalius apmokymus 
ir saugią darbo aplinką. Jeigu tik 
programa bus vykdoma ir kitais 
metais, būtinai dalyvausime.“ 

„Beatos ledainės“ Druskinin-
kuose vadovė Indrė Svirskaitė 
apie Jaunimo užimtumo pro-
gramą sužinojo tik šiais metais, 
bet jau spėjo pasidžiaugti jos tei-
kiama nauda: „Apie programą su-
žinojau tik šiais metais. Draugai 
pasakė, kad per JUC lengviau pa-
sikviesti jaunimo, o ir jauni žmo-
nės lengviau pastebi programoje 
dalyvaujantį darbdavį. Mums ši 
programa labai pravertė, nes 
darbą galime pasiūlyti tik sezono 
metu. Jaunuoliai kaip tik tokiu 
metu yra laisvi nuo mokslų. Labai 
džiaugiamės ir finansine parama. 

Pas mus atėjęs jaunimas yra 
tikrai puikus ir darbštus. Vienam 
iš dirbusių jaunuolių mes buvome 
pirmieji darbdaviai, buvo labai 
smagu stebėti jo norą dirbti. La-
bai džiaugiuosi, kad visi jaunuoliai 

yra labai suinteresuoti ir nori dirbti 
bei užsidirbti, atsakingai vertina 
savo darbo vietą.“ 

Galimybė ne tik užsidirbti, bet 
ir išbandyti save 

Jaunimo užimtumo programoje 
šiemet vien iki birželio pabaigos 
įdarbinta 160 jaunuolių, kurie jau 
susirado darbą vasarai ir džiau-
giasi, galėdami ne tik užsidirbti 
savarankiškų pajamų, bet ir įgyti 
vertingos patirties. 

Arina Krištonaitytė, „Medū-
nos“ viešbutyje dirbanti kamba-
rių tvarkytoja, teigia, kad kiekvie-
nas darbas yra savaip sunkus, 
bet ir svarbus – ypač jaunam 
žmogui, nes parodo pinigų vertę: 
„Manau, kiekvienam jaunuoliui 
reikia papildomų pinigų vasarai, 
tad net nesvarbu, koks darbas, jis 
kiekvienas naudingas. Man dar-
bas patinka. Tokį ir rinkausi – kad 
galėčiau pavargti fiziškai. Praė-
jusią vasarą dirbau tiesiogiai su 
žmonėmis, o šįkart norėjau kažko 
kito, buvo įdomu išbandyti save. 
Džiaugiuosi, pasirinkusi dirbti ir 
užsidirbti.“ 

Penkiolikametis Emilis Ka-
dziauskas šiame viešbutyje iš-
bando save administratoriaus kė-
dėje ir tikina, kad net ir tokį darbą 
perprasti nėra sunku, jei tik yra 
noro bei motyvacijos: „Dirbti va-
sarą pasiryžau, nes norėjosi už-
sidirbti pinigų kelionei. Tai mano 
pirmas darbas, bet nepasaky-
čiau, kad buvo sunku išmokti. Gal 

tik su rusų kalba sunkiau... Bet 
pavyko ir ją šiek tiek patobulinti, 
manau, rusų mokytoja nustebs. 
Šiame darbe paprasčiausiai tu-
riu užregistruoti svečius, aprodyti 
kambarius, jeigu reikia, padaryti 
kavos ar arbatos, įmušti pinigus 
į kasą. Po jų vizito išregistruoti, 
išlydėti. Džiaugiuosi, kad dirbu ir 
užsidirbu, bet kartais pagalvoju, 
kad labai norėtųsi ir prie ežero pa-
sėdėti, tai tikiuosi pavyks suspėti 
padaryti ir tai.“  

„Vilkės Golfo klube“ admi-
nistratore dirbanti devynioli-
kametė Reda Bertaškaitė dirbti 
pradėjo, norėdama prieš studijas 
universitete išbandyti tai, ko, gal-
būt, vėliau nepavyks: „Man buvo 
labai svarbu suspėti išbandyti 
kuo įvairesnes sritis, kad galėčiau 
geriau pažinti save, suprasti, ko 
noriu ir nenoriu. Administratorės 
darbas  golfo klube man suteikė 
tikrai daug gerosios patirties. Iš-
mokau atskirti ir paruošti golfo 
įrangą, susipažinau su žaidimo 
specifika, inventoriumi, bet turbūt 
labiausiai sužavėjo čia apsilan-
kantys neeiliniai žmonės ir gali-
mybė su jais pabendrauti.“

VŽDRMC Druskininkų filialo 
kavinėje padavėja įsidarbinusi 
Paulina Staučytė dirbti pasi-
rinko, nes nenorėjo laiko leisti 
veltui: „Praeitą vasarą irgi dirbau, 
tad šiemet jau žinojau, kad laisvą 
laiką galima labai gerai išnau-
doti, dirbant ir užsidirbant. O ir 

išmokau čia nemažai naujų da-
lykų. Pavyzdžiui, naudotis kasa, 
aptarnauti įvairaus amžiaus ir tau-
tybių žmones, su jais susikalbėti, 
dirbti kolektyve.“

Ten pat padavėju įsidarbi-
nęs penkiolikametis Tomas 
Kemzūra sako įgyvendinęs vai-
kystės svajonę: „Nuo pat vai-
kystės svajojau dirbti restoranų 
sferoje ir dabar gavau galimybę 
pasimatuoti šią profesiją. Dirbti 
norėjau dar ir dėl to, kad namuose 
nieko neveikiu, tik sėdžiu prie 
kompiuterio, o čia atėjęs įgaunu 
tikrai geros patirties ir dar galiu 
užsidirbti. Iš pradžių buvo jaudu-
liuko, bet kolektyvas padėjo labai 
greitai iš jo išsivaduoti. Norėjau 
kuo daugiau išmokti, nes man šis 
darbas tikrai labai įdomus. Čia 
išmokau bendrauti su klientais, 
geriau tvarkytis su stresinėmis si-
tuacijomis, tikiu, kad šie įgūdžiai 
labai pravers ir ateityje. Kitą va-
sarą tikrai labai norėčiau darbuo-
tis sugrįžti būtent čia.“

„Beatos ledainėje“ dirbantis 
Rokas Bašinskas sako, kad va-
sara – pats tinkamiausias laikas 
užsidirbti: „Vasara yra tas laikas, 
kai yra daug laisvo laiko, per kurį 
galima dirbti ir užsidirbti. Man dar-
bas suteikė įdomios patirties – iš-
mokau dirbti kolektyve, naudotis 
kasos aparatu, teko pagerinti ir 
kalbų įgūdžius.“

Parengė Miglė Krancevičiūtė

JUC direktorė A. Nedzinskienė sako, kad Jaunimo užimtumo programos naujos sąlygos 
verslo įmones skatina konkuruoti dėl jaunimo dėmesio/Justino Kygos nuotrauka

„Beatos ledainės“ Druskininkuose vadovė I. Svirskaitė (viduryje) sako, kad ledainėje įsidar-
binęs jaunimas yra labai darbštus /Justino Kygos nuotrauka

„Vilkės Golfo klube“ administratore dirbanti devyniolikametė R. Bertaškaitė prieš studijas 
universitete nori išbandyti tai, ko, galbūt, vėliau nepavyks/Justino Kygos nuotrauka

VŽDRMC Druskininkų filialo sektorinio centro ir gamybos vedėja R. Staučytė džiaugiasi ten 
dirbančiais moksleiviais Paulina ir Tomu/Justino Kygos nuotrauka

A. Krištonaitytė: „Kiekvienas darbas yra savaip sunkus, bet ir svarbus – ypač jaunam žmo-
gui, nes parodo pinigų vertę.“/Justino Kygos nuotrauka

E. Kadziauskas išbando save administratoriaus kėdėje ir tikina, kad net ir tokį darbą per-
prasti nėra sunku, jei tik yra noro bei motyvacijos/Justino Kygos nuotrauka
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Renginiai
Rugpjūčio 24 d. 12 val. 

nemokama ekskursija lietuvių 
kalba po M. K. Čiurlionio 
memorialinį muziejų, įsigijus 
muziejaus lankymo bilietą (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus 
M. K. Čiurlionio g. 35).

