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Druskininkų „Rotary“ klubo nariai džiaugiasi gražiu bendravimu ir bendradarbiavimu su kolegomis iš Lenkijos/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ar Druskininkų moksleiviai
jau šią vasarą galės stovyklauti Lenkijos Ryno mieste, kuriame turės galimybę dar ir mokytis buriuoti? „Kodėl gi ne?
– sako A. Katilovskis, Druskininkų „Rotary“ klubo narys,
pasakodamas, kad tokios galimybės druskininkiečiams atsivėrė, jų klubui užmezgus šiltus bendradarbiavimo ryšius
su Lenkijos „Rotary“ klubais
iš arčiausiai Lietuvos esančių
miestų.
Bendradarbiaus su Mozūrijos krašto rotariečiais
A. Katilovskis sakė, kad „Rotary“ klubų struktūra ir veikla yra
tarptautinė, jų tikslas – bendravimas tarp klubų narių ir tarnystė
tiems, kuriems labiausiai to reikia, tautų, įvairių profesijų žmonių tarpusavio supratimo bei
bendravimo skatinimas.
Iki šio druskininkiečiai daugiau
dėmesio skirdavo bendravimui su
Lietuvos „Rotary“ klubais, o praėjusių metų rudenį jie pasinaudojo atsiradusia galimybe užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo

ryšius su keliais kaimyninės Lenkijos „Rotary“ klubais.
Pasak A. Katilovskio, Lietuvos ir Lenkijos politiniai santykiai nėra labai šilti, todėl patys
abiejų šalių žmonės ėmė ieškoti
bendravimo ir bendradarbiavimo
galimybių, kuria bendrus projektus, stengiasi sunaikinti tą politinį
sąstingį, kuris tęsiasi keletą pastarųjų metų.
Praėjusį rudenį Lenkijos ir Lietuvos dviejų „Rotary“ apygardų atstovams gimė idėja sukurti
bendrą komitetą, siekiant sustiprinti abejų šalių bendradarbiavimą. Spalio mėnesį Vilniuje organizuoto renginio metu buvo
pasirašytas ir memorandumas.
Druskininkų rotariečiai jau seniai brandino mintį užmegzti
glaudesnius ryšius su kolegomis
iš Lenkijos – juk nuo šios kaimyninės šalies sienos Druskininkus
skiria vos pusšimtis kilometrų.
Taigi būta vizitų į artimiausius
„Rotary“ klubus – Bialystoke, Gižycke, bendradarbiauti panoro ir
rotariečiai iš Bartošicės, Ryno.
Užsimezgė šilti santykiai. Druskininkiečiai sužinojo, kad lenkai

organizuoja nemažai gražių akcijų, tradicinių renginių, panašių,
kaip Lietuvos „Rotary“ tradicinė
„Rotariada“.
Gižyckas, su kurio rotariečiais
pradėta bendradarbiauti, įsikūręs ant Negotino, vieno iš didžiausių Mozūrijos krašto ežerų (100 kvadratinių kilometrų)
kranto. Kasmet gegužės mėnesį ten organizuojamas tradicinis
rotariečių buriavimo čempionatas, kuriame pernai dalyvavo ir
penkių Lietuvos „Rotary“ klubų
atstovai – Biržų „Rotary“ klubas
čempionate net ir pirmąją vietą
iškovojo. „Žinoma, jachtų kapitonai būna profesionalai, tik komanda – rotariečiai, – šypsojosi A. Katilovskis. – Kolegos
šiemet pakvietė ir druskininkiečius dalyvauti tradiciniame renginyje.“
Dalyvavo labdaros renginyje
Sausio mėnesį Druskininkų atstovai prisijungė prie gražios lenkų rotariečių iniciatyvos. Sausio
viduryje istoriniame viešbutyje
„Zamek Ryn“ (senovinėje kryžiuočių pilyje), kurio savinin-

kas – rotarietis iš Olštyno klubo,
druskininkiečiai dalyvavo tradiciniame labdaros vakare, kurio
metu rinktos lėšos labai sudėtingoms operacijoms – žmogaus
prikėlimui iš letargo miego. Šias
operacijas, vieninteles Europoje,
atlieka garsus lenkų gydytojas,
taigi lėšos buvo skirtos aparatūrai nupirkti.
„Kartais atrodo, kad mes, rotariečiai, galime greičiau susitarti ir imtis bendrų projektų, nei
abiejų šalių politikai, – sakė A.
Katilovskis, pridurdamas, kad su
druskininkiečiais į kolegų Lenkijoje renginį vyko ir LR Seimo narys Zenonas Streikus, kuris yra
Seimo Tarpparlamentinių ryšių
su Lenkijos Respublika grupės
pirmininko pavaduotojas – „Zamek Ryn“ šeimininkas Andžejus Dovgialo yra lietuvių kilmės,
senos bajorų giminės palikuonis. Jo viso gyvenimo svajonė
– senovinių pilių atstatymas ir
pritaikymas istoriniams viešbučiams. „Zamek Ryn“ – vienas iš
dviejų jo įgyvendintų svajonių.
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Gerbiamas Antanai Česnuli,
Tautodailė nutiesia tiltus tarp praeities ir dabarties, leidžia
pajusti šimtametes tradicijas ir savo tautos išskirtinumą pasaulyje.
Kiekvienam savo kūriniui suteikiate gyvybę ir istoriją – kurdamas prakalbinate medį rankomis ir širdimi. Tai ypatingas
talentas, kurį lydi Jūsų geraširdiškumas, darbštumas ir energija.
Sveikindami gimtadienio proga, linkime stiprios sveikatos,
išradingų sumanymų, kūrybinės sėkmės. Tegul kiekviena
diena įprasmina Jūsų darbus ir dovanoja nuoširdžias akimirkas artimųjų rate.

Pasirašyta Druskininkų
kultūros centro projektavimo
sutartis

Druskininkų savivaldybės
Taryba ir administracija

Pasitarime aplinkosaugos klausimais –
dėmesys ir miestui, ir kaimiškosioms
teritorijoms

Susitikime su aplinkosaugininkais aptarti aktualūs aplinkos apsaugos Druskininkų savivaldybėje klausimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė Vilma Jurgelevičienė
susitiko su aplinkosaugininkais ir
aptarė aktualius aplinkos apsaugos Druskininkų savivaldybėje
klausimus. Susitikime dalyvavo
Druskininkų aplinkos apsaugos
agentūros vedėjas Sigitas Kvaraciejus, vyriausiasis specialistas
Virginijus Pugačiukas, Savivaldybės administracijos direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė,
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Joana
Verbickienė, Viečiūnų seniūnas
Alvydas Varanis.
Susitikimo metu kalbėta apie
jau vykdomas ir artimiausiu

metu planuojamas pradėti vykdyti aplinkosaugos akcijas. Šiuo
metu vykdoma akcija „Kaminėlis“, kurios metu tikrinamas oro
užterštumas, artimiausiu metu
planuojama pakartoti akciją –
reidą „Augintinis teršia – šeimininkas moka“. Akcijos metu bus
stebima, ar miesto gyventojai bei
miesto svečiai, vedžiojantys savo
augintinius, nepažeidžia viešosios tvarkos ar savo augintinių
ekskrementais neteršia aplinkos.
Susitikime kalbėta ir atliekų surinkimo stambiagabaričių atliekų
aikštelėse klausimais, diskutuota, kaip būtų galima paskatinti žmones dar aktyviau rūšiuoti
atliekas.

Susitikimo metu atkreiptas dėmesys, kad artimiausiu metu bus
atidžiau stebimas autoservisų ir
įmonių, remontuojančių automobilius, darbas bei tikrinama, ar
minėtos įmonės iš gyventojų priima senas, naudoti nebetinkamas padangas.
Kaip akcentavo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė,
aplinkosauginiai klausimai yra
svarbūs, kalbant ir apie miestą, ir apie kaimiškąsias teritorijas: „Mus supa tokia aplinka, kokią sukuriame, todėl turime būti
pilietiški, pasirūpinti, kad veikla
ir pramogos neturėtų neigiamo
poveikio gamtai.“

Dar 2000-aisiais patvirtintose
strateginėse Druskininkų vystymo kryptyse buvo numatyta, kad
prioritetinė sritis kurorte bus kultūrinio turizmo vystymas. Ilgametes kultūrines tradicijas turintis Druskininkų kurortas ir toliau
siekia kultūrinį turizmą intensyviai vystyti tarptautiniu lygiu, tam
sukuriant daugiafunkcinę, modernią, tarptautiniams renginiams
pritaikytą erdvę – praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė su viešąjį atvirą
pirkimo konkursą laimėjusia uždarąja akcine bendrove „Uostamiesčio projektas“ pasirašė techninio projekto parengimo sutartį.
Projektavimo darbai bus vykdomi dviem etapais: pirmasis numato projektinių pasiūlymų parengimą, antrajame etape bus
parengtas buvusios sanatorijos
„Nemunas“ pastatų, esančių T.
Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7
rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą techninis projektas,
kurio pagrindu gaunamas statybą
leidžiantis dokumentas. Planuojama, kad techninis projektas bus
parengtas per 2017 metus.
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas, kalbėdamas apie būsimą Kultūros centrą,
pažymi, kad ieškoma geriausių
sprendimų variantų: „Sieksime
maksimalios kokybės ir geriausių
rezultatų, nes šis projektas labai
svarbus ir reikalingas ne tik Drus-

kininkams, bet ir Lietuvai. Užtikrinsime kokybę, funkcionalumą, unikalumą. Kultūros centras
bus pritaikytas įvairaus lygio renginiams“. Meras akcentavo, kad
Druskininkų kurorto infrastruktūra
visapusiškai pritaikyta masiniams
renginiams, todėl, įrengus Kultūros centrą, bus galima rengti tarptautinius, aukščiausius standartus atitinkančius renginius, priimti
geriausius šalies ir užsienio atlikėjus, taip stiprinant ir Druskininkų, ir Lietuvos įvaizdį.
Per šiuos metus parengus techninį projektą, statybos darbai preliminariai galėtų būti atlikti per
2018-2019 metus, bendra projekto vertė – apie 15 mln. eurų, į šią
sumą įeina ir techninio projekto
parengimas, ir moderni kultūros
centrui reikalinga įranga, ir statybos darbai.
Minėtą objektą planuojama
įtraukti į valstybei svarbių objektų sąrašą ir skirti dalį projektui reikalingų lėšų iš valstybės biudžeto
bei ES fondų.
Druskininkų kultūros centre
planuojama įrengti didžiąją ir
mažąją daugiafunkcines sales,
kino salę, erdves repeticijoms,
galeriją, maitinimo paskirties,
technines, administracines ir kitas patalpas. Pagrindinės Druskininkų kultūros centro funkcijos
– koncertai, teatras, kinas, didelės apimties konferencijos. Šalia
Druskininkų Kultūros centro planuojama įrengti parką.