Rugpjūčio 24 d. 14 val. 
nemokama ekskursija rusų kalba 
po M. K. Čiurlionio memorialinį 
muziejų, įsigijus muziejaus 
lankymo bilietą (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 24 d. 16 val. 
pianistės Neringos Valuntonytės 
koncertas M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje. 
Programoje: M. K. Čiurlionio, 
J. S. Bacho, L. van Bethoveno, 
F. Listo, R. Wagner, V. Bartulio, 
G. Bacewicz kūriniai. Bilietų 
kainos: 5 ir 3 Eur (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 28 d. 20 val. 
pianistų Luko Gedvilo ir Julijos 
Bagdonavičiūtės koncertas M. 
K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje. Programoje: M. K. 
Čiurlionio,  W. A. Mocarto, F. 
Šopino, I. Stravinskio, F. Listo 
kūriniai. Bilietų kainos: 5 ir 3 Eur 
(M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 23 d. 16 val. 
Fotografijų parodos, skirtos 
Baltijos kelio 30-mečiui 
pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Rugpjūčio 25 d. 17.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčioje 
– „Sakralinės muzikos valanda“ 
(XVII tarptautinis menų festivalis 
„Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“)

Parodos
M. K. Čiurlionio memorialiniame 

muziejuje eksponuojama 
menininkų grupės „Penktadienis 
13“ paroda „Čiurlionis – pirmasis 
Lietuvių kosmonautas“ (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

V. K. Jonyno namuose-galerijoje 
eksponuojama Lilijos Valatkienės 
paroda „Išrinktieji“ (V. K. Jonyno 
namai-galerija, Turistų g. 9)

V. K. Jonyno namuose-
galerijoje eksponuojama Eglės 
Gandos Bogdanienės paroda 
„Pasveikinimas“ (V. K. Jonyno 
namai-galerija, Turistų g. 9)

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

Iki rugsėjo 1 d. veiks Dianos 
Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės 
karpinių paroda „Medžio 
gyvenimas“. (Druskininkų amatų 
centras „Menų kalvė“, M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Iki rugsėjo 1 d. veiks Ugnės 
Vitonytės ir Eglės Vitonienės 
kūrybinė paroda „Kartu – saldu“. 
Veiks iki rugsėjo 1 d. (Druskininkų 
amatų centras „Menų kalvė“, M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla skelbia 
konkursą direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigoms užimti
Pareigybės pavadinimas, lygis:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pareigybės lygis A2.
Darbo vieta:
M. K. Čiurlionio 92, Druskininkai, LT-66145
Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmo-
kėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.

Pretendentų atrankos būdas:
Testas žodžiu (pokalbis)
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 
- asmuo privalo būti įgijęs auštąjį universitetinį ar jam prilygs-

tantį išsilavinimą bei pedagogo kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir 

ne mažesnį kaip 1-ių metų vadovavimo grupei patirtį;
- privalo turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
- gerai mokėti lietuvių kalbą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos švietimo politiką reglamen-

tuojančiais dokumentais;
- išmanyti šiuolaikinės vadybos sistemą;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, 

kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti iš-
vadas bei ataskaitas, planuoti mokyklos ugdomąją veiklą, ver-
tinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus dar-
bui tobulinti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir 
raštu, spręsti iškilusias problemas, konfliktus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą 

patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus patvirtinančius 
pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. Užpildytą pretendento anketą.
4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo 

datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektro-
ninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų 
sąrašą (nurodyti dalykines savybes). 

Dokumentų pateikimo būdas:
Pretendentai dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tar-

nybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Pra-
šymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Telefonas pasiteirauti – (8 313) 53955, informacija apie mo-

kyklą internete: www.atgimimomokykla.lt; el. p. mokykla@at-
gimimomokykla.lt

Skelbimas galioja:
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso 

paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinkla-
lapyje (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Prie Druskininkų kardiologijos centro 
gydytojų komandos prisijungė gydytojas 

kraujagyslių chirurgas
Druskininkų kardiologijos centre nuo 

šiol pacientus konsultuoja ir tyrimus at-
lieka gydytojas kraujagyslių chirurgas 

Jonas Gutauskas, dirbantis Respubli-
kinėje Vilniaus universiteto ligoninėje. 

Gydytojas kraujagyslių chirurgas 
atlieka šiuos tyrimus:

• kaklo kraujagyslių echoskopija (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių 

echoskopija
• pilvo kraujagyslių echoskopija
Tyrimai atliekami nauja pažangia vo-

kiška įranga.

Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai
Užsakymo Nr. MDR-218-02

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr.5925/10:239), proj. Nr. 762-1, 
esančio Kaziulių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Skly-
po ribų paženklinimas vyks 2019-09-03 14:00 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad.Nr. 
5925/10:189) savininkus ir paveldėtojus atvykti į savo žemės sklypą.

Matavimus atlieka: IĮ“Žemata“, M.K.Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel. 8-676-02621, 
el.p.zemata.lt@gmail.com.

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr. 5935/7:241), proj. Nr. 762-2, 
esančio Kaziulių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Skly-
po ribų paženklinimas vyks 2019-09-03 15:30 val. Kviečiame gretimų sklypų (kad.
Nr. 5935/7:131, kad.Nr. 5935/7:351) savininkus ir paveldėtojus atvykti į savo žemės 
sklypą.

Matavimus atlieka: IĮ“Žemata“, M.K.Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel. 8-676-02621, 
el.p.zemata.lt@gmail.com.

Automobilių servisui reikalingi auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Apie mokesčių situaciją – iš 
pirmų lūpų

Druskininkų savivaldybės 
administracija, siekdama 
efektyvinti biudžeto lėšų su-
rinkimą bei mokesčių admi-
nistravimą, praėjusią savaitę 
inicijavo susitikimą su Vals-
tybinės mokesčių inspek-
cijos vadovais. Susitikime 
dalyvavo Kauno apskrities 
Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) viršininkė Ju-
dita Stankienė bei Mokesti-
nių prievolių departamento 
direktorė Daiva Baniulienė. 
Savivaldybei atstovavo mero 
pavaduotojas Linas Urma-
navičius, Administracijos 
direktorės pavaduotoja Vio-
leta Grigorienė, Savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnybos, 
Finansų ir apskaitos skyriaus 
vadovai bei specialistai.

Savivaldybės administracija 
nuolat ieško būdų bei galimy-
bių, kaip pagerinti mokestinių 
pajamų administravimą, ben-
dradarbiavimą su Valstybinė-
mis institucijomis, užtikrinant 
Savivaldybės biudžeto pajamų 
stabilumą, todėl tarp Druski-
ninkų savivaldybės ir Alytaus 
apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos 2015 metais 
pasirašyta Bendradarbiavimo 
sutartis, kuria abi pusės įsipar-
eigojo bendradarbiauti, keistis 
informacija mokesčių adminis-
travimo tikslais. 

Susitikimo su VMI atstovais 
metu aptarta mokestinė situa-
cija Lietuvoje, prognozuojami 
mokestinių pajamų rodikliai 
2020 metams, gyventojų pa-
jamų mokesčio asmenims, 
įsigijusiems verslo liudijimus, 
apmokestinimo aktualijos, 
aptarti mokesčių administra-
vimo bei bendradarbiavimo 
aspektai. Diskutuota bei ieš-
kota sprendimų, kaip page-
rinti bendradarbiavimą, kad 

Vietinės rinkliavos už naudoji-
mąsi Druskininkų kurorto vie-
šąja turizmo ir poilsio infras-
truktūra administravimas būtų 
efektyvesnis.

Nutarta ir toliau glaudžiai 
bendradarbiauti, papildant 
2015 metais sudarytą Bendra-
darbiavimo sutartį, numatant 
galimybes keistis informacija 
apie Druskininkų mieste apgy-
vendinimo veiklą vykdančius 
fizinius asmenis, kuriems Lie-
tuvos Respublikos įstatymais ir 
kitais teisės aktais yra numa-
tyta prievolė mokėti nustatytus 
mokesčius bei vietinę rinkliavą 
už naudojimąsi Druskininkų ku-
rorto viešąja turizmo ir poilsio 
infrastruktūra. Nežiūrint į didžiu-
les pastangas, administruojant 
minėtą vietinę rinkliavą, „šešė-
lis“ patalpų nuomos sektoriuje 
vis dar išlieka.

Didžiąją Savivaldybės biu-
džeto savarankiškų pajamų dalį 
(apie 90 proc.) sudaro pajamos 
iš mokesčių ir rinkliavų ir dau-
gumą šių mokesčių – gyventojų 
pajamų, nekilnojamojo turto, že-
mės – administruoja Valstybinė 
mokesčių inspekcija. Savival-
dybė dalyvauja, priimant spren-
dimus, nustatant nekilnojamojo 
turto mokesčio bei žemės mo-
kesčio tarifus. Bendradarbiavi-
mas tarp Savivaldybės ir Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
yra nuolatinis ir būtinas. Išsami 
analizė, teisinės bazės nagri-
nėjimas, mokestinių pajamų 
stebėsena leidžia priimti spren-
dimus, užtikrinančius biudžeto 
pajamų stabilumą, skatinančius 
verslumą ir tuo pačiu nedidinan-
čius mokestinės naštos nei vie-
tos gyventojams, nei verslui.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

„Tik nuo mūsų visų ir kiekvieno 
sąmoningumo bei atsakingo po-
žiūrio, sąžiningai sumokėtų mo-
kesčių priklauso, kaip ir kokioje 
valstybėje gyvensime. Nepamirš-
kime, kad, norėdami gauti, turime 
ir duoti. Raginame gyventojus būti 
atsakingus, sąžiningai ir laiku mo-
kėti priklausančius mokesčius bei 
rinkliavas, taip užtikrinant stabilias 
Druskininkų savivaldybės biudže-
to pajamas, kurios naudojamos 
kurorto plėtrai, taigi – ir pačių gy-
ventojų kokybės gerinimui“, – teigė 
Druskininkų savivaldybės Finansų 
ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda 
Amšiejienė.

Restorano-vyninės „Sicilia“ kolektyvas kviečia prisijungti 
konditerį (-ę). Užmokestis – 900 Eur atskaičius mokesčius. 

Tel. 8 698 72997
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Š. m. rugpjūčio 31 d. 13 val. bendrijos sklype Miglos 6-oji Nr. 7.šaukiamas 
bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Bendrijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas

2. Bendrijos pirmininko ataskaitos už 2018 m. ir 2018 m. išlaidų tvirtinimas
3. Revizijos komisijos ataskaita už 2018 metus

4. 2019 metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas
5. Einamieji klausimai

Su susirinkimo dokumentais, projektais galite susipažinti pas pirmininką.
     Bendrijos pirmininkas

Rugsėjo 11 d.12 val. vyks ortopedo konsultacija. 
Smulkesne informacija tel. 8 614 54082. Reikia turėti šeimos gydytojo siuntimą.

Išnuomoju patalpas Vilniaus al. 10
Tel. +37064440333

Užkandinė „Kebabery“ ieško komandos pastiprinimo
Reikalingi kebabų kepėjai, kebabų gamintojai.

Patirtis – privalumas.
Kontaktinis asmuo – Linas, tel. 8 605 31059

el. p. linas.jablonskas@gmail.com

Nuomojamas 40 kv.m. butas (studija) Druskininkų 
centre (apartamentų komplekse „Saulės sonata“) 

vienam arba dviems žmonėms
Kaina mėnesiui – 450 Eur + komunalinės paslaugos

Tel. 8 698 19464
UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam ir savaitgaliniam darbui 

ieško padavėjų.Tel. 8 615 34147

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO KAMBARINEI

Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas
Susidomėjusius savo gyvenimo aprašymą prašome siųs-
ti adresu info@goda.lt iki rugpjūčio 26 d. arba tiesiogiai 

kreiptis telefonu 8 623 39998

Reikalingas mechanikas 
nenuolatiniam darbui

 remontuoti elektrinius 
dviračius, triračius, 

keturračius. 

Tel. 8 698 40430
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Europinės svarbos saugomos teritorijos – ką turime apie jas žinoti?

Lietuvoje saugomos pelkės, 
pievos, miškai ir kitos natūra-
lios buveinės – iš viso skiriami 
54 buveinių tipai ir apie 50 au-
galų bei gyvūnų rūšių, kurių 
išsaugojimui skirtos teritorijos 
įtrauktos į Europos ekologinį 
tinklą „Natura 2000“. Įtraukus 
buveinę į šį tinklą, jai nusta-
tomi ir konkretūs apsaugos 
tikslai, ribojamos ar draudžia-
mos veiklos, kurios gali sukelti 
saugomų buveinių ir rūšių bū-
klės blogėjimą.

Būtina saugoti nykstančias 
rūšis

„Natura 2000“ tinklą sudaro 
dviejų tipų saugomos teritorijos 
– buveinių apsaugai svarbios teri-
torijos ir paukščių apsaugai svar-
bios teritorijos, kurių reguliavimas 
apibrėžtas atitinkamai Paukščių ir 
Buveinių direktyvose.

Saugomomis teritorijomis pir-
miausia skelbiamos labiausiai 
nykstančios arba natūralios gam-
tos išsaugojimui svarbiausios te-
ritorijos. Šalys, atsižvelgdamos į 
konkrečios teritorijos apsaugos 
tikslus, pačios nusprendžia, ko-
kios priemonės yra tinkamos tiks-
lams pasiekti. 

Kaip pažymi Dzūkijos naciona-
linio parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato direkcijos Bi-
ologinės įvairovės skyriaus vedė-
jas Mindaugas Lapelė, Lietuvoje 
paruošiamieji darbai, įgyvendi-
nant ES Paukščių ir Buveinių di-
rektyvų reikalavimus, prasidėjo 
dar prieš stojimą į Europos Są-
jungą – apie 2000-uosius metus, 
o stodama į ES, Lietuva įsipar-
eigojo dalintis atsakomybe ir už 
visoje ES nykstančias buveines 
ar rūšis, nors mūsų krašte šios 
rūšys dar nebūtinai yra retos. 

„Dažniausiai „Natura 2000“ te-
ritorijose, skirtose paukščių ir 
buveinių apsaugai, skatinamas 
buveinių atkūrimas ir palaikymas, 

ypač pievose ir šlapynėse, kurios 
susiformavo dėl ekstensyvaus 
naudojimo“, – sako M. Lapelė.

Didžiulė gamtinė įvairovė 
Dzūkijoje

Gamtininkas akcentuoja, kad 
Dzūkija yra labai įvairi, patenka 
į kelis fizinius-geografinius rajo-
nus, tad regionas pasižymi didele 
saugomų buveinių, rūšių įvairove.

„Buveinių gausa ir gera savo 
būkle išsiskiria Žuvinto ir Čepke-
lių rezervatai, kuriuose didelius 
plotus užima aktyvių aukštapel-
kių, pelkinių ir pelkėtų miškų, 
žemapelkių buveinės. Alytaus ir 
Lazdijų rajonuose saugoma dau-
giau plačialapių miškų, skroblynų, 
ežerų, įvairių tipų žemapelkių bu-
veinių, miškingoje Dainavos smė-
lėtoje lygumoje, išvagotoje upių 
slėnių, telkiasi kerpšilių, smiltpie-
vių, aliuvinių paupių miškų, upių 
sraunumų su kurklių bendrijomis 
buveinės“, – pasakoja M. Lapelė.

Jis atkreipia dėmesį, kad tokių 
savitų rūšių, kaip balinis vėžlys, 
šneiderio kirmvabalis, ūdra, ra-
davietės yra saugomos Dzūkijoje. 
„Taip pat ir žuvų rūšys – upinė 
nėgė, paprastasis kūjagalvis, 
salatis. Labiausiai Pietryčių Lie-
tuvoje paplitusios ir tokios saugo-
mos augalų rūšys, kaip vėjalandė 
šilagėlė, smiltyninis gvazdikas“, 
– vardija Dzūkijos nacionalinio 
parko gamtininkas.

Lietuvoje plečiamas teritorijų 
tinklas  

Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos Biologinės įvairovės 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Agnė Karlonė taip pat atkreipia 
dėmesį, kad daugiausia saugomų 
buveinių Lietuvoje yra pietryti-
nėje ir vakarinėje šalies dalyse, 
pasižyminčiose didesne gamtine 
įvairove.

„O mažiausiai – tose ša-
lies dalyse, kuriose intensyviai 

užsiimama žemės ūkio veikla, 
ten plyti monokultūrų laukai, t. y., 
Kėdainių, Radviliškio, Pakruojo, 
Joniškio, Vilkaviškio, Šakių rajo-
nuose“, – pasakoja A. Karlonė.

Pasak jos, Lietuvoje „Natura 
2000“ tinklas dar yra plėtojamas, 
o šiais metais planuojama patvir-
tinti 100 naujų buveinių apsaugai 
svarbių teritorijų.

Remiantis Saugomų teritorijų 
valstybės kadastro šių metų kovo 
mėnesio duomenimis, šalyje yra 
84 paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos, kurių bendras plotas 
užima 6 586 kv. km, 155 buveinių 
apsaugai svarbios teritorijos ir 328 
vietovės, atitinkančios gamtinių 
buveinių apsaugai svarbių terito-
rijų atrankos kriterijus, kurių ben-
dras plotas užima 7 283 kv. km. 

Kokia veikla ribojama saugo-
mose teritorijose?

M. Lapelė aiškina, kad saugo-
mose teritorijose draudžiamos ir 

ribojamos tokios veiklos, kurios 
sukelia saugomų buveinių ir rū-
šių būklės blogėjimą ar nykimą – 
pievų suarimas ar sukultūrinimas, 
pelkių sausinimas, įvairi infras-
truktūros plėtra, ribojami intensy-
vūs kirtimai. 

Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos specialistė A. Karlonė 
atkreipia dėmesį, kad ūkinės 
veiklos apribojimai buveinių ap-
saugai svarbiose teritorijose pri-
klauso nuo pačių buveinių tipų, 
todėl gyventojai, planuojantys 
pirkti žemės sklypus buveinių ir 
paukščių apsaugai svarbiose te-
ritorijose, turėtų pasitikrinti, kokie 
ūkinės veiklos apribojimai yra tai-
komi šioms teritorijoms.