LSA atstovai susitiko su susisiekimo ministru Roku Masiuliu
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Ričardas Malinauskas akcentavo, jog
savivaldybėms trūksta lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Savivaldybėms turi būti
skiriama didesnė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų dalis, nes joms priklausančių vietinių kelių ir gatvių
ilgis sudaro beveik tris ketvirtadalius (apie 74 procentus) visų
Lietuvos kelių ilgio, o patobulintą dangą turi tik apie 16 procentų vietinių kelių ir gatvių. Šio
klausimo svarbą iliustruoja faktas, jog 60-70 procentų į savivaldybes besikreipiančių gyventojų
kelia kelių tvarkymo, transporto organizavimo problemas. Be
to, kokybiška kelių infrastruktūra
yra svarbus investicijų pritraukimo veiksnys.
Ministras R. Masiulis ir savi-

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai su susisiekimo ministru Roku Masiuliu aptarė aktualiausius klausimus/LSA nuotrauka

valdybių atstovai išsakė vieningą poziciją, jog Kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės išlaidoms finansuoti.
Ministras pritarė LSA siūlomam atmokėjimo už naudojimąsi valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis modeliui,
kuris numato, kad registro išlai-

dos turėtų būti apmokamos iš
valstybės biudžeto centralizuotai ne tik piliečiui ar juridiniam
asmeniui elektroniniu būdu užsakius paslaugą, bet ir piliečiui
gaunant paslaugą pačioje savivaldybėje.
Ministras informavo, kad ministerija žada nagrinėti galimybes,
užtikrinsiančias Kelių priežiūros

ir plėtros programos lėšų naudojimą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektams.
Savivaldybių atstovai kalbėjo apie problemas, su kuriomis
susiduria savivaldybės siekdamos atnaujinti viešojo transporto priemonių parką pagal ES investicijų programos 4 prioriteto
517 ir 518 priemones. Dauge-

lis savivaldybių yra sudariusios
viešųjų paslaugų teikimo sutartis su savo kontroliuojamomis
įmonėmis neskelbdamos konkurso. Šios sutartys jau tampa kliūtimi pasinaudoti galimybe
atnaujinti transporto priemonių
parką, kadangi finansavimo sąlygų aprašuose įtvirtinta nuostata, jog Viešųjų paslaugų teikimo
sutartys turi būti sudarytos konkurso būdu.
Ministerijos atstovai informavo,
jog aprašas su tokia nuostata atsirado dėl Konkurencijos tarybos
reikalavimo bei atkreipė dėmesį,
kad, nesulaukus paraiškų iš savivaldybių, šioms priemonėms
skirtos lėšos bus nukreiptos kitoms priemonėms finansuoti.
LSA atstovai pažadėjo šią problemą išsakyti ir vasario 9 d. susitikime su ministru pirmininku
Sauliumi Skverneliu.
LSA informacija

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Sustabdytas chaosą ir grėsmę kurortams sukėlęs teismo sprendimas
Chaosas ir grėsmė kurortų gyventojams, juose įsikūrusiems smulkiesiems verslininkams ir net savivaldybių
funkcijoms iškilo, kai Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad statinys, iškilęs
Druskininkuose vietoj valčių
prieplaukos prie Vijūnėlės,
tapo nelegaliu ir per pusmetį turi būti nugriautas. Šimtai,
o gal ir tūkstančiai Druskininkuse, Palangoje, Neringoje, Birštone esančių namų savininkų iki šio sprendimo nė
nesapnavo teismo sprendimu atsidursią kažkokioje „antrojoje juostoje“, kurioje esą
gyvenamųjų pastatų statyba
negalima, o namai, pastatyti
legaliai, turint visus leidimus,
turėtų būti griaunami.
Sunerimę ir architektai, ir
merai, ir gyventojai
Po tokio pernai gruodį priimto teisininkų verdikto tapo aišku, kad net ir su visomis instancijomis suderinti leidimai statyti
Lietuvoje nieko nereiškia, mat
po kelių ar keliasdešimties metų
visa tai, kas buvo legalu, vieną
dieną gali tapti nelegalu. Kodėl?
Į šį klausimą pamėginta atsakyti šalies Lietuvos naujienų agentūroje ELTA surengtoje konferencijoje pavadinimu: „Pavojaus
varpai privačioms investicijoms
arba kodėl legaliai pastatyti gali
būti nušluoti net keli šimtai pastatų?“
Lietuvos architektai ir kurortų
merai sunerimę: po tokio sprendimo gali griūti daugiau nei keli
šimtai pastatų Druskininkuose,
Palangoje, Neringoje, Birštone.
Jei pastatai bus pradėti griauti visuose kurortuose, savivaldybes iš viso gali tekti uždaryti, nes, atlyginę žalą tų statinių
savininkams, jos taps nebemokios, o, neturėdamos pinigų, nebegalės vykdyti ir savo funkcijų.
Konferencijoje dalyvavo bei
pozicijas išdėstė Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, Druskininkų savivaldybės teisininkas Renaldas Viščinis, Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėjasvyriausiasis architektas Vilius
Margelis, Druskininkų bendrojo plano rengėjas architektas
prof. Kęstutis Pempė ir Neringos bendrojo plano rengėjas Alvydas Mituzas.
Nagrinės
Aukščiausiasis
teismas
Tačiau šiomis dienomis paaiškėjo, kad kol kas statinius griaunantys buldozeriai per legaliai
Lietuvos kurortuose pastatytus
namus dar nepervažiuos. Druskininkų savivaldybės administracija pateikė kasacinį skundą
dėl 2016 gruodžio 23 dieną priimto Vilniaus apygardos teismo
sprendimo, kurį vykdant, turėtų
būti griaunama keli šimtai legaliai pastatytų statinių Druskininkuose, Palangoje, Neringoje,
Birštone. Lietuvos aukščiausiasis teismas sausio 31 dienos nutartimi priėmė šį kasacinį
skundą nagrinėti.
Kasacinį skundą yra pateikę
ir privatūs asmenys, kurie minėtu sprendimu buvo įpareigoti nugriauti gyvenamąjį namą.
Kasacinė instancija jų prašymą
tenkino ir sustabdė šį Vilniaus
apygardos teismo sprendimo
vykdymą, kol byla bus išnagri-

Spaudos konferenciją vedė Druskininkų savivaldybės Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja D. Ciūnienė, savo pozicijas išdėstė teisininkas R. Viščinis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas V. Margelis, Neringos bendrojo plano rengėjas A. Mituzas, Druskininkų bendrojo plano rengėjas architektas prof. K. Pempė ir meras
R. Malinauskas/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

nėta kasacine tvarka. Tai savaitraščiui „Mano Druskininkai“
vakar patvirtino Lietuvos aukščiausiojo teismo atstovė ryšiams su visuomene Dovilė Bružaitė: „Per mėnesį atsiliepimus į
skundus turi pateikti LR Generalinė prokuratūra, Valstybinės
teritorijų ir statybos planavimo
inspekcija. Gavus atsiliepimus,
bus paskirta teisėjų kolegija,
posėdžių datos, byla bus pradėta nagrinėti.“
Sprendimas – visiems kurortams
Kadangi teisinėje valstybėje
negali egzistuoti dvigubi standartai, ir tai kas būtų vykdoma viename kurorte, tai turėtų vykti ir kituose: Anot teismo,
2-oje kurortų juostoje rekreacinės, ūkinės veiklos bei infrastruktūros plėtojimas nėra tolygus leidimui statyti tose zonose
gyvenamosios paskirties statinius. Tačiau, pasak Drukininkų
savivaldybės teisininko R. Viščinio, šis sprendimas yra pasekmė to, kad prokuratūra su
teismais, būdami teisės, o ne
teritorijų planavimo specialistai, nagrinėdami teritorijų planavimo dokumentus, padaro
savo išvadas: „Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo panaikinta pirmosios instancijos
teismo sprendimas. Teismas
savo argumentuose rėmėsi,
kad yra „antra juosta“. Teismas
visiškai ignoravo Savivaldybės
ir kitų valstybinių institucijų argumentus. Priėmus sprendimą
panaikinti detalųjų planą, nugriauti statinį Druskininkuose,
kartu ir priimtas esminis sprendimas, kuris kelia realią grėsmę visiems kurortams. Kadangi tai yra apeliacinės instancijos
teismas, jis kuria precedentą, ir
jis būtų taikomas visoje Lietuvoje, visiems kurortams. Iki šio
sprendimo turbūt nė vienas kurorto gyventojas neįsivaizdavo, kad kurortas gali gyventi be
gyvenamosios paskirties statinių, kurie labai glaudžiai susiję
ir su kurortų specifika. Sprendimas paneiga visus iki šiol turė-

tus supratimus, kas yra kurorto
plėtra, kas iš viso yra kurortas,
Tokiu sprendimu atverta Pandoros skrynia, kuri artimiausiu
metu tikrai atsilieps visiems kurortams. Ši teisininkų pasidaryta išvada bus skausminga ne tik
Druskininkams, bet ir visiems
kitiems kurortams“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sakė
Druskininkų savivaldybės teisininkas R. Viščinis. Argumentų,
kodėl Vilniaus apygardos teismo nutartis turi būti panaikinta, pasak R. Viščinio, daugiau
negu reikėtų, nes toks sprendimas gali sužlugdyti savivaldybes, jas padaryti nemokias,
iš biudžeto pradėjus mokėti už
kiekvieną nugriautą pastatą.
Kirstų per biudžetus
Meras R.Malinauskas pabrėžė, kad būtent tai, jog savivaldybei teks atlyginti nuostolius,
nes ji išdavė leidimą statyboms,
ir yra priežastis, kodėl jam, kaip
merui, rūpi statinio prie Vijūnėlės išsaugojimas. Meras sakė
siekiantis tik teisingumo, juo labiau, kad šiuo atveju visa atsakomybė tenka savivaldybei, kuri
išdavė leidimą teisėtoms statyboms. Meras pabrėžė, kad tokie leidimai išduodami ne vieno
asmens, jie derinami su įvairiomis institucijomis. Pasak R. Malinausko, niekas negaus leidimo, jei nors viena institucija tam
prieštarauja.
Skaudžiai savivaldybėms per
biudžetą kirstų kompensacijos nugriautų namų savininkams. Akcentuodamas, kad ši
tema yra aktuali ne tik Druskininkams, Druskininkų savivaldybės vyriausiasis architektas
V. Margelis sakė, kad ir toliau
einama ne ta kryptimi. Jau yra
Neringos savivaldybės pavyzdys. Dabar aiškėja, kad analogiška situacija vėl kartojasi, tik
mastai bus kur kas didesni. Būtina atkreipti dėmesį į kylančią
grėsmę asmenims, turintiems
nekilnojamojo turto šalies kurortuose, kokios galimos pasekmės, nuostoliai, kurių sulauks
valstybė ir savivaldybės, vyk-