„Pavyzdžiui, Sausų ąžuolynų 
buveinėse galimi tik specialieji 
ir sanitariniai miško kirtimai, o 
Griovų ir šlaitų miškų buveinėse 
galimi taip pat ir atrankiniai miško 
kirtimai. Pelkėtose teritorijose ne-
galima kasti durpių, keisti hidro-
loginio režimo, naudoti trąšas ar 
pesticidus. Dalyje saugomų rūšių 
buveinių ribojamas ganomų gyvu-
lių skaičius, į tai reikėtų atsižvelgti 
planuojantiems užsiimti gyvulinin-
kyste“, – akcentuoja specialistė. 

M. Lapelės teigimu, saugoti 
gamtą svarbu ne tik dėl ekosis-
temų stabilumo ar teisinių įsipa-
reigojimų vykdymo.

„Nesilaikydami svarbiausių prin-
cipų, paliekame savo vaikams ir 
anūkams skurdesnį ir nuobodesnį 
pasaulį su sodintomis medžių 
plantacijomis vietoje miško, nu-
alintais ir pertręštais laukais vie-
toje spalvingų pievų. Kas norėtų 
tokiame gyventi?“, – reziumuoja 
gamtininkas.

Užsakymo Nr. MDR-218-01

Gyventojai, planuojantys pirkti žemės sklypus buveinių ir paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, turėtų pasitikrinti, kokie ūkinės veiklos 
apribojimai yra taikomi šioms teritorijoms/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

JUC „Naktinis krepšinis 2019 3x3“ sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus
Naktinis krepšinis sugrįžo ne 

tik į Druskininkus, bet ir į visą 
Pietų Lietuvą! Kaunas, Kapčia-
miestis, Lazdijai, Marijampolė, 
Alytus, Prienai, Kėdainiai – to-
kią įvairią publiką rugpjūčio 
9 d. buvo galima sutikti JUC 
krepšinio aikštelėje, kurioje 
virė garbinga kova, vyravo fan-
tastiška atmosfera ir buvo jun-
tamas visus vienijantis tikslas 
– iškovoti Druskininkų savi-
valdybės mero Ričardo Mali-
nausko įsteigtą taurę.

Jau trečią kartą buvo rengia-
mas JUC Naktinis krepšinis 3x3. 
Kiekvienais metais šis renginys 
sulaukia vis daugiau dėmesio, ne 
išimtis ir šie metai! 2017 m. viskas 
prasidėjo kukliai – dalyvavo tik 8 
komandos, 2018 m. susirinko jau 
12 komandų, o šiemet sulaukta 
dvigubai daugiau dalyvių – 22 
komandų iš visos Lietuvos. Pirmą 
kartą JUC Naktiniame krepšinyje 
kovos vyko dvejose amžiaus gru-
pėse (gimusiųjų 2001 m. ir vyres-
nių bei gimusiųjų po 2001 m.). 
Renginys prasidėjo 21.30 val., o 
pasibaigė 3 val. nakties. Šou ati-
darė J&J gatvės šokių studijos 
šokėjai, kurie dalyviams apšildė 
krepšinio aikštelę. Visą šou ste-
bėjo apie 300 žiūrovų, kurie taip 
pat galėjo laimėti rėmėjų įsteigtus 
prizus, dalyvaudami mūsų orga-
nizuotuose žaidimuose. 

Po ilgo vakaro ir daugybės at-
kaklių kovų Jaunimo kategorijoje 
(gimusieji po 2001 m.) 1-ąją vietą 
iškovojo „Zita iš buhalterijos“ 
(Lazdijai), 2-ąją – „Skerdykla“ 

(Kėdainiai), 3-ąją – „Vakari nesi-
nervuok“ (Prienai). 

Vyresnių kategorijoje (gimusieji 
2001 m. ir vyresni) 1-ąją vietą 
laimėjo „Bembiai“ (Druskinin-
kai), 2-ąją – „Ataka“ (Marijam-
polė), 3-ąją – „Salos gyventojai“ 
(Lazdijai).

Komandos buvo apdovanotos 
renginio rėmėjų įsteigtais prizais, 
o pirmųjų vietų laimėtojai gavo ir 
piniginius prizus. Renginio glo-
bėjas, Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas, 
įsteigė laimėtojų taurę bei prizinių 
vietų medalius, renginį rėmė: UAB 

„Grand SPA Lietuva“, AB „Eglės 
sanatorija“, UAB „UPA medical 
SPA“, UAB „UNO Parks“, energi-
nis gėrimas „Dynamit“. Informa-
cinis rėmėjas – „Mano Druskinin-
kai“, o renginio akimirkas įamžino 
„KygaWorks“. Nuoširdų AČIŪ 
tariame šiai šauniai kompanijai, 

kuri prisidėjo prie JUC „Naktinio 
krepšinio 2019 3x3 įgyvendinimo. 

Drąsiai galime sakyti, kad ši 
krepšinio naktis tapo Pietų Lie-
tuvos dalimi. Iki susitikimo kitais 
metais!

Druskininkų JUC informacija

Akimirka iš JUC Naktinio krepšinio 2019/Justino Kygos nuotrauka

„J&J United“ atidarė renginį/Justino Kygos nuotrauka

Jaunių kategorijos 1 vietos nugalėtojai „ZITA IŠ BUHALTERIJOS“ (Lazdijai) /Justino Kygos 
nuotrauka

Vyriausiųjų kategorijos 1 vietos nugalėtojai „BEMBIAI“ (Druskininkai)/Justino Kygos 
nuotrauka
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Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti 
ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu

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

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

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

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

čiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiųsti elektroniniu paštu: koriukas@gmail.com

Reikalingas apdailininkas vidaus ir išorės darbams. 
Tel. 8 631 76783

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

Parduotuvė „Cinamonas“ ieško pardavėjos(o). 
Tel. 8 658 52 420

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 

Reikalingas meistras, galintis remontuoti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Šildymo sistemos, grindinio šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos darbai. Tel. 8 656 21154.

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus-
sąmatininko. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis  

telefonu (8 313) 51405

Picerija Druskininkuose kviečia prisijungti prie 
komandos picų kepėją

Mes jums siūlome:
*nuolatinį darbą draugiškame kolektyve, 
*laiku išmokamą atlyginimą,
*visas socialines garantijas,
*nemokamą maitinimą. 
Darbo patirtis būtų privalumas, nemokančius apmokome.

Tel. 8 655 67953

Kvietimas dalyvauti Nevy-
riausybinių organizacijų ir ben-
druomeninės veiklos stipri-
nimo 2017-2019 metų veiksmų 
plano įgyvendinimo 2.3 prie-
monės „Remti bendruomeninę 
veiklą savivaldybėse“ įgyven-
dinimo Druskininkų savivaldy-
bėje paraiškų teikimo konkurse

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija, įgyvendindama 
Nevyriausybinių organizacijų ir 
bendruomeninės veiklos stipri-
nimo 2017-2019 metų veiksmų 
plano įgyvendinimo 2.3 priemonę 
„Remti bendruomeninę veiklą sa-
vivaldybėse“ kviečia teikti paraiš-
kas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas – 
nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 
2018 m. rugsėjo 20 d. 15 val.

Paraiškų teikimo vieta – Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cija, Vilniaus al. 18, Druskininkai

Konkursui skiriama lėšų 
suma: Leipalingio seniūnijai – 6 
447,00 Eur, Viečiūnų seniūnijai – 
7 994,00 Eur. Vienam projektui 
didžiausia skiriama lėšų suma – 
3000 Eur, mažiausia – 500 Eur.

Finansuotinos veiklos: 

Leipalingio seniūnijoje:
 1. kultūrinė ir švietėjiška 

veikla (priemonių, skatinančių 
kūrybiškumą, saviraišką ir 
vietos gyventojų išprusimą 
organizavimas, gyvenamosios 
vietovės bendruomenei telkti ir 
jos tapatybei reikšmingų leidinių 
leidyba, kitos panašios veiklos;

2. bendruomenės akcijos ir 
iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių 
ir aplinkos kokybei gerinti – 
parkų, sporto ir poilsio aikštelių, 
vaikų žaidimų aikštelių, kitų 
vietos bendruomenės teritorijoje 
esančių poilsio ir rekreacijos vietų 
tvarkymas ir atnaujinimas, viešo 
naudojimo patalpų pritaikymas 
bendruomenės poreikiams – (ne 
daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam 
materialiajam turtui įsigyti nuo 
projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Viečiūnų seniūnijoje: 
1. vaikų ir jaunų žmonių (14-29 

metų) laisvalaikio užimtumas – 
renginių, stovyklų ir kitų prasmingo 
vaikų bei jaunimo laisvalaikio 
užimtumo veiklų organizavimas, 
skatinantis asmeninių ir socialinių 
gebėjimų ugdymą; 

2. kultūrinė ir švietėjiška 
veikla – priemonių, skatinančių 
kūrybiškumą, saviraišką ir 
vietos gyventojų išprusimą 
organizavimas, gyvenamosios 
vietovės bendruomenei telkti ir 
jos tapatybei reikšmingų leidinių 
leidyba, kitos panašios veiklos;