dant prievolę juos nugriauti.
Pirma zona, paskui – kurortas
Kaip konferencijoje patikino Druskininkų bendrojo plano
rengėjų grupei atstovaujantis
architektas K. Pempė, Bendrasis planas nėra dokumentas, rengiamas „ant plyno“ lauko. Architektas pabrėžė, kad,
jį rengiant, naudojama didžiulė informacinė bazė, rengiamos
apklausos, atliekami tyrimai,
įvertinami prieš tai buvę planavimo darbai: „Įvertinama absoliučiai visi saugomi, vertybiniai
elementai, ir kurortiniai, ir gamtosauginiai, ir kultūriniai. Tai
kompleksinis dokumentas, kuris ir prasideda nuo to, kad pirmiausia įvertinama esama būklė, tai pristatoma visuomenei
ir įvairioms institucijoms, kurių
sąlygas ir reikalavimus privalu
įvykdyti.“
Nebuvo jokios būtinybės Druskininkuose naikinti „kurorto apsaugos zoną“: Vyriausybės nutarimas,
kuriuo
vadovavosi
teismas, buvo priimtas dar tada,
kai nė vienas miestas kurorto
statuso neturėjo. Tad tai tik dar
kartą patvirtina teisės aktų netobulumą, kai kurortų dar nėra,
o kurortinės zonos jau egzistuoja: „Vyriausybės nutarimas, kuriame kalbama apie kurortų apsaugos juostas, buvo priimtas
1992 metais, o kurorto statusas
buvo sugrąžintas tik 2001 metais“, – pabrėžė R. Malinauskas.
Nuo 1992 metų šis Vyriausybės nutarimas buvo keičiamas
31 kartą, o galiausiai pati Vyriausybė jį atšaukė ir pripažino
negaliojančiu. Be to, net jeigu
Vyriausybės nutarimas galiotų,
jame nėra kalbama apie tai, kad
antrojoje kurorto juostoje negalima statyti gyvenamųjų pastatų. Jame kalbama tik apie tai,
kad tose zonose negalima laidoti gyvulių, įrenginėti kapinių
ar sąvartynų.
Kaip spaudos konferencijoje
sakė R. Malinauskas, dėl teritorijų planavimo dokumentų „interpretavimų“, kai teisėsauga
nusprendžia, kur ir kokia juosta

yra, gali prireikti griauti ir visus
keturis kurortus.
Kurortinių zonų reglamentavimo įstatymų spragos tik visai netikėtai ir buvo atskleistos būtent
dėl R. Malinausko politinių oponentų galimai incijuotos vadinamosios Vijūnėlės dvaro istorijos. Šiomis dienomis paaiškėjo,
kad dėl minėto teismo sprendimo, taikyto lyg ir pirmiausia
Druskininkams, vis dėlto labiausiai gali nukentėti Palanga, nes
ten beveik visas miestas yra zonoje, kurioje gyvenamųjų namų
statyba „neleidžiama“. Konferencijoje meras R. Malinauskas prisiminė paradoksalią situaciją, kai šiomis dienomis jam
skambino žurnalistė ir klausė:
kodėl Druskininkai „metė akmenį į Palangos daržą“? „Tai štai,
kaip kiekvienas skirtingai galime suprasti situacijas“, – sakė
R. Malinauskas, pabrėždamas,
kad keliant klausimą dėl minėto teismo sprendimo dviprasmiškumo, nėra sureikšminami
kokie nors asmenys, o siūloma
galų gale įsigilinti, ką reiškia ir
kuo gali baigtis teisininkų savaip
interpretuojami teritorijų planavimo dokumentai.
R. Malinausko teigimu, nors
nuo Vilniaus apygardos teismo
sprendimo praėjo tik šiek tiek
daugiau nei mėnuo, jos neigiamas pasekmes Druskininkai jau
pradėjo justi. Pastaraisiais metais Druskininkuose buvo pastatyta daug naujų vilų, kito tipo
statinių, o tai reiškia, kad visi
šie statiniai, remiantis minėtu
teismo sprendimu, yra griautini. Deja, nuostolius Druskininkai patiria jau dabar, nes potencialūs investuotojai ima vengti
investuoti todėl, kad nuogąstauja, jog tai, ką jie legaliai sukūrė
Druskininkuose, bus nugriauta:
„Teismo sprendimo dviprasmiškumas yra tik viena medalio
pusė, o nuostoliai – jau faktiniai.
Vietoj mūsų kurortų investuotojai renkasi Latviją, kitas šalis“, –
spaudos konferencijoje sakė R.
Malinauskas.
Parengė Ramunė Žilienė
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Vytautui Dabrukui – 60
Išklausantis, sumanus vadovas, nuoširdus kolega, geras
mokytojas, rūpestingas tėvas
– taip trumpai galėtume apibūdinti Druskininkų amatų mokyklos direktorių Vytautą Dabruką. Ir jam labai tinka posakis,
kad gyvenimas skaičiuojamas
ne metais, o reikšmingais darbais, įgyta patirtimi ir sukaupta
išmintimi.
Vytautas Dabrukas 1980 m.
baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir, įgijęs piešimo, braižybos
ir darbų mokytojo kvalifikaciją,
savo darbinę veiklą pradėjo Kapčiamiesčio O. Sukackienės vidurinėje mokykloje. Ten visada
buvo apsuptas ir mylimas mokinių bei vertinamas, kaip geras,
perspektyvus mokytojas.
Per visą savo karjerą V. Dabrukas dirbo įvairius darbus: nuo eilinio statybininko iki daug jėgų ir
energijos pareikalavusių Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo pareigų. Tačiau daugiausia širdies šilumos, pasiaukojimo,
sumanumo jam teko ir tenka atiduoti Druskininkų amatų mokyklai, kurią savo jėgomis įsteigė ir
jai vadovauja nuo 1995 m.
Druskininkų amatų mokykla
savo gyvavimą pradėjo 1992 m.,
kaip Amatų mokymo skyrius prie
Druskininkų I-os vidurinės mokyklos. 1993 m. amatų mokymo skyriaus tapo ne pelno įmone
„Senieji amatai“, o jos vairas perduotas naujam direktoriui – Vytautui Dabrukui.
1995 m. rugsėjo 11 d., asmeninės Vytauto Dabruko iniciatyvos
ir pastangų dėka, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo minis-

Vytautas Dabrukas/Asmeninio archyvo
nuotrauka

terijoje įregistravo naują mokymo
įstaigą – Druskininkų amatų mokyklą, kuri savo veiklą, sėkmingai
vykdo daugiau kaip 20 metų.
Dėmesingas ir atidus požiūris į
kiekvieną darbuotoją ir mokinį suformavo puikias mikroklimato sąlygas mokytis bei dirbti Amatų
mokykloje. Ir kartais, kad ir kokiomis sunkiomis sąlygomis tektų
vadovauti mokyklai, jis nenustoja
vilties, nes tikėjimas savo galimybėmis, sumanumas veda į priekį.
V. Dabrukas yra jautrus ir neabejingas kitų skausmui, todėl jo vadovaujama mokykla bendradarbiauja su VO „Gelbėkit vaikus“,
beveik visi mokyklos darbuotojai
yra šios organizacijos nariai.
Kartu su VO „Gelbėkit vaikus“
mokykloje buvo vykdoma programa „Žuvėdra”, kurios tikslas
– rūpintis našlaičiais bei socia-

liai remtinais vaikais. Vykdant šią
programą, direktoriaus V. Dabruko pastangomis su Švedijos firmos „Scania“ organizacija „Tolsvskillingshjalpen“ buvo pradėtas
profesinio mokymo kokybės gerinimo projektas. Dėl sėkmingo ir
produktyvaus bendradarbiavimo
su švedais V. Dabrukas gerbiamas ir žinomas „Tolsvskillingshjalpen“ organizacijos narių, jo
skulptūra „Vikingas“ iki šiol puošia „Scania“ gamyklą.
V. Dabrukas turi labai svarbų
žmogui bruožą – darbštumą. Rodos, po įtemptos darbo dienos
mokykloje galėtų pailsėti, bet ne –
jis kuria nuostabias medžio skulptūras. Medis jo rankose tarsi atgyja, menininkas kiekviename savo
darbe palieka dalelę savo širdies
šilumos – štai kodėl jo skulptūros
tokios mielos praeivio akiai. Medžio darbuose atvira širdimi atiduodamas gerumas yra tarsi mažos sėklos, iš kurių išaugantys
daigai ir pražystantys žiedai nuskaidrina gyvenimą. Juk gyvenimas ir yra menas visur surasti
grožį ir džiaugsmą.
Nuoširdžiai sveikiname garbingo 60-ojo jubiliejaus proga, tariame AČIŪ už gerumą, kantrybę,
atkaklumą, už tai, kad nepaliaujamai tikite ir pasitikite mumis. Linkime stiprios sveikatos, neblėstančio kūrybingumo, entuziazmo,
prasmingų darbų, daug laimės
bei džiaugsmo akimirkų kolegų ir
artimųjų rate.
Druskininkų amatų
mokyklos bendruomenė
Užsakymo Nr. MDR-89-001

Pasirūpinkime silpniausiais savo bendruomenės nariais
Dažnai girdime ir matome,
kaip kaimyno šeimoje smurtaujama, piktnaudžiaujama alkoholiu, vaikai palikti be priežiūros, šalia gyvenančiam
senoliui trūksta maisto ar laiptinėje glaudžiasi benamis. Šie
žmonės pagalbos neprašo, tačiau ir mes nieko nedarome,
galvodami, kad jais turi pasirūpinti kiti.

Nelikite abejingi ir praneškite apie tai socialinėms tarnyboms, kurios pagal individualų
poreikį parūpins maisto ir drabužių, apnakvindins, motyvuos
gydytis nuo priklausomybių,
darbintis ir suteiks kitą visą reikiamą socialinę pagalbą.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius tel. 8 313 55744,

el. p. parama@druskininkai.lt
Vaiko teisių apsaugos skyrius
tel. 8 313 51645, el. p. vtat@
druskininkai.lt
Druskininkų sav. Socialinių
paslaugų centras tel. 8 313
58072, el. p. druskininkuspc@
gmail.com
Būkime pilietiški – visi kartu
pasirūpinkime silpniausiais
savo bendruomenės nariais!