3. sporto ir sveikatinimo veikla 
– sportuojančių gyvenamosios 
vietovės bendruomenės narių 
telkimas, sporto varžybų ir 
treniruočių organizavimas, sveikai 
gyvensenai propaguoti skirtų 
renginių, teminių užsiėmimų ir 
mokymų organizavimas;

4. bendruomenės akcijos 
ir iniciatyvos, skirtos viešųjų 
erdvių ir aplinkos kokybei gerinti 
– parkų, sporto ir poilsio, vaikų 
žaidimų aikštelių, kitų vietos 
bendruomenės teritorijoje 
esančių poilsio ir rekreacijos vietų 
tvarkymas ir atnaujinimas, viešo 
naudojimo patalpų pritaikymas 
bendruomenės poreikiams – (ne 
daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam 
materialiajam turtui įsigyti nuo 
projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Paraiškų teikėjai – Leipalingio 
ir Viečiūnų seniūnijų teritori-
jose veikiančios:

1. bendruomeninės organiza-
cijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatymas;

2. nevyriausybinės organizaci-
jos, kaip jas apibrėžia Lietuvos 
Respublikos nevyriausybinių or-
ganizacijų plėtros įstatymas;

3. religinės bendruomenės ir 
bendrijos, kaip jas apibrėžia Lie-
tuvos Respublikos religinių ben-
druomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų rengimo ir patei-
kimo tvarka: 

1. Paraiškos rengiamos, vado-
vaujantis Nevyriausybinių orga-
nizacijų ir bendruomeninės vei-
klos stiprinimo 2017-2019 metų 
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 
priemonės „Remti bendruome-
ninę veiklą savivaldybėse“ įgy-
vendinimo aprašu patvirtintu LR 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro 2017 m. gegužės 25 d. įsa-
kymu Nr. A1-259, Nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2017–2019 
metų veiksmų plano įgyvendi-
nimo 2.3 priemonės „Remti ben-
druomeninę veiklą savivaldy-
bėse“ įgyvendinimo Druskininkų 
savivaldybėje aprašu patvirtintu 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus 2019m. 
birželio 4 d. įsakymu Nr. V-35-491 
ir Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus 2019-07-
08 įsakymu NrV35-613 „Dėl lėšų 
paskirstymo įgyvendinant nevy-
riausybinių organizacijų ir ben-
druomeninės veiklos stiprinimo 
2017-2019 metų veiksmų plano 
2.3 priemonę „Remti bendruome-
ninę veiklą savivaldybėse“.

2. Pateikiamas vienas Paraiškos 

ir paraiškos dokumentų egzem-
pliorius. Dokumentai siunčiami 
paštu arba pristatomi į vietą 
adresu: Vilniaus al. 18, Druskinin-
kai, užklijuotame voke (pakete), 
ant kurio turi būti užrašas „Pa-
raiška“, Programos pavadinimas 
„Remti bendruomeninę veiklą 
savivaldybėse“, nurodytas se-
niūnijos pavadinimas, kurioje 
registruotas pareiškėjas, veiklos 
(-ų) pavadinimas (-ai), prie ku-
rios (-ių) priskiriamas vykdomas 
projektas, pareiškėjo pavadini-
mas ir adresas.

3. Dokumentai (arba kopijos) 
teikiami kartu su paraiška:

3.1. pareiškėjo steigimo 
dokumentą (pvz., nuostatus, 
įstatus, steigimo sutartis; religinės 
bendruomenės ir bendrijos gali 
pateikti Kanonų teisės kodekso 
ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad 
jos gali verstis atitinkama veikla); 

3.2. pareiškėjo vykdytos 
vienų pastarųjų kalendorinių 
metų veiklos ataskaitą, jeigu 
ši nepateikta Juridinių asmenų 
registrui; 

3.3. asmens, turinčio teisę veikti 
pareiškėjo vardu, pasirašytą 
deklaraciją (pagal Aprašo 5 
priedo formą); 

3.4. jei pareiškėjui atstovauja 
ne jo vadovas, – dokumentą, 
patvirtinančio asmens teisę veikti 
pareiškėjo vardu; 

3.5. jeigu projektas 
įgyvendinamas su partneriu 
(-iais), – bendradarbiavimo 
susitarimą/sutartį;

3.6. jeigu į projekto veiklas bus 
įtraukiami savanoriai, – laisvos 
formos pažymą apie planuojamų 
įtraukti savanorių skaičių ir 
asmens, turinčio teisę veikti 
pareiškėjo vardu, pasirašytą 
pasižadėjimą atsiskaitant už 
projekto veiklų įgyvendinimą 
pateikti savanorių, dalyvavusių 
įgyvendinant projekto veiklas, 
skaičių, nurodant savanoriavimo 
laikotarpį ir įgyvendintas veiklas; 

3.7. pagrindinio (-ių) Projekto 
vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, 
patirtį ir gebėjimus įgyvendinti 
planuojamą projektą 
patvirtinančių dokumentų (pvz., 
gyvenimo aprašymą).

Kontaktinis asmuo: Alvydas 
Varanis, tel. (8 313)47917, el. p. 
alvydas.varanis@druskininkai.lt

Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė, 
tel. (8 313) 59158, el. p. vita.si-
liuniene@druskininkai.lt

Teirautis: darbo dienomis nuo 8 
val. iki 17 val. (pietų pertrauka 12-
12.45 val.), penktadieniais – nuo 
8 iki 15val.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 
projektams finansuoti
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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

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta nori-
me palengvinti praradimo skausmą. 

Dėl mylimos mamos netekties nuoširdžiai užjaučiame 
Algį Bolį.

Druskininkų savivaldybė

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, 

meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. 
(R. Vinterz)

Nuoširdžiai užjaučiame Algį Bolį, mylimai Mamytei mirus.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bendruomenė

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

...Be galo baisu žmogų, tartum saulę danguj prarast.
J. Marcinkevičius

Iškeliavus į Amžinybę Almai Kasabuckienei, 
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus 
ir operacinės kolektyvas

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta nori-
me palengvinti praradimo skausmą. 

Dėl žmonos mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Gintautą Kasabucką, jo šeimą ir artimuosius.

UAB „Drusta“ bendradarbiai

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom 
Į rūkų bedugnes, į gilias marias. 

Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą, 
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. 

     (F. Kirša)

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 
bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.

Dėl mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Adelę Kudarauskienę.

Bendradarbės Romutė, Vida, Marija, Jolita ir Laima

Sau į kelią neėmiau aš nieko, viskas Jums, brangieji mano, lieka.
 Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, ir dangus nusėtas žvaigždėmis... 

         (J. Marcinkevičius) 

2019 m. rugpjūčio 13 d. užgeso VšĮ Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus Operacinės  
vyresniosios slaugytojos Almos Kasabuckienės gyvybė.

Alma Kasabuckienė gimė 1965 metų balandžio mėn. 23 d. 1985 m. baigė Vilniaus medicinos 
mokyklą. Nuo 1985 m. pradėjo dirbti VšĮ Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus Opera-
cinėje medicinos sesele, o nuo 2001 m. lapkričio 30 d. dirbo Chirurgijos skyriaus Operacinėje  
vyresniąja slaugytoja. 

Visiems ją pažinojusiems Alma Kasabuckienė liks atmintyje, kaip jautrumo ir atidumo  
pacientams, sąžiningumo, pareigingumo ir darbštumo pavyzdžiu.

VšĮ Druskininkų ligoninės kolektyvas

ALMA KASABUCKIENĖ
1965-2019

Pigiai parduodame 
žalias pušines malkas. 

Druskininkų savivaldybėje  atveži-
mas nemokamas. 

Tel. 8 601 68651 

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Meistras stato 
pavėsines, nedidelius 
karkasinius pastatus, 

terasas. 
Tel. 8 605 95721

Nežadinkite manęs nei ašara, nei sielvarto rauda, 
Aš pavargau ir pailsėti noriu... 

Palaiminkite amžinąjį miegą prisiminimais ir malda...

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
šeimos gydytoją Birutę Vilkaitienę.

Druskininkų PSPC kolektyvas 

Sunkią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai 
mamytei, nuoširdžiai užjaučiame Birutę Vilkaitienę, 

jos šeimą ir artimuosius.

Kaimynai Zapasnykai ir Bakanauskai

Nebeišgirsite jau daugiau tėvelio balso, 
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti. 

Užgeso mielos akys, 
Nusviro darbščios rankos, 

Ir paliko vien sielvartas širdy.

Nuoširdžiai užjaučiame Joną Beručką 
dėl mylimo Tėvelio mirties.