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras, Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, kodas 152160651, priims į kolektyvą psichologą ir skelbia atranką
psichologo pareigybei užimti.
Darbo pobūdis: teikti psichologinę pagalbą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms
ir jų vaikams, motyvuoti keisti gyvenimo būdą, gydytis nuo priklausomybių. Psichologinė pagalba teikiama Centre
ir paslaugų gavėjų namuose.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (Psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro);
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, savo privalumų, pasiekimų
sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.
Dokumentai priimami: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.;
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.00 val.
Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. vasario 1 d., pabaiga – 2017 m. vasario 14 d.
Dokumentai pateikiami Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorei Astai Aleksienei (II
aukštas,1 kab.) arba elektroniniu paštu: infosocpaslaugos@gmail.com.
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel. (8 313) 58 072.
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Sportas
Organizuojamo 2017 m. Druskininkų savivaldybės veteranų (virš
40+) krepšinio čempionato komandų vadovų pasitarimas vyks
Druskininkų sporto centre vasario
8 d. (trečiadienį) 17.30 val. Informacija tel. (8 313) 58 054.
Vasario 11 d. (šeštadienį) 9 val.
ant Vijūnėlės tvenkinio ledo vyks
Druskininkų savivaldybės poledinės žūklės varžybos. Dalyvių registracija 8.30 val. Vijūnėlės tvenkinio maudykloje. Informacija
teikiama tel. 8 699 43921.
Lietuvos MKL vaikų U13 (2004
m. g.) krepšinio čempionato varžybose Druskininkų SC komanda (treneris Sigitas Šimkūnas)
namuose rezultatu 58:61 pralaimėjo Vilkaviškio SM komandai. Rezultatyviausiai druskininkiečių komandoje rungtyniavo
Matas Jakubauskas – 18 taškų,
Aistis Lukoševičius – 15, Gustas
Virbalis – 8.
Sausio 21-22 dienomis Ignalinoje vyko Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos vaikų, jaunučių ir jaunių pirmenybės. Pirmąją
varžybų dieną Didžiojo slalomo
rungtyje dalyvavo 9 „Snow Arena“/Druskininkų SC jaunieji kalnų slidininkai. Mergaičių iki 10 m.
amžiaus grupėje nepralenkiama
buvo Neringa Stepanauskaitė.
Berniukų iki 14 m. amžiaus grupėje nugalėjo Džiugas Juozaponis, antrąją vietą iškovojo Medas
Dobelinskas.
Antrąją dieną Slalomo rungtyje
dalyvavo Neringa Stepanauskaitė,
kuri ir vėl iškovojo pirmąją vietą.
Vasario 4 d. „Lteam“ žiemos
olimpinio festivalio metu jaunieji kalnų slidininkai susirungs mokyklų kalnų slidinėjimo varžybose
„Snow Arenoje”.
Sausio 25 d. Lietuvos jaunių
merginų U17 (2001 m. g.) rankinio
čempionato varžybose, trenerės
Danguolės Sukankaitės ugdytinės, žaisdamos išvykoje, rezultatu 37:28 nugalėjo bendraamžes
iš Molėtų SC. Geru žaidimu druskininkiečių komandoje pasižymėjo Vakarė Damulevičiūtė, į priešininkių vartus įmetusi 8 įvarčius,
Laura Stonkutė ir Deimantė Lenkauskaitė realizavo po 7, Sandra
Kvetkauskaitė – 6, Emilija Tamulevičiūtė – 5, Urtė Navickaitė – 4.
Sausio 27 d. sportinio ėjimo „Vėjas Cup 2017“ ir Kauno SK „Nemunas“ taurės varžybose sėkmingai startavo Druskininkų SC
trenerio Kęstučio Jezepčiko auklėtiniai, tapę šių varžybų nugalėtojais ir prizininkais. 3000 m.
sportinio ėjimo rungtyje nugalėtoju tapo Ignas Dumbliauskas. Kamilė Lukauskaitė 1000 m. sportinio ėjimo rungtyje iškovojo antrą
vietą, o jaunoji Akvilė Orliukaitė
– aštuntą. 1000 m. bėgime Andra
Tamašaukaitė užėmė antrą vietą.
Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio čempionato VIII rato
varžybose „AQUA-Rajos“ koman-

da po dviejų pratęsimų rezultatu
81:77 įveikė „Ryto“ gimnazijos komandą. Rezultatyviai rungtyniavo „AQUA-Rajos“ komandoje: D.
Kraunelis – 28, M. Savolskis – 19,
I. Tamulevičius – 18; „Ryto“ gimnazijos komandoje: D. Balionis –
25, T. Rinkevičius – 17, M. Rinkevičius – 14. SK „Planas“ komanda
54:48 įveikė „Reido“ komandą.
Rezultatyviausi SK „Planas“ komandoje: V. Grigas – 18, J. Lukoševičius – 10, P. Matijošaitis – 9;
„Reido“ komandoje: R. Jazukevičius – 12, A. Asanovas – 10, A.
Dailydė – 10. „Klastūnyno“ komanda 60:55 įveikė „Atgimimo“
mokyklos komandą. Rezultatyviai
rungtyniavo „Klastūnyno“ komandoje: V, Vosylius – 23, L. Radvilavičius – 12, E. Prieskienis – 8;
„Atgimimo“ mokyklos komandoje: D. Dzenkus – 16, A. Bingelis –
8, D. Jasaitis – 8. „D&D“ komanda rezultatu 80:66 įveikė „Alėjos
Ąžuolo“ komandą. Rezultatyviausi „D&D“ komandoje: T. Mickevičius – 28, V. Alminas – 17, G.
Sušinskas – 9; „Alėjos Ąžuolo“
komandoje: M. Lisajevičius – 25,
M. Kukauskas – 11, K. Savonis –
10. „Krantinės 3000“ komanda rezultatu 51:81 pralaimėjo „Techpro“
komandai. Rezultatyviausi „Krantinės 3000“ komandoje: P. Trainavičius – 14, K. Tulaba – 12, E.
Volungevičius – 9; „Techpro“ komandoje: G. Goberis – 20, D.
Stonkus – 18, M. Kibildis – 11.
Artimiausios Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato rungtynės vyks vasario 5 d.,
Sekmadienį, Sporto centro salėje: 11 val. „AQUA-Raja“ – „Atgimimo“ mokykla; 12.30 val. SK
„Planas“ – „Klastūnynas“; 14.00
val. „Techpro“ – „Alėjos Ąžuolas“; 15:30 val. „Krantinė 3000“ –
„Ryto“ gimnazija; 17 val. „D&D“ –
„Reidas“.
28-osiose LSD „Žalgirio“ draugijos žiemos žaidynių šaškių, šachmatų ir stalo teniso varžybose,
aštuntą kartą surengtose Alytuje, dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės komandos. Šachmatų
varžybose dalyvavo 15 komandų (17 moterų ir 41 vyras). Pasak
varžybų vyr. teisėjo, tarptautinio
arbitro ir profesionalaus trenerio
Jono Sidabro, šiemet papildomai
buvo sugalvota antroji grupė, kurioje galėjo žaisti šachmatininkai,
turintys labai mažą reitingą arba
iš viso jo neturintys. Sėkmingai
varžybose pasirodė Druskininkų
šachmatininkai (Rytis Šalenga,
Sigitas Šipelis, Julija Malaškevičiūtė), kurie komandinėje įskaitoje iškovojo penktą vietą. Pirmoje
asmeninėje vyrų grupėje geriausiai rungtyniavo R. Šalenga, iškovojęs penktąją vietą. Vyrų antroje
šachmatininkų grupėje druskininkietis Romanas Abromavičius iškovojo trečią vietą.
Šaškių varžybose dėl nugalėtojų vardų kovojo 15 komandų.
Druskininkiečių komandai žaidynėse atstovavo Miglė Benošytė,
Vidmantas Benošis ir Aleksandras Petrauskas.

Ignalinoje surengtose Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos vaikų, jaunučių ir
jaunių pirmenybėse dalyvavo „Snow Arena“/Druskininkų SC jaunieji kalnų slidininkai/
Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų „Rotary“ klubas tiesia draugystės tiltus tarp Lietuvos
ir Lenkijos
atkelta iš 1 psl.

Smagu, kad lietuvių bajorų kilmės rotarietis maloniai su mumis bendravo. Juk lenkus ir
lietuvius sieja bendra istorija,
todėl tikrai svarbu, kad mus sietų draugiški, kaimyniški santykiai. O „Rotary“ tikrai padės užmegzti ryšį tarp dviejų tautų.“
Nauda – ir druskininkiečiams
Druskininkų „Rotary“ nariai
įsitikinę, kad bendradarbiavimas su atveš naudos ir druskininkiečiams.
Vienas iš „Rotary“ prioritetų
– tarnauti bendruomenei, taigi, praėjus savaitei po Druskininkų rotariečių vizito į Lenkiją,
vienas iš Gižycko „Rotary“ klubo narių atvyko į Druskininkus
kartu su Gižycko ir Ryno mokyklų vadovais. Svečius labai domino Druskininkų mokyklų patirtis, realizuojant tarptautinius
projektus. Jiems organizuoti susitikimai su „Ryto“ gimnazijos ir
„Atgimimo“ mokyklos direktorėmis. Lenkai buvo gerokai nustebę, kai išgirdo „Atgimimo“
mokyklos direktorės Danutės
Časienės pasakojimą apie šios
įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą su daugybe šalių, tarp
kurių – net ir tolimoji Japonija.
Lenkai išreiškė pageidavimą dalyvauti tarptautiniuose projek-

Pasak A. Katilovskio, druskininkiečiai visada laukiami istoriniame viešbutyje „Zamek Ryn“/Asmeninio archyvo nuotrauka

tuose, kaip partneriai – šios partnerystės naudą pajus ir abiejų
šalių mokytojai, ir mokiniai.
Lenkijos Ryno mieste veikia

puikus mokymo ir kvalifikacijos
kėlimo centras, įsikūręs ant ežero kranto. Ten yra viešbutis, yra
galimybė išmokti buriuoti. Va-

sarą ten organizuojamose vasaros stovyklose su buriavimo
pamokomis galėtų dalyvauti ir
Druskininkų moksleiviai. Be to,

ir Ryno, ir Druskininkų mokyklos
norėtų bendrauti tarpusavyje.
Kai druskininkiečiai buvo Gižycke, ten susitiko su šio miesto
burmistru, kuriam buvo pristatytas Druskininkų kurortas bei
jo pasiekimai per pastarąjį dešimtmetį. Gižysko vadovas buvo
labai sužavėtas mūsų kurortu,
todėl iš karto išreiškė norą susitikti su Druskininkų savivaldybės vadovais ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius.
Kaip pasakojo Druskininkų rotariečiai, vasarą Gižycke prie
Negotino ežero šio miesto „Rotary“ organizuoja 10-ies dienų
stovyklą vaikams su buriavimo
pamokomis, kurią finansuoja
Lenkijos „Rotary“ apygarda ir
„Rotary“ klubai, kurie atsiunčia
vaikus iš savo miestų. Druskininkų „Rotary“ taip pat planuoja
liepos mėnesį suteikti galimybę
15-21 metų jaunuoliams stovyklauti toje stovykloje, kurioje paprastai susirenka 14 šalių atstovai, bendrauja, pažįsta kitų šalių
tradicijas.
„Jeigu nuoširdžiai norime pasiekti gerų bendradarbiavimo rezultatų, tikrai pasieksime. O mes
šiemet turime labai daug planų,
tikrai žadame juos įgyvendinti,“
– patikino A. Katilovskis.
Užsakymo Nr. MDR-89-002

V. Jurgelevičienė: savivaldybės turtas investuotas pačiu
efektyviausiu būdu
Antradienį Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išplatino pranešimą, esą
Druskininkų
savivaldybės
sprendimas investuoti į UAB
„Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centrą AQUA“ (toliau –
Bendrovė) 21 mln. Eur vertės
turtą gali būti neteisėta valstybės pagalba. Konkurencijos
tarybos nuomone, Savivaldybė, investuodama į Bendrovę,
vykdančią ūkinę veiklą turizmo, apgyvendinimo ir sveikatinimo rinkose, galėjo jai suteikti pranašumą prieš kitus
rinkos dalyvius ir tokiu būdu
pažeisti sąžiningos konkurencijos laisvės principą.
Reaguodami į viešoje erdvėje paskleistą informaciją, pakomentuoti situaciją paprašėme Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorę Vilmą Jurgelevičienę.
Direktorės teigimu, Konkurencijos taryba, gavusi galimai suinteresuotų asmenų skundą,
daugiau kaip pusę metų tyrė
Savivaldybės tarybos priimto
sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo atitikimą Konkurencijos įstatymo nuostatoms. Po
pusės metų tyrimo Konkurencijos taryba 2017 m. sausio 13
d. raštu pateikė savo pastabas
Druskininkų savivaldybei dėl
tarptautinės audito kompanijos
,,Ernst&Young Baltic“ atliktos
Druskininkų savivaldybės turto
investavimo ekonominės ir socialinės naudos analizės. Savivaldybė 2017 m. sausio 25 d. informavo Konkurencijos tarybą, kad
šiuo metu kartu su minėta bendrove atidžiai nagrinėja Konkurencijos tarybos rašte nurodytas

„Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos viešojoje erdvėje pateikta išankstinė
nuomonė nustebino. Ji mažų
mažiausiai nekorektiška, nes,
skleidžiant tokią informaciją viešojoje erdvėje, negavus ir neįvertinus Druskininkų savivaldybės paaiškinimų
dėl Konkurencijos tarybai kylančių neaiškumų ir abejonių,
mūsų nuomone, yra siekiama
suformuoti neigiamą Druskininkų savivaldybės įvaizdį“,
– sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė.
pastabas. Taip pat pažymėjo,
kad informuos apie tolimesnius
Savivaldybės veiksmus, kai tik
bus parengtos galutinės ekspertų išvados dėl UAB „Druskininkų
sveikatingumo ir poilsio centras
AQUA“ įstatinio kapitalo didinimo, investuojant Savivaldybės
turtą, kurios paaiškintų Konkurencijos tarybai kylančius klau-

simus dėl sprendimo teisėtumo.
Taip pat norime informuoti, kad Druskininkų savivaldybė
2006 metais įrengė Druskininkų vandens pramogų parką bei,
įgyvendindama LR Ūkio ministerijos finansavimo sutarties reikalavimus, įvykdžiusi atvirą konkursą, minėtam objektui parinko
10-čiai metų operatorių – UAB
„Druskininkų sveikatingumo ir
poilsio centras AQUA“. Operatorius, kuriam turtas ir buvo išnuomotas, pagal konkurso sąlygas
prisidėjo prie objekto įrengimo
apie 6 mln. eurų, o per 10 metų
nuomos laikotarpį į objekto plėtrą papildomai investavo dar 7
milijonus eurų ir sukūrė 300 darbo vietų.
2016 metais, besibaigiant Vandens pramogų parko pastatų,
priklausančių Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise, nuomos sutarčiai, Savivaldybės taryba privalėjo nuspręsti tolesnį
šio turto panaudojimo būdą.
Siekiant parinkti geriausią ir
efektyviausią būdą, buvo pasitelkta tarptautinė audito, mokesčių bei verslo konsultacijų paslaugų kompanija „Ernst & Young
Baltic“. Ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais bei remdamasi teismų praktika, atliko
išsamią Savivaldybės turto panaudojimo būdų analizę. Šioje
analizėje buvo įvertinti tokie Savivaldybės turto naudojimo būdai, kaip turto perdavimas valdyti patikėjimo teise ar pagal
panaudos sutartį, turto nuoma,
turto pardavimas, turto investavimas.
Kompanijos pateiktos išvados pagrindė, kad iš visų nagri-

2016 metais, besibaigiant Vandens pramogų parko pastatų, priklausančių Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise, nuomos sutarčiai, Savivaldybės taryba privalėjo
nuspręsti tolesnį šio turto panaudojimo būdą.

nėtų turto panaudojimo būdų,
didžiausia ilgalaikė investicijų grąža, palankiausios galimybės perduoto turto plėtrai,
efektyviausias turto valdymas
bei socialiai atsakingos veiklos
tęstinumas būtų užtikrintas, investuojant analizuojamą Savivaldybės turtą – šis būdas yra
ekonomiškai pagrįstas ir tenkina
rinkos ekonomikos investuotojo
principą, todėl šios investicijos
nelaikytinos valstybės pagalba.
Įvertinusi UAB „Ernst & Young
Baltic“ analizės išvadas dėl tinkamiausio turto panaudojimo
būdo jį investuojant, Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1-os dalies
2-u punktu, kuris numato, kad
savivaldybė turtą gali investuoti, didindama uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą,

tik jeigu ji yra tos bendrovės dalyvė, 2016 m. balandžio 29 d. ir
priėmė kompetentingą sprendimą, užtikrinantį maksimalų visuomenės interesų tenkinimą ir
racionalų tausojantį turto valdymą, investuoti Savivaldybės turtą į Savivaldybės kontroliuojamą uždarąją akcinę bendrovę
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“.
Įgyvendinus šį sprendimą, Savivaldybė už į bendrovę investuotą turtą, įgijo 73 386 akcijas
(1 akcijos vertė 289,62 EUR) už
21, 3 milijono eurų vertę.
Taigi, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais, šiuo Tarybos sprendimu
buvo užtikrintas tinkamas Savivaldybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Posėdžiavo Lietuvos socialinio
darbo taryba
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje sušauktame Lietuvos socialinio darbo tarybos
posėdyje dalyvavo šios tarybos
narė, Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.
Tarybos nariai, susitikę su ministru Linu Kukuraičiu, diskutavo
apie tolesnį Lietuvos socialinio
darbo tarybos vaidmenį, funkcijas, lūkesčius, abipusį bendradarbiavimą. Taip pat posėdyje
vyko diskusija dėl Europos socialinio fondo agentūros (ESFA)
ketinimų reguliuoti ES finansuojamas veiklas, tiesiogiai susijusias su socialiniu darbu. Posėdyje keltas socialinių darbuotojų
saugumo klausimas.

Lietuvos socialinio darbo tarybos posėdyje dalyvavo šios tarybos narė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Grigorienė/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

UAB „Druskininkų komunalinis
ūkis“ (Pramonės g. 4. LT-66181
Druskininkai. Tel./faks. (8 313)
51405; (8 313) 51028. El. p.:
info@druskininkukomunalinis.lt) savivaldybės teritorijoje teikia komunalinių atliekų surinkimo paslaugą iš individualių
namų valdų, prie daugiabučių
gyvenamųjų namų esančių konteinerių aikštelių bei įmonių, įstaigų ir organizacijų.
Primename, kad konteineriai
tuštinimo dieną iki 7.30 val. turi
būti išstumiami ir pastatomi kiek
įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Prašome kitomis dienomis
konteinerius laikykite savo kiemo teritorijoje. Jeigu konteineriai tuštinimo dieną į nurodytas
vietas neišstumti, atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nu-

statytą dieną. Dėl kilusių nesklandumų (blogų oro sąlygų,
didelių atliekų kiekių), gali vėluoti atliekų surinkimas, todėl
labai prašome gyventojus palikti konteinerius prie važiuojamos dalies, iki jie bus ištuštinti.
Jei per dvi dienas konteineriai
neištuštinami, atliekas kaupkite maišuose, ir jie kartu su kitomis atliekomis bus surinkti iš
karto, pagerėjus privažiavimo
sąlygoms atliekų surinkėjo pasirinktu laiku arba kitą grafike
nustatytą konteinerių ištuštinimo dieną.
Buitinės (komunalinės) tliekos surenkamos tokiu grafiku:
- iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių prie daugiabučių
namų – kas trečią dieną;
- iš individualių namų: Druskininkuose, Leipalingyje, Viečiū-
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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA DARBDAVIAMS
Druskininkų savivaldybė kartu su Alytaus teritorine darbo birža numato 2017
metais įgyvendinti viešuosius darbus pagal Druskininkų savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programą, patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. sausio
27 d. sprendimu Nr. T1-4 „Dėl Druskininkų
savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programos tvirtinimo“.
Viešieji darbai pagal šią programą organizuojami laikino pobūdžio darbams, teikiantiems socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantiems palaikyti ir (ar)
plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, atlikti. Šie darbai vykdomi įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir yra nurodyti
Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-5 patvirtintame Viešųjų darbų sąraše:
1. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai
užtikrinant priešgaisrinę saugą.
2. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai
tvarkant valstybinius parkus.
3. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai
priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo įstaigose.

4. Savivaldybei priskirtos valstybinės
žemės ir kito valstybės turto, šioje žemėje esančių miškų, vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, želdinių, infrastruktūros objektų smulkaus remonto, tvarkymo
ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai
darbai.
5. Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.
6. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai
rengiant gyventojų socialinio pobūdžio apklausas.
7. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai,
susiję su vaikų ir jaunimo teisių apsauga.
8. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai likviduojant stichinių meteorologinių reiškinių, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui
padarytą žalą.
9. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.
10. Socialinės globos teikimo asmenims
su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.
11. Antrinės ir tretinės sveikatos priežiū-

ros įstaigų smulkaus remonto, tvarkymo, jų
teritorijų tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.
Pagal minėtą programą į viešuosius darbus planuojama 2017 m. I-II ketv. įdarbinti
55 darbo ieškančius asmenis; vidutinė ieškančio darbo asmens bendra viešųjų darbų trukmė – 2,0 mėn.
Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti
viešuosius darbus, iki 2017 m. vasario 9 d.
16.00 val. pateikia pasiūlymus į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus 113 kab. (Vasario 16-osios g. 7).
Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei,
skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos
bendruomenės socialinę infrastruktūrą,
įgyvendinimo darbdaviai nurodo:
1. Viešųjų darbų pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičių, reikalavimus
jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus.
2. Savo rekvizitus.
Informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas
V. Kuleckas, tel. 53 442.

nuose, Neravuose ir Grūte kas
antrą savaitę.
Pusiau požeminiai rūšiavimo
konteineriai tuštinami pagal nustatytą grafiką. Pastebėjus perpildytus konteinerius, prašome
informuoti UAB „Druskininkų
komunalinis ūkis“, tel. (8 313)
51028.

daugiabučių namų Druskininkuose, Leipalingyje ir Viečiūnuose: pirmadienį – Druskininkų
miestas; antradienį – Leipalingis, trečiadienį – Viečiūnai. Iš
bendro naudojimo konteinerių
aikštelių nuo sodų ir garažų bendrijų rankamos 2 kartus į mėnesį: Druskininkuose, Leipalingyje
ir Viečiūnuose: pirmadienį –
Druskininkų miestas; antradienį – Leipalingio sen., trečiadienį – Viečiūnų sen.

čiūnų k., Gerdašių k., Jovaišių
k., Grūto k., Latežerio k., Neravų k. ir prie sodininkų bendrijos
„Dainava“). Į aikšteles, gyventojai gali atvežti didžiąsias buities
atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, naudotas
padangas ir kitas stambiąsias
atliekas. Stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės yra skirtos šalinti tik gyventojų buityje susidarančias stambiąsias ir kitas
atliekas.

Žaliosios ir stambiosios
atliekos iš individualių namų
valdų nerenkamos. Jos turi
būti pristatytos į stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę adresu
Gardino g. 100-102, Druskininkai arba kitas arba į savivaldybės įrengtas nemokamas stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles
(Vilkanastrų k., Ricielių k., Stra-

Juridiniams asmenis šalinti
atliekas minėtose aikštelėse
yra kategoriškai draudžiama.
Taip pat dėl minėtų atliekų surinkimo galite susisiekti su UAB
„Druskininkų komunalinis ūkis“,
Tel./faks. (8 313) 51405; (8 313)
51028; el. p.: info@druskininkukomunalinis.lt ir sudaryti individualias sutartis.

Antrinės atliekos iš požeminių konteinerių surenkamos
tokiu grafiku:
- iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių prie daugiabučių
namų – 2 kartus per mėnesį;
- iš individualių namų valdų pagal nustatytą grafiką:
STAMBIOSIOS
ATLIEKOS
(buities technika, baldai ir kt.
didelių matmenų atliekos) surenkamos: – iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių prie

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkų švietimo centre – seminaras antikorupcine tema
Druskininkų Švietimo centras, vykdydamas Neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio
2017 metų švietimo programą
ir jos įgyvendinimo 2017 metų
priemonių planą, organizuoja
mokymus ir pasitarimus, susijusius su antikorupcine veikla
ne tik savivaldybės institucijų
ir įstaigų darbuotojams, bet ir
įvairioms druskininkiečių bendruomenės grupėms.
Sausio 19 d. Trečiojo amžiaus
universtiteto lankytojai Druskininkų švietimo centre susibūrė išklausyti paskaitą ir padiskutuoti
antikorupcine tema.
Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis įsitikinęs, kad, puoselėjant ir stiprinant
korupcijai nepakančią aplinką,
vienas iš svarbiausių dalykų yra ir

Druskininkų švietimo centre organizuotas seminaras ir diskusija antikorupcine tema/Ramunės Žilienės nuotrauka

pačios visuomenės, bendruomenės žmonių požiūris bei pozicija:
„Antikorupcinis visuomenės švietimas yra labai svarbus. Tikimės,

kad ši paskaita ir kiti panašūs seminarai, renginiai prisideda prie
siekio auginant bendrą visuomenės kultūrą ir paskatas veikti skai-

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Grand SPA Lietuva“, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
bendradarbiams, giminėms, šeimos draugams, kaimynams bei visiems pažįstamiems, užjautusiems sunkią
netekties valandą ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti mylimą vyrą ir tėvą Algirdą Bieliauską.
Žmona Rūta, sūnus Aurimas ir dukra Akvilė.

driai, atvirai.“
Druskininkų švietimo centre pranešimą antikorupcijos tema pristatė Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, asmuo, atsakingas
už korupcijos prevenciją ir kontrolę
Savivaldybės administracijoje Algimantas Petrauskas. Pranešėjas,
remdamasis įvairiais šaltiniais, pristatė susirinkusiesiems korupcijos
apibrėžimą, su korupcijos prevenecija susijusią įstatyminę bazę,
aptarė destruktyvią korupcijos įtaką ne tik svarbiausioms valstybės
funkcijoms, bet ir kasdieniam visuomenės gyvenimui. Pranešime
įvardinta, kad sąmoninga visuomenė, netoleruojanti nė menkiausių korupcijos apraiškų, yra tarp
svarbių korupcijos prevencijos pamatų. Keldamas klausimą, ko reikėtų, kad korupcijos mastai ne-

plistų, kad būtų užkertamas kelias
korupcijai, pranešėjas įvardijo,
kad svarbu ne tik vykdyti įvairias
antikorupcines programas, bet ir
skleisti sėkmingus tarpsektorinio
bendradarbiavimo pavyzdžius.
Korupcija gali būti apibrėžiama ir
kaip piktnaudžiavimas įgaliojimais,
siekiant asmeninės naudos viešajame ar privačiajame sektoriuose.
O anot moksleivės Jurgitos, kurios nuomonė atsidūrė apklausoje
tarp daugelio kitų Lietuvos moksleivių nuomonių, korupcija išnyks,
jei vertybė bus ne pinigai, bet sąžiningumas, dorumas: „Jei visi
Lietuvos žmonės laikytųsi dešimties Dievo įsakymų, esu įsitikinusi,
kad ne tik korupcija išnyktų, bet ir
mūsų šalis taptų panaši į rojų.“
Parengė Ramunė Žilienė

Kadastriniai matavimai

Šių metų vasario 13 d. 10 val. SB ,,Dainava“ Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų
sav. bus matuojamas žemės sklypas kadastrinis Nr. 3878/0002:96. Prašom atsiliepti gretimo sklypo kadastrinis Nr. 3878/0002:97
mirusios Vandos Tiurinos turto paveldėtojus. Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
Matavimus atliks UAB “Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius.
Dėl informacijos kreiptis adresu: Savanorių g. 2, Varėna arba tel. 8 686 36855, 8 615 63099

8

2017 m. vasario 2 d.

Savaitraščio Nr. 89

Startuoja specialiai viešajam sektoriui sukurti virtualūs mokymai
Stiprinant Lietuvos viešojo sektoriaus socialinės klasterystės
kompetencijas,
Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų švietimo centras kartu su Lietuvos edukologijos universitetu
bei Utenos, Prienų ir Biržų savivaldybėmis, Vilniaus dizaino kolegija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, VšĮ
„Gintarinė akademija“ ir partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“ vykdo
projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“.
Jau šių metų vasario mėn. pradžioje pradedami įgyvendinti mokslininkų sukurti virtualūs mokymai, kurie lietuvių ir
anglų kalbomis bus prieinami
kiekvienam mūsų šalies viešojo sektoriaus darbuotojui.
Mokymų programa bus suskirstyta į dvi dalis – socialinės klasterystės kompetencijų ir institucijų
administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimo programas su atskirų temų moduliais. Viešojo sektoriaus darbuotojai bei anksčiau
minėto projekto partneriai Lietuvoje ir Norvegijoje pagal savo poreikį galės pasirinkti vieną arba
kelias mokymo programas, savarankiškai jiems patogiu paros laiku prisijungti virtualioje aplinkoje
prie mokymo medžiagos, konsultuotis su mokymo medžiagos rengėjais ir atlikti užduotis.
„Virtualių mokymų dalyviams
bus suteiktos socialinės partnerystės, socialinio verslo komunikacijos žinios, kurios padės
ugdyti gebėjimus ir vertybines
nuostatas, būtinas socialiai atsakingam verslui bendruomenėse
ir visuomenėje plėtoti. Prisijungę dalyviai taip pat sužinos, kaip
savivaldybės galėtų kurti aplinką,
palankią socialinių klasterių kūrimui ir plėtrai bei būdus, kaip prisidėti prie platesnio regioninio ir
bendro šalies konkurencingumo,“
– pasakojo projekto vadovė, Lietuvos edukologijos universiteto
doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projekte dalyvaujančių mokslininkų nuomone, pagrindinės
Lietuvos socialinės problemos,
kurioms jau šiandien būtini inovatyvūs sprendimai, slypi skurdo
prevencijos, globos deinstitucializacijos, draugiškos aplinkos įvairioms klientų grupėms srityse.
„Mokymuose kviečiame dalyvauti savivaldybių-partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir privačių institucijų darbuotojus,
kurie domisi žmogiškųjų išteklių
vadyba, socialine klasteryste ir
inovacijomis. Lietuvos edukologijos universiteto lektoriams, kurie rengia šiuos modulius, talkins
projekto partneriai iš Norvegijos
– Torhild Slatto, Norvegijos alternatyvaus švietimo tinklinės organizacijos, jungiančios Norvegijos universitetus, NVO ir švietimo
konsultacines organizacijas, va-

dovė ir prof. dr. Morten Flate Paulsen, Norvegijos atviros virtualaus
mokymo akademijos prezidentas.
Kartu su Druskininkų, Biržų, Prienų ir Utenos regionų profesionalais aptarėme mūsų universiteto
profesorių siūlomus virtualius mokymosi modelius ir toliau ieškosime inovatyvių ir praktinių kelių
jiems įgyvendinti“, – atskleidžia
Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Giedrė Kvieskienė.
Nemokami mokymai bus vykdomi nuotoliniu būdu, todėl jų
dalyviai galės studijuoti jiems
patogiu metu prisijungę prie
sistemos. Įvykdę vieną mokymo programą dalyviai gaus
sertifikuotą Lietuvos edukologijos universiteto pažymėjimą (4 kreditų, kurie užskaitomi
kaip studijų programų aukštosiose mokyklose dalykai). Pasirinktų modulių skaičius nėra
ribojamas.
Informacija apie programas:
Socialinės klasterystės modeliavimas
Socialinės klasterystės sampratos raiška, jos inicijavimas ir tarpininkavimas – svarbūs specialistų
kompetencijų ugdymui. Gebėjimas taikyti socialinės partnerystės modelius – reikalingas bendruomeniniuose procesuose ir
šios srities atstovams siekiant prisidėti prie žmonių geroves skatinimo, skurdo mažinimo ir bendruomenės įgalinimo spręsti savo
ir regiono problemas. Įsavinus šio
mokymų medžiagą bus prisidėta
prie kompetencijų ugdymo, socialine partneryste pagrįsto bendradarbiavimo stiprinimo. Moduliu
siekiama kurti vertybinių nuostatų
sistemą, plėtoti bendrąsias kompetencijas, skatinti savarankišką
ir individualų mokymąsi, įsisavinti esmines socialinės klasterystės
nuostatas ir principus, patirčių patirtis, modeliavimo galimybes. Socialinės komunikacijos modelio
mokymai skirti asmenims, kurie
jau turi pagrindinių bazinių žinių
ir praktinės patirties, todėl teorinių modelių pažinimas vykdomas siejant sociokultūrinį, socioedukacinį kontekstą su teoriniais
ir praktiniais pavyzdžiais.
Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas
Kompetencijų tobulinimo modulis „Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas” skirtas nagrinėti socialinio klasterio
steigimo ir jo valdymo ypatumus.
Socialinis klasteris – tai socialinių inovacijų, skirtų visuomenei
svarbioms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti, kūrimo ir įgyvendinimo inovatyvi
priemonė. Šiame modulyje nagrinėjamos socialinio klasterio
koncepcijos, socialinio klasterio inicijavimo, steigimo ir valdymo aspektai bei gerosios praktikos pavyzdžiai. Modulis taip pat

apima socialinių inovacijų įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžių socialinės atskirties grupių
integracijos kultūros analizė, simuliacija ir inkubacija socialinėje ir kitose srityse nagrinėjimą.
Kompetencijų tobulinimo modulyje taip pat nagrinėjamos socialinių inovacijų įgyvendinimas ir socialinių inovacijų pavyzdžiai.
Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija
Modulio dalyviams (socialinės
klasterystės nariams ir organizatoriams) bus suteikiamos žinios ir
ugdomi gebėjimai kaip optimaliai
keistis turima patirtimi atliekant
būtinas ir svarbias veiklas socialinio klasterio kūrimo ir plėtros procese. Interaktyvių mokymų metu
modulio dalyviai įgis kompetencijas, įgalinančias panaudoti jau
turimą socialinį kapitalą formuojant suvokimą ir supratimą apie
universaliai tvarios plėtros modeliavimo galimybes, panaudojant
socialinę partnerystę, kaip sprendimų paieškos priemonę. Žaidimų
metu simuliuojami socialiniai klasteriai ir/arba diegiamos edukacinės inovacijos gali tapti pagrindu
socialinių inovacijų modeliavimui
tiek lokaliuose lygmenyse, tiek
ir bendroje erdvėje. Virtualiuose
mokymuose bus pristatomos metodikos ir technologijos, galinčios
pasiteisinti konstruojant socialinį
klasterį skirtinguose administraciniuose vienetuose tiek šalies, tiek
ir užsienio valstybėse. Šis modulis – tai virtualių žinių, unikalių ir
reikšmingų kompetencijų ugdymosi platforma viešojo administravimo institucijose dirbantiems
specialistams, NVO vadovams,
socialiniams darbuotojams, pedagogams.
Socialinė ekonomika ir antreprenerystė
Socialinės ekonomikos ir antreprenerystės modulis skirtas viešojo, privataus ir NVO sektorių
darbuotojams. Modulis apima pagrindines socialinės ekonomikos
(SE), veiklos sritis, istoriškai susijusias su asociacijomis, NVO,
socialinėmis įmonėmis, kooperatyvais ir remiasi pilietinės visuomenės asociacijų vertybių sistema ir elgesio principais. SE
sampratą sudaro trys pagrindinės organizacijų grupės: kooperatyvai, savidraudos draugijos ir
asociacijos bei vėliau prisijungę
fondai ir NVO. Modulyje aptariami socialinės ekonomikos, socialinio verslo rinkos santykiai ekonominės politikos kontekste, todėl
virtualių paskaitų ir debatų metu
aptariama socialinės ekonomikos
raida, kritinis požiūris į valstybės
sąrangą, nagrinėjamas laisvosios
rinkos efektyvumas. Modulyje pristatomi socialinio verslo, socialinių inovacijų proveržio sėkmės
pavyzdžiai, privataus ir NVO
sektorių partnerystės, socialinio
verslo inovacijos, Hub-ai, daugia-

funkciai centrai bei kitos šiuolaikinės socialinės ekonomikos problemos ir iššūkiai.

siose, privačiose bei nevyriausybinėse organizacijose kylančias
socialines problemas.