Liškiavos g. 17-ojo namo kaimynai
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2019.08.24 d.
Šeštadienis

2019.08.23 d.
Penktadienis

2019.08.25 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.
16:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
17:00 Premjera. Nepakartojamas 

Baltijos kelias. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Premjera. Kelias, nuvilnijęs į 

laisvę
19:00 Vienybės banga. Koncertas, 

skirtas Baltijos kelio 30-mečiui. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
23:00 Premjera. Pelėdų kalnas. 
01:15 Greiti ir įsiutę.
03:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kelias, nuvilnijęs į laisvę. 

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Baltijos kelias. 30 metų“. 
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-

MAS „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS 

„Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
23:45 „Lemtingas posūkis 5“.
01:25 „Greitis“.
03:25 „Nusikaltėlis“.

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 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Mina.
23:15 Sargybinis.
01:20 Sukrečiantis skrydis.
03:00 Kruvini pinigai.
04:20 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „TV Europa pristato. 

Nepriklausomybės kovų verpetuose.” 
08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „TV Europa pristato. Nepri-

klausomybės kovų verpetuose.” 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 „ Baltijos kelias“. 
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „ Baltijos kelias.” 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „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 Stebėtojų lyga.
00:40 Pažymėtas žmogus. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07:30 Pinokis ir Nakties valdovas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Baltie-

ji liūtai. Gimę laisvėje.
12:55 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ su Martynu Starkumi.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Gražiausios poetų dainos. 
22:40 Be abejo, turbūt.
00:30 Šlagerių festivalis „Palanga 

2019“.
02:45 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
03:10 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
04:00 Nepakartojamas Baltijos kelias. 
04:30 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. Šokiai 

laukinėje gamtoje.
13:50 Mis Marpl.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Neužmiršti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Karštos gaudynės.
24:00 Undinės.
01:50 Pasaulio dokumentika. Baltie-

ji liūtai. Gimę laisvėje.
02:45 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
03:35 Pasaulio dokumentika. Šokiai 

laukinėje gamtoje.
04:30 Mis Marpl. Mėlynoji pelargonija. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 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.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 

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

09.00 „Neprijaukinti“.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui. 

2019m. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
03.40 „Detektyvas Linlis“.
05.10 Nusikaltimas ir bausmė. 
05.50 „Pasaulio turgūs“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. Lietuva - Pietų 
Korėja.

11:00 „Maisto kelias“. 
11:30 „Baltuolė ir Rožytė“.
13:00 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
14:50 „Jaunavedžiai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Garfildas“.
21:05 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Iksmenai. Praėjusios atei-
ties dienos“.

23:45 PREMJERA „Nuodėminga 
aistra“.

01:45 „Aš - robotas“.
03:40 „Žudymo žaidimai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

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

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Ūkio šefas“. 
08:20 „Maisto kelias“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
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 

„Visu greičiu pirmyn“.
23:50 „Įrodytas nekaltumas“.
00:50 „Nuodėmių daktaras“.
01:40 „Raitelis be galvos“.
02:30 „Rouzvudas“.
03:25 „Įrodytas nekaltumas“.
04:15 „Naujakuriai“.
05:05 „Svotai“.

06:30 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:30 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
07:55 „Riterių princesė Nela“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:50 KINO PUSRYČIAI Olis ir pira-

tų lobis.
10:30 Tėčio dienos rūpestis.
12:25 Didelis vaikas.
14:05 Geras vyrukas.
16:00 Hugo išradimas. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Pan-

da 2.
21:20 Blondinė ieško vyro.
23:30 Madėjos liudytojų apsauga.
01:45 Sargybinis.
03:30 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas 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 O, ne! 

O, taip!. 
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Čapis.
03:35 Programos pabaiga. 

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

kai. Rimantas Petras Vens-
kutonis“. 

07.55 „Pasaulio turgūs“.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Inspektorius Luisas“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
19.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Karo merginos“.
02.15 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
03.45 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
04.30 „Žmogus be praeities“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Ant bangos“. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.53 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

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

Šina“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempi-
onatas. 

10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 Koko - kalbanti gorila.
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“.
17:05 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:00 „Nusikaltimų miestas“.
18:30 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Saldus 

kerštas.
00:00 AŠTRUS KINAS Legionas. 

06:30 Pasaulio rąsto kėli-
mo čempionatas.

07:30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 Rykliai. Ne vien tik grobuonys.
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“.
17:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:00 „Nusikaltimų miestas“.
18:30 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Šuo“.
21:50 „Juodasis sąrašas“.
22:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
00:00 Stebėtojų lyga.
02:50 Legionas.

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

gatvės“.

06:40 „Tomas ir Džeris“.
07:10 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:40 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Romos 

gladiatorių nuotykiai.
11:35 Troškimų akmuo.
13:25 Vyrai juodais drabužiais.
15:10 Įsivaizduok tai.
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios. 
19:30 Žmogus iš plieno.
22:25 PREMJERA Čapis.
00:45 Bijok jo vardo.
02:25 Blondinė ieško vyro.
04:05 Programos pabaiga. 

04.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-
pinu. 

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

čiuliu.

2019.08.26 d.
  Pirmadienis

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Keliauk išmaniai“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. Lietuva – Angola.
13:30 „Sužvejok dingusią žuvį“.
15:40 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
17:25 „Už Kaukazo“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Greitis 2: laivo užgrobimas“.
22:00 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Parkeris“.
00:20 „Iksmenai. Praėjusios ateities 

dienos“.
02:45 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
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2019.08.28 d.
Trečiadienis

2019.08.29 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 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 Gyvenimo spalvos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Ypatingas būrys.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų koman-

da“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
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 

„Laukinė“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:25 „Įrodytas nekaltumas“.
01:20 „Nuodėmių daktaras“.
02:10 „Raitelis be galvos“.
03:00 „Rouzvudas“.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
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 

„Komando“.
23:50 „Įrodytas nekaltumas“.
00:50 „Nuodėmių daktaras“.
01:40 „Raitelis be galvos“.
03:20 „Įrodytas nekaltumas“.
04:10 „Naujakuriai“.
05:05 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Tarp 

mūsų, berniukų. 
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Aš Žvaigždė.
02:55 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Klasės 

susitikimas. Berniukai sugrįžta.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Tarp mūsų, berniukų.
03:00 Alchemija. VDU karta. 
03:30 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:00 Programos pabaiga. 

2019 08 27 Antradienis
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 

07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40„ Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40„ Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35„ Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „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 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
23:00 Bet kokia kaina.
01:00 „Akloji zona“. 

06:45 „Mentalistas“.
07:40 „Pragaro virtuvė“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Teisingumo agentai“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „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 Gatvės riteris.
22:50 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
00:50 „Akloji zona“. 

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
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 Paskutinis reisas.
22:55 Gatvės riteris.
00:45 „Akloji zona“.

2019.08.27 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 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. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
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 „Nuo meilės nepabėgsi“.
12:00 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. Lietuva – Čekija. 
14:00 „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 

„Apgaulinga aistra“.
00:05 „Įrodytas nekaltumas“.
01:10 „Nuodėmių daktaras“.
02:00 „Raitelis be galvos“.
02:50 „Rouzvudas“.
03:40 „Įrodytas nekaltumas“.
04:30 „Naujakuriai“.
04:55 „Nuodėmių daktaras“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Aš 

Žvaigždė. 
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 O, ne! O, taip! 
03:10 Programos pabaiga. 

09.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-
pinu. 

10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
05.20 „Rojus“.

09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Bet kokia kaina.
23:00 Saldus kerštas.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:35 „Akloji zona“. 

03:55 „Įrodytas nekaltumas“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:10 „Svotai“.

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimo spalvos. 
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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Istorijos detektyvai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179
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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 20383Perkame 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 

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, Pra-
monės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prie-

taiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-
no dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 699 43005. 

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

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

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

Vyras ieško staliaus darbo. 
Tel. 8 605 95721

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

„Mosso“ restorane ieškomi  
kolektyvo nariai. 

Siūlome ilgalaikį darbą: 
Virėjui/ šefui,

Pagalbiniam  virtuvės darbuotojui. 

Dėl detalesnės informacijos tel. 8 607 68826 
Mus rasite - Šv. Jokūbo g. 1, Druskininkai. 

Nekilnojamojo turto brokerio paslaugos Vilniuje, Druskinin-
kuose, Pietų Lietuvoje. Tel.  8 698 07320 nuo 8 iki 17 val.

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Išnuomojame 20-30m² 
ploto biurų patalpas 

 M.K. Čiurlionio g. 75, 
Druskininkuose.

Kreiptis tel. 861821306
 el.p. jonasgra@yahoo.

com

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

Tel. 8 686 94982

Všį sanatorija „Belorus“ siūlo nuolatinį 
darbą psichologui.

Darbo krūvis - 0,5 etato. Reikalavimai - medicinos 
psichologo išsilavinimas, geri rusų  kalbos įgūdžiai. 

Detalesnės informacijos teirautis tel. 8 615 65929 arba siųsti gy-
venimo aprašymą  į el. paštą vyrsesuo@belorus.lt

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 21 d. 12 00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. 
Nr. 5935/0007:352), esančio Snaigupės k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Kviečia-
me dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0007:352) savininkus ir R. D. turto paveldė-
tojus. Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 685 05537, 
el. paštas mantas.aginro@gmail.com

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas 1 kamb. butas, Liš-
kiavos g. Tel. 8 602 47360

Išnuomojamas 2 k butas su atskiru 
įėjimu, Gardino g.  Kaina – 200 
Eur. Tel. 8 611 48844

Vilniuje, Jeruzalės mikrorajone iš-
nuomojamas 1 kambario butas (10 
min. pėsčiomis iki Mykolo Romerio 
universiteto). Kaina – 350, 00 Eur + 
komunaliniai mokesčiai. Skambinti 
nuo 19-21 val.  
Tel. 8 687 49222

Dirbanti, tvarkinga mergina ieško 
buto ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 622 72219 

Kiti daiktai

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Sausa statybinė mediena, viengu-
bo pjovimo lentos – 6 ir 8 m ilgio, 
0, 32 ir 0, 25 storio. Balkiai – 14x4 
cm, 6 ir 8 m ilgio. Beržiniai ir dre-
buliniai brusai tripusio pjovimo – 10 
cm storio, 2, 5 m ilgio. Beržinės ir 
drebulinės lentelės – 2 cm storio, 
2, 5 m ilgio. Grindinės lagis, lentos 
tvoroms ir kt. Tel. 8 610 70955

Gelžbetonines surenkamas per-
dangos plokštes PTK 60-15 (6 
vienetai). Vieneto kaina – 200 Eur. 
Tel. 8 610 22885.

Teniso stalas, įvairių dydžių vinys, 
mašinos keltuvas, šamotinės, silika-
tinės plytos, kokliai, staklių pjūklai, 
elektrinis siūlų verpimas, sukimas, 
didelis elektrinis lygintuvas, ąžuolo 
lentos, naujas senovinis parketas, 
naujas kristalo šviestuvas, šachmatų 
stalas su dideliais šachmatais, žigu-
lių keltuvas, elektrinė kvarco lempa, 
vandens šildytuvas VKE-1, ultravi-
oletinė lempa, du samovarai, fotoa-
paratas „Zenit-ET“, mašinos dulkių 
siurblys, dažai. Tel. 8 676 07794

Parduodu tuščią, metalinį dujų 
balioną. Kaina – 10 Eur.  
Tel. 8 614 25681

Centralinis katilas – 200 Eur, boi-
leris ir dušo kabina – 50 Eur, me-
diniai langai ir durys, televizoriai, 
lovos, stalas, spintos, dviračiai, 
trimeris žolei pjauti, minkštas kam-
pas. Tel. 8 616 48116

Parduodamas juodas tvarkingas 
pianinas „Belarus“, kaina – 150 
Eur. Tel. 8 620 75012

Parduodama nauja sofa-lova, 200 
Eur. Tel. 8 682 99968

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, 
mažai naudotas čiužinys, ąžuolo 
šakos. Tel.: 8 680 23134, 8 694 
24955

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, 
„Ceragin“ masažinė lova, „Atgimi-
mo“ vidurinės mokyklos berniuko 
uniforminis megztinis su emblema, 
36 dydis. Tel. 8 688 80976

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

Parduodama nauja medinė svies-
tamušė. Kaina – 30, 00 Eur.  
Tel. 8 673 33314

Antikvarinių laikrodžių, kasečių ir 
diskų kolekcija. Tel. 8 600 61817

Parduodami akmenys (rieduliai) 22 t, 
Baltašiškėje. Tel. 8 698 88162

Kineskopinis televizorius, elektrinė 
pirties krosnelė „Harvia“, šviestu-
vai, CD stovelis, TV pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

Siuvimo mašina, pakabinami švies-
tuvai, televizorius su priedėliu, 
vežimėlis ant ratukų maistui vežti, 
naminės austos lovatiesės.  
Tel. 8 630 87652

Salono staliukai, televizorius su 
priedėliu, 2 sulankstomos kėdės, 
šaldytuvas, ventiliatorius.  
Tel. 8 630 36440 

Nekilnojamas turtas

Parduodamas dviejų kambarių 
butas, Antakalnio g. 48, 50 kv. m, 
renovuotame name.  
Tel. 8 621 92956

Druskininkų sav. Ricielių kaime 
parduodami 10 arų ir 22 arų namų 
valdos sklypai. Kaina – 1aras/600 
Eur. Tel. 8 698 48621

Parduodama sodyba Mardasavo 
kaime, miško apsuptyje. Sklypas – 
28 arai. Kaina – 19 000 Eur.  
Tel. 8 698 48621

2 kamb. 41 kv. m. butas 2-ame 
aukšte. Kaina – 30 500 Eur. 
Tel. 8 698 48621

Druskininkų sav. Barzdžiūnų kaime 
parduodama sodyba. Sklypas – 2, 
3 ha iš jų 1, 04 ha miškas. Gręži-
nys, kanalizacija, su baldais. Kaina 
– 28 000 Eur. Tel. 8 623 67409

Varėnos r., Marcinkonių kaime 
parduodama sodyba. Tinkama 
gyventi. Sklypas – 27 arai, 81 kv. 
m. Kaina – 19 999 Eur.  
Tel. 8 698 48621

Viečiūnuose, bendrabutyje parduo-
damas kambarys, yra balkonas, 1 
aukštas. Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8 622 38944

Parduodamas 18 kv. m. kambarys 
bendrabutyje, 2 a. Viečiūnuose. 
Tel.: 8 625 29382, 8 625 93924

Skubiai parduoda 26 arų namų 
valdos  sklypą Gailiūnuose.  
Tel. 8 622 58037

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Gardino g. 56G prie Alkos I 
tvenkinio. Tel. 8 687 37575.

 Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 
9/9 aukšte Ateities g. Kaina 38 500 
eurų. Tel. 8 687 37575

Parduodamas trijų kambarių butas, 
esantis Viečiūnų miestelyje. Kaina 
– 32 900 Eur. Tel. 8 622 40980

Parduodamas 2 k. butas, 52 m2, 
Ateities g. 6. Kaina – 37 500 Eur. 
Tel. 8 620 80577

21 a namų valdos sklypas su pa-
matais prie Baltojo Bilso ežero. Yra 
geodeziniai matavimai, pamatai. Tel:. 
8 694 24955, 8 680 23134

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

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose. 
Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su ga-
ražu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.Gera 

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

Dovanoja

Viengulė lova. Tel. 8 612 66354

Dovanojamos  akvariumo žuvytės 
– gupijos. Tel. 8 679 57744

Perka

Pirkčiau 10 arų sklypą Švendubrė-
je Užugone. Tel. 8 657 95042

Pirkčiau butą Druskininkų mieste, 
siūlyti įvairius variantus. Ateities g. 
ir Gardino g. nedomina.  
Tel. 8 621 37087 

Pirkčiau juostinį magnetofoną 
(Rostov, Orbita, Sojuz ir t.t.) arba 
kasetinį japonų gamybos.  
Tel. 8 687 98870

Pirkčiau 1-2 kambarių butą pirma-
me-trečiame aukšte miesto centre. 
Gardino g. nesiūlyti.  
Tel. 8 687 53826

Reikalinga

Ieškoma buto tvarkytoja. 
Tel. 8 659 72353 (rašyti SMS)

Reikalingas žmogus, galintis iš-
lyginti ir pasėti žolę, 6 arų sklype. 
Tel. 8 682 75376, 8 620 15817

Ieško darbo

Elektrikas ieško darbo, kategorija 
AK, iki 10 kW. Tel. 8 605 94812

Vyras ieško darbo statybų sekto-
riuje. Tel. 8 627 02119

57 m. moteris, turinti 7 metų patirtį 
slaugymo srityje, ieško slaugės 
arba bent kokio kito darbo. Tel. 8 
605 05177

Plytelių klojėjas ieško darbo.  
Tel. 8 628 56495

45 m. vyrui reikia bet kokio darbo. 
Tel. 8 657 88639

Ieško apsaugos darbuotojo,  sargo 
darbo. Tel. 8 623 23430

Nuoma

Išnuomojamas butas M. K. Čiurlio-
nio g. 54, gyvūnai nepageidaujami. 
Tel. 8 615 58 278

Ilgam laikui išnuomojamas 1 kamb. 
butas, Liškiavos g.  
Tel. 8 621 23704

Ilgam laikui nuomojamas 1 k. 40 
m2 įrengtas butas naujos statybos 
name prie „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos. Kaina – 200  Eur/mėn + 
mokesčiai. Tel. 8 604 10907

Ilgam laikui nuomojamas 1 kamb. 
butas Leipalingyje: 40 m2, 2 a. 
renovuotame name.  
Tel. 8 652 33055.