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei
Socialinės inovacijos tampa
naujais socialinių poreikių tenkinimo būdais, kurie gali efektyviau nei viešosios intervencijos
spręsti socioedukacines problemas, įveikti socialinius iššūkius
bei kurti naujus socialinių santykių bendradarbiavimo modelius.
Socialinių inovacijų įgyvendinimui
trukdantys iššūkiai: menkas gyventojų aktyvumas, netinkamas
subsidiarumo principo įgyvendinimas, atsakomybės stoka, nepakankami kūrybiškumo ir verslumo įgūdžiai. Esminės Lietuvos
problemos yra „minkštosios“, todėl jos turėtų būti sprendžiamos
bendruomeniniu pagrindu, o valstybės institucijos ir verslo struktū ros turėtų sudalyti tam tinkamas
sąlygas. Todėl modulyje parodoma socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei. Tai akina
ieškoti inovacijų ir socialinės klasterystės sąryšingumo ir jo rezultatyvaus pritaikymo.

Socialinio kapitalo matavimai
Susidomėjimas „socialiniu kapitalu“ didėja nes pasitikėjimas,
partnerystė ir tinklo veikla tampa pagrindinėmis priemonėmis,
sprendžiant šiuolaikines problemas. Mažas socialinio kapitalo
lygis veda link pernelyg nelanksčios ir nepaslankios politinės sistemos ir aukšto korupcijos lygio
šalyse, regionuose ir bendruomenėse Visiems sektoriams yra būtina plėtoti socialinį kapitalą, nes
valstybė, kurios piliečius vienija bendrumo jausmas, pasitikėjimas vieni kitais ir savo valstybe, politiškai ir ekonomiškai yra
žymiai stipresnė už valstybę, kurios nariai įtariai žvelgia vienas
į kitą. Socialinio kapitalo indekso didėjimas yra svarbus visuomenės būklės indikatorius ir gali
padėti įžvelgti, ko jai labiausiai
reikia. Modulio klausytojai bus
supažindinti su socialinio kapitalo samprata, išmokyti atpažinti ir
išmatuoti socialinio kapitalo kiekį,
kokybę bei intensyvumą.

Socialinė komunikacija ir mediacija
XXI amžiuje didėja susidomėjimas socialinės komunikacijos problemomis, kadangi
tampa madinga analizuoti santykius su savimi ir su kitu žmogumi. Socialinės komunikacijos
žinios sudaro prielaidas įvertinti
savo asmenius mokėjimus ir komunikacinius gebėjimus. Šiame
modulyje ugdomos socialinės
komunikacijos ir mediacijos kompetencijos, mokoma inicijuoti socialinės komunikacijos modelius,
ir valdyti socialinę komunikaciją bei būti asmens ar bendruomenės skirtingų socialinių grupių
socialiniais mediatoriais. Socialinės komunikacijos ir mediacijos
mokymai, skiriamas asmenims,
kurie jau turi pagrindinių bazinių
žinių ir praktinės patirties, todėl
teorinių modelių pažinimas vykdomas, siekiant sociokultūrines
problemas sieti su teoriniais ir
praktiniais pavyzdžiais.

Tvarios plėtros monitoringo
sistemos valdymas
Universaliai tvari plėtra – tai
strategijų sistema, suteikianti galimybes optimizuoti šalies plėtros vidinių ir išorinių faktorių sąveiką. Tvarios plėtros monitoringo
sistemos valdymas – modulis,
skirtas viešojo administravimo
specialistams, siekiantiems tobulinti vadovavimo švietimo įstaigai
bendrąsias ir veiklos sričių kompetencijas.

Duomenimis grįsta vadyba
socialiniame klasteryje
Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje – modulis,
skirtas viešojo administravimo
specialistams siekiantiems tobulinti socialinės aplinkos tyrėjo
kompetencijas, įgalinančias pasitelkti duomenimis grįstą vadybą,
analizuojant ir sprendžiant viešo-

Registruotis kviečiame iki
2017 m. vasario 8 d. el. paštu:
d.savukynas@gmail.com. Registruojantis prašome nurodyti vardą pavardę, instituciją, el. pašto
adresą, telefono numerį bei programą/programas, kurias norite studijuoti. Tel. pasiteiravimui:
8-624-30043.
Kiekvienas, esantis sąraše,
gaus prisijungimo prie modulio
slaptažodį ir taps kursų klausytoju. Mokymus planuojama įgyvendinti iki 2017-04-15. Visi dalyviai
taip pat bus pakviesti prisijungti prie socialinio tinklo, skirto socialinei partnerystei, kuriame bus
platinama informacija apie projekto veiklas, susitikimus, mokymus.
Jis veiks ir po projekto pabaigos,
kad būtų galimybė ir toliau komunikuoti.
Daugiau informacijos ieškokite:
www.socialcluster.lt
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„Klaros Šuman salono“ atgarsiai
Ilgai laukėme, ruošėmės... Atėjo, sužibėjo. Praėjo, praūžė.
Liko... Kas liko? Prisiminimai,
geros emocijos, nuotraukos...
Kartais pati sau galvoju, ar verta kelis mėnesius be atvangos
ruoštis, groti, skaityti, versti ir
redaguoti tekstus, pateisinančius istoriją, susirašinėti ir koordinuoti repeticijų ir kelionių
laikus, investuoti, režisuoti ir
muzikuoti. Ir visa tai dėl nuotraukų ir gražių prisiminimų?
O taip – tikrai verta, nes šios
kelios dienos, praleistos su
mano ištikimiausiais fanais ir
kolegomis man patvirtino, jog
muzika jungia ir stiprina draugystę, ji užburia ir suteikia jėgų
bei idėjų rytojui ir kitiem susitikimams. Verta kurti vardan
tų, su kuriais man teko pastarąsias dienas susitikti, susipažinti ir dirbti kartu, kuriant pirmąjį „Klaros Šuman saloną“.
Be mano palaikymo komandos
(apie 20 žmonių dirbo, realizuojant projektą) tai būtų tiesiog geros kokybės, tačiau įprasto formato akademinis kamerinis muzikos
koncertas. O muziką myliu taip
stipriai, jog nusprendžiau šiuo
projektu būtent ją – muziką, o ne
atlikėją pastatyti į pirmąjį planą.
Aš su didžiausiu malonumu ją tiesiog atlikčiau, tačiau savo klausytojus noriu kiekvieną kartą stebinti ir lepinti naujais koncertiniais
formatais ir naujomis muzikos išraiškos formomis. Jaučiu, kad
jiems tai patinka, juos sudominu
ir suteikiu informacijos apie kūrinių atsiradimą. Taip gimė ir „Meilės daina” – koncertas visai šeimai apie Šumanų gyvenimą bei
muzikavimą. Arba „Piano & Percussion Show“ fortepijonui ir mušamiesiems. Bet vis dėlto grįžkime prie „Klaros Šuman salono“.
Aš, šiandien rašydama jau iš
Frankfurto, nors dar tik auštu nuo

Pianistė G. Gedvilaitė džiaugiasi sėkminga „Klaros Šuman salono“ premjera ir jau planuoja pakviesti druskininkiečius į naujus
projektus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

ką tik praūžusio muzikinio emocijų uragano, tačiau jau degu naujo projekto idėja ir netrukus kibsiu
į darbą ruošiu antrąjį „Klaros Šuman saloną”, kuris balandžio 30
d. rengiamas Vaidilos teatro salėje Vilniuje, o dieną prieš – būtinai
ir Druskininkuose.
Pirmasis salonas buvo skirtas
draugų ir kolegų Roberto Šumano ir Felikso Mendelsono muzikos pristatymui. 19 amžiaus nebūtų buvę įmanoma taip giliai
pajusti be istorinių personažų įkūnijimo. Šumaną inscenizavę druskininkietis Romas Volungevičius
ir kaunietis Lukas Gedvilas labai taikliai pajuto nedominuojantį, kiek kuklų kompozitoriaus
būdą. Nors jis galėtų didžiuotis
savo kuriama gilia ir prasminga
muzika, to nedaro dėl savo uždarumo. O Klara, jo žmona, tai su-

Prekiaujame įvairių talpų dujų balionais
(galime pildyti juos ir norimu kiekiu),
turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

prasdama, kiek įmanydama populiarina vyro sukurtus kūrinius,
skambindama juos koncertuose.
Feliksą Mendelsoną įkūnijęs pianistas Joris Sodeika – visai kitoks.
Šis kompozitorius 1843 metais
– į tuos metus nukelia ir vyksta
mūsų salonas – jau labai populiarus. Jis žinomas improvizatorius,
vargonininkas, kūrinių redaktorius, pirmosios konservatorijos
Vokietijoje, Leipcigo mieste įkūrėjas, kompozitorius ir pianistas
– virtuozas, užaugęs pasiturinčioje šeimoje – „stebuklavaikis“.
J. Sodeika, paskutiniojo Čiurlionio
konkurso finalininkas, puikiai atliko sudėtingus Mendelsono kūrinius, įkūnydamas pasitikinčio savimi elitinio menininko paveikslą.
Visuomet labai malonu muzikuoti ir bendrauti su Nacionalinės
premijos laureatu – M. K. Čiurlio-

nio kvartetu. Jau senokai buvom
groję kartu, tačiau susėdome ir,
kaip geri seni draugai, lyg nebūtume niekada ir išsiskyrę, su dideliu užsidegimu vieningai atlikome
R. Šumano fortepijoninį kvartetą
ir kvintetą, parašytus tik per vienus 1842 metus. Čiurlionio kvarteto muzikantai Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas
Dačinskas ir Saulius Lipčius įkūnijo to laikmečio stygininkus p.
Davidą, p. Hungerį, p. Klengelį ir
p. Vitmaną.
Nuostabi kauniečių pora Vidmantas Baronas ir Živilė Balsiukienė, gyvenantys taip kaip aš –
tarp Frankfurto ir Lietuvos – su
didele meile ir užsidegimu padėjo
kurti salono išorinį įvaizdį, paskolindami asmeninių baldų iš savo
antikvariškai įrengto namo. V. Baronas įkūnijo Prūsijos karaliaus