kaimynystė, šalia – miškelis. Tel. 8 
685 57045

Parduodamas 2 aukštų 126 kv. m 
įrengtas gyvenamasis namas su 
ūkiniu pastatu ir garažu 10,6 a že-
mės sklype Sakų g. Druskininkuo-
se, besiribojančiame su pušynu, 
arba keičiamas į butą Druskinin-
kuose ar Kaune. Kaina – 83 000 
Eur. Tel. 8 600 80228

37 a namų valdo sklypas Didžia-
salyje, kaina – 22 000 Eur, elektra, 
privažiavimas asfaltuotas.   
Tel. 8 602 28830

247 arų namų valdos sklypas miš-
ke, 9 km nuo Druskininkų, elektra, 
privažiavimas geras, kaina – 40 
000 Eur. Tel. 8 602 28830

Parduodamas žemės ūkio paskir-
ties sklypas, Snaigupėje, 2 tvenki-
niai, 24 arai. Tel. 8 682 87568

Parduodami įvairių dydžių namų 
valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 
120, šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, elektra, miesto komuni-
kacijos. Tel. 8 602 10802

2 aukštų gyvenamasis namas, 9 
arų sklype Ratnyčios g. 2 už 105 
000 Eur arba keičia į butą Vilniuje. 
Tel. 8 602 10802

Parduodamas 2 aukštų namas 
Druskininkuose, dalinai įrengtas, 
apšildymas kietu kuru, yra vietinis 
vandentiekis, kanalizacija prijungta 
prie miesto, garažas, 6 arų sklypas. 
Kaina – 55 000 Eur.Tel. 8 696 10088

2 kamb. butas, miesto centre Tai-
kos g. Kaina – 56 000 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Gyvenamasis namas, Leipalingyje, 
70 m2 Sklypas – 7, 13 arų. Kaina – 
15 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodami du 1 kamb. butai, 17 
m2 ir 24 m2, Gardino g. 2A. Tel. 8 
671 59773.

Parduodamas sklypas Neravų g. 
35I (12a., namų valda, miesto ko-
munikacijos, elektra, prie pat mies-
to ribos). Kaina - 22 000Eur. 
Tel. 8 672 27300

Parduodamas sklypas Mildos g.  
(9a., namų valda, miesto komuni-
kacijos, elektra, kraštinis sklypas, 
šalia Nemuno). Kaina - 70 000Eur. 
Tel. 8 672 27300

Parduodamas 16m2 kambarys Šil-
tnamių g. Reikalingas remontas . 
Kaina – 7400 Eur. Tel. 8 686 42499 

2 kamb. butas 4 a su baldais, Gar-
dino g. Kaina – 24 500 Eur.  
Tel. 8 607 36078. 

Garažas Ratnyčioje, su duobe, 
elektra. Kaina – 3150 Eur.  
Tel. 8 607 36078.

4 kamb. butą Ateities g.  
Tel. 8 684 65599.

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

Žemės ūkio produkcija

Parduodamos presuoto šieno kit-
kos, avižų-miežių mišinys.  
Tel. 8 629 00250

Parduodami valyti rugiai, tinkami 
sėklai. Lėkštinis skutikas.  
Tel. 8 672 49828

Parduodami kviečiai „Edvins“ 
(akuotuoti), kaina – 200, 00 Eur/t, 
kvietrugiai „Dinara“ – 160, 00 Eur/t, 
rugiai – 150, 00 Eur/t. Grūdai valyti 
2 kartus, Leipalingis.  
Tel. 8 698 50782

Parduodami valyti rugiai, tinkami 
sėklai. Lėkštinis skutikas.  
Tel. 8 672 49828

Automobiliai ir jų dalys

Parduodamas automobilis „Renault 
Megane Scenic“: 1, 6 l benzinas, 
iš Olandijos, ideali būklė, 2002 m. 
Kaina – sutartinė. Tel. 8 629 64511

Namelis (kemperis), 2 vietų, labai 
gera būklė, ant 2 ratų. Kątik iš An-
glijos. Tel. 8 629 64511

Parduodama a/m Mersedes Benz: 
C 270, 2004 m. Odinis salonas, 
rida – 283000 km, visi privalumai. 
Kaina – 2350 Eur Tel. 8 698 48621

Parduodama AUDI A6: 2008 m. 
Kaina – 6900 Eur Tel. 8 687 91181

Parduodama Mazda 6  (2009m., 
2,2 l dyzelinas, hečbekas, baltos 
spalvos, labai geros būklės). Kaina 
- 4500 Eur. Tel. 8 672 27300

Mazda 5, 2006 m. 2, 0 l dyzelis. TA 
iki 2019 m. spalio mėn. geros bū-
klės. Kaina – 1300 Eur.  
Tel. 8 602 10802

Nissan X-Trail: 2004 m. tamsiai 
mėlyna, dyzelis, mechaninė, TA iki 
2021-07, kaina – 2800 Eur, 2200 
cm3, 100 kW. Tel. 8 698 02370

Renault Scenic: 2003 m. 1,9 l dy-
zelis. TA iki 2020-05. Kaina – 550 
Eur. Tel. 8 624 64977. 

Peugeot 206: 2006 m. be TA, benzi-
nas, rida – 97 000 km. Kaina – 400 
Eur Tel.: 8 685 09665, 8 699 01167

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

Miškas, mediena, malkos

Druskininkų sav. Ricielių kai-
me parduodama 2, 06 ha 
miško. Kaina – 7000 Eur                                   
Tel. 8 698 48621

Varėnos r. Marcinkonių km. par-
duodamas 1, 99 ha iš jų 0, 5 ha 
miškas, sklypas prie pagrindinio 
kelio. Per sklypą teka upelis, šalia 
elektra, atlikti kadastriniai matavi-
mai. Kaina – 3400 Eur  
Tel. 8 698 48621

Pušinės, skaldytos sausos malkos. 
Tel. 8 682 58164

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

Parduodamos malkos: sausos, 
skaldytos. Tel. 8 650 75560

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 

mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738
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Dar prieš Žolinės šventę 
Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažny-
čios erdves papuošė origi-
nali Vaidoto Kvašio tapybos 
darbų ekspozicija „Dievo 
motina – tikėjimo ikona“. Pa-
veikslus bažnyčioje pakabino 
dailininko dukra Elžbieta Kva-
šytė su kolegėmis – Vilniaus 
Gailestingumo šventovės an-
samblio narėmis. 

Kaip sakė E. Kvašytė, Drus-
kininkų bažnyčia yra dedikuota 
švč. Mergelei Marijai Škaplieri-
nei, todėl paroda prieš Žolinės 
atlaidus pradėta eksponuoti 
neatsitiktinai. „Su Druskininkų 
parapijos klebonu Vaidu esame 
seni draugai, todėl prieš gražią 
Druskininkų parapijos šventę nu-
sprendėme papuošti bažnyčią, 
kurioje jis dabar dirba“, – pasa-
kojo Elžbieta. 

Paklausta, kuo išskirtinė ir 
svarbi ši Druskininkų bažnyčioje 
dabar eksponuojama paroda, ji 
sakė, jog V. Kvašys yra vienas iš 
nedaugelio menininkų, savo kū-
ryboje plėtojančių sakralias te-
mas. Šiame tapybos darbų cikle 
dailininkas naudoja keturis švč. 
Mergelės Marijos vaizdavimo 
tipus – meilingoji, besimeldžian-
čioji, rodančioji kelią ir Mergelė 

Marija šlovėje. „Šitie darbai, nors 
ir atlikti, remiantis ikoninio vaiz-
davimo kanonais, yra skirti ska-
tinti mąstymą, vesti į kontemplia-
ciją. Visų paveikslų viršutinėje 
dalyje matoma Mergelė Marija 
ir Jėzus, o daugumos paveikslų 
apačioje matomi šių dienų vaiz-
dai, tarsi priartinantys juos prie 
mūsų laikų. 

Paveiksluose Marija rodo į 
Jėzų – kelią, kuriuo turime eiti. 
Visos kompozicijos nėra grynos 
ikonos, skirtos maldai, bet me-
nininko interpretacija, skatinanti 
mąstymą, galbūt žmones atve-
sianti ir į maldą, – pasakojo E. 
Kvašytė.

„Manau, kad šie paveikslai pro-
vokuoja žmogų mąstyti, apgal-
voti, ką autorius nori jais pasa-
kyti, ką jis išgyveno, tapydamas, 
ką aš juose įžvelgiu. Ši ekspozi-
cija – dar ir puiki galimybė pa-
bandyti žvelgti į kūrinius savaip 
ir palyginti su autoriaus mintimis 
bei išgyvenimais“, – mintimis 
dalijosi Druskininkų parapijos 
klebonas Vaidas Vaišvilas. 

V. Kvašio darbai bažnyčioje 
bus eksponuojami iki spalio 
pabaigos.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų bažnyčioje – V. Kvašio 
„Dievo motina – tikėjimo ikona“

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios erdves papuošė originali Vaidoto 
Kvašio „Paveikslų su ikonomis“ ekspozicija/Justino Kygos nuotraukos