Fridricho Vilhelmo IV-ojo vaidmenį. Romantiškasis Karalius buvo
Mendelsono mecenatas – užsakė muziką Šekspyro dramai „Vasarvydžio nakties sapnas“ (visi
puikiai žinome vestuvinį maršą)
ir įdarbinęs kompozitorių vyriausiuoju kapelmeisteriu bei kultūrinio gyvenimo vadovu Berlyne.
Karaliaus sutuoktinės karalienės
Elžbietos vardas Lietuvai nesvetimas: jos vardu yra pavadintas
vienas iš Tauragės tiltų, gatvė ir
laivas Klaipėdoje – ją ypatingai
oriai ir elegantiškai įkūnijo Živilė
Balsiukienė, o „karalienės“ rankomis buvo pasiūtos mūsų įspūdingos koncertinės suknios ir baldakimas.
Labai noriu padėkoti prie šio
projekto prisidėjusiai Druskininkų gidų grupei „Artelė“, kuri išpuoselėtais XIX a. Druskininkų
kurortinio miestelio apdarais labai papuošė ir pagyvino salono
atmosferą. Elegantiškos ir grakščios damų manieros atitiko salono tempą ir laikmetį, o Bronius
Sirvydis buvo taip giliai įsijautęs
į Klaros gerbėjo – pasakų rašytojo ir poeto iš Kopenhagos Hanso Kristiano Anderseno vaidmenį, jog, klausydamasis koncertų,
prikūrė savo pasakų, kurios išliks
galbūt visiems laikams?
Nors ir paskutinėmis eilutėmis,
tačiau labiausiai noriu padėkoti
savo mylimiems Tėveliams Angelei ir Antanui Gedvilams, kurie yra
mano kūrybiškiausi kolegos, reikliausi kritikai ir didžiausi padėjėjai, įgyvendinant kiekvieną mano
projektą.
Sakau didžiausią AČIŪ Druskininkams! Iki greito susitikimo balandžio mėnesį antrajame „Klaros
Šuman salone“. Tąkart Jūsų lauks
„Kolegos – konkurentai. Pianistų
varžybos“.
Jūsų Guoda Gedvilaitė
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Pasisemti sveikatos – į Druskininkų gydyklą!
Prasidėjus šaltajam metų
laikui, padaugėja ir peršalimo ligomis sergančių pacientų. Organizmas nėra atsparus
įvairioms infekcijoms, peršalimui, todėl šiomis ligomis galima susirgti net keletą kartų
per metus. Nors peršalimo ligos dažnesnės, atvėsus orui,
bet ne šaltesnis oras nėra tiesioginis ligos veiksnys. Šiuo
laikotarpiu daugiau laiko praleidžiame patalpose, taip susidaro sąlygos virusams ir
bakterijoms plisti, todėl patariame daugiau dėmesio skirti
profilaktikai, o susirgus, linkime greičiau pasveikti ir atvykti
pas mus pasisveikatinti.
Mūsų gydykloje galite išsigydyti slogą, gerklės skausmą, užsitęsusį kosulį. Siūlome atlikti inhaliacijas su mineraliniu vandeniu, su
vaistažolių ištraukomis (čiobrelių, gysločių lapų, medetkų žiedų), su propoliu. Labai svarbu
taisyklingai kvėpuoti, nes su oru
patekęs deguonis yra gyvybiškai svarbi medžiaga, būtina audinių ląstelėms gyvuoti. Deguonis

Druskininkų gydykloje galite išsigydyti slogą, gerklės skausmą, užsitęsusį kosulį

patenka iš išorės, ląstelėse „sudega“ – vyksta oksidacijos procesai, kvėpuojant pašalinamas
susidaręs anglies dvideginis, todėl mūsų kineziterapeutai išmokys gydomosios mankštos pratimų, kad sustiprėtų kvėpavimo
funkcija, kvėpavimo raumenys
(krūtinės ląstos, nugaros) – pagerės plaučių ventiliacija, plaučių tūris, tuo pačiu pagerės savijauta,
nekosėsit. Gydomoji plaučių gimnastika atliekama ir vaikams nuo

7 metų amžiaus, procedūra trunka 20 minučių.
Gydykloje peršalimo lygų simptomams palengvinti taikoma ir
šviesos terapija specialia „Bioptron“ lempa, kurios elektromagnetinės bangos ilgio diapazonas apima ne tik matomą šviesos
spektrą, bet ir infraraudonąją
spinduliuotę – šviesa patenka į
odą įvairiame gylyje, aktyvina ląsteles, paspartina vietinę kraujo
cirkuliaciją ir stimuliuoja viso kūno

regeneracinius procesus.
Po ligos patartina apsilankyti
garinėje pirtyje, kuri yra nekaitri –
tik 49-500 C, bet didelės drėgmės
(apie 80 proc.). Eteriniai aliejai
prisotina pirties garus, kurie švelniai apgaubia ir atpalaiduoja raumenis, sušildo kūną, suaktyvina
prakaitavimą. Tuomet suaktyvėja
ir medžiagų apykaita, palengvėja
kvėpavimas, atsikosėjimas. Rekomenduojame procedūrą kartoti 2 kartus per savaitę.
Maloniai kviečiame apsilankyti
mūsų miesto gydykloje. Prisiminkime – jeigu sveikas mūsų kaimynas, tai sveiki ir mes, visi Druskininkų žmonės. Primename, kad
Druskininkų savivaldybės gyventojams gydyklose taikoma dešimties procentų nuolaida gydomosios procedūroms!
Parengė UAB „Druskininkų
sveikatinimo ir poilsio centras
AQUA“ padalinio Druskininkų
gydykla Gydymo skyriaus
vedėja, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytoja
Liudmila Jonykienė

Kaip elgtis, sergant gripu ir ūmiomis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis?
Druskininkų
savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
specialistai informuoja, kad
sergamumas gripu ir ūmiomis
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sparčiai auga visoje Lietuvoje ir jau perkopė
epideminį lygį. Pasak Visuomenės sveikatos specialistų,
nors žiema jau eina į pabaigą,
būtina neprarasti budrumo ir
pasirūpinti savo sveikata –
kai kurie žmonės apie savo
sveikatą pagalvoja, tik susirgę. O juk sveikatos už jokius
pinigus nenusipirksi!
Visų pirma reikėtų pakeisti gyvenimo būdą – pradėti sveikiau
maitintis, sportuoti, grūdintis,
daugiau būti gryname ore, judėti, stiprinti savo imuninę sistemą ir nesušalti. Vienas dažniausių sveikatos sutrikimų žiemos
sezono metu yra peršalimas.
Svarbu atpažinti pirmuosius
peršalimo ligų požymius, kad
atskirtume jį nuo gripo ir laiku
pasirinktume tinkamą gydymo
būdą bei kreiptumės neatidėliotinos pagalbos į gydymo įstaigą.
Peršalimą gali sukelti apie 200
įvairių virusų ir bakterijų. Daugiausia jis pasireiškia gerklės
skausmu, čiauduliu, sloga, gali
nežymiai pakilti kūno temperatūra. Temperatūros iki 38 laipsnių mažinti nerekomenduojama,
nes taip organizmas pats kovoja
su infekcija. Šie simptomai trunka ne ilgiau kaip savaitę.
Gripas – tai ūminė kvėpavimo

takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu. Gripui būdinga aukšta temperatūra, kuri dažniausiai
pakyla daugiau nei iki 39 laipsnių C, jaučiamas didelis bendras
silpnumas ir nuovargis, energijos
stoka, visų kūno raumenų, sąnarių, akių, galvos skausmas, kamuoja sloga, kosulys, šaltkrėtis, „kaulų laužymas“. Staigi ligos
pradžia ir karščiavimas yra vieni
iš pagrindinių gripo simptomų.
Pats efektyviausias būdas apsisaugoti nuo gripo yra vakcina.
Skiepytis rekomenduojama kiekvienais metais, prieš prasidedant gripo sezonui. Tačiau, net ir
prasidėjus epidemijai, verta pasiskiepyti, nes vakcina sumažina
galimų gripo komplikacijų tikimybę. Pasiskiepijus gripo vakcina,
imunitetas organizme susiformuoja maždaug po 2 savaičių.
Gripo epidemijos metu visuomenės sveikatos specialistai
rekomenduoja vengti masinių
žmonių susibūrimo vietų įvairių
sporto renginių ir švenčių metu,
kuo mažiau naudotis visuomeniniu transportu, nesilankyti turguose, prekybos centruose. Būtina reguliariai plautis rankas,
ypač rankoms plauti tinka skystas antibakterinis muilas, nusišluostyti rankas patariama vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu.
Norint sumažinti įvairių paviršių užterštumą bakterijomis, virusais, reikia naudoti tradicines
dezinfekavimo priemones bei
drėgnas antibakterines serve-

tėles. Patariama neliesti veido,
akių, nosies, burnos rankomis,
nes per akių, nosies, burnos
gleivines virusai lengvai patenka į organizmą, reikia vengti glaudaus kontakto su sergančiuoju gripu, laikytis saugaus
atstumo, nesilankyti sergančiųjų namuose. Rengtis rekomenduojama pagal orą, nesėdėti
ten, kur pučia skersvėjis.
Susirgus gripu, visuomenės
sveikatos specialistai rekomenduoja likti namuose ir kviestis
mediką į namus bei vartoti jo paskirtus vaistus, kosint, prisidengti burną, čiaudint – nosį, o vienkartinę popierinę nosinaitę po
panaudojimo išmesti į sandarią
šiukšlių dėžę. Būtinai vėdinti patalpas, valyti jas drėgnu būdu,
drėkinti buitiniais drėkintuvais,
nes išsausėjusi kvėpavimo takų
gleivinė tirštėja ir nesugeba pašalinti susikaupusių gleivių. Sveikimo procesas dėl to gali užtrukti
ilgiau. Gerklės skausmą malšinti
šiltu pienu su medumi, įvairiomis
čiulpiamomis pastilėmis su eukaliptu, mentoliu, gerklę galima skalauti ir silpnu druskos tirpalu, nosį
plauti jūros vandens tirpalu. Taip
pat neužmirškite gerti daug skysčių: negazuoto ar gazuoto mineralinio vandens, kuris atkuria ne
tik sutrikusį skysčių, bet ir elektrolitų balansą. Patartina gerti ir
natūralias, ką tik išspaustas šviežias vaisių, daržovių, uogų sultis,
įvairias temperatūrą mažinančias
ir prakaitavimą skatinančias ar-

batas (ypač liepžiedžių, čiobrelių,
aviečių, juodųjų serbentų, ramunėlių) su citrina. Vaistažolių arbatas galima vietoj cukraus pagardinti erškėtuogių, svarainių
sirupais ar medumi. Tinka į arbatas įdėti ir truputį sutarkuoto imbiero arba įlašinti į arbatą 20 lašų
ežiuolės tinktūros. Sergant gripu,
labai tinka gerti ir žaliąją arbatą,
nes joje esantys antioksidantai
(polifenoliai) stiprina imuninę sistemą. Patartina ligos metu gerti
sultinių – ypač vištienos, nes jie
veikia raminančiai ir skystina gleives bei atstato apetitą. Neužmiršti reikia ir ekologiškų vaisių, daržovių, uogų, turinčių pakankamai
vitamino C: apelsinų, kivių, obuolių, raugintų kopūstų, spanguolių, bruknių, persimonų, granatų.
Niekas negali prilygti česnakui ir
svogūnui, kurie yra nepakeičiami
žiemą, esant gerklės infekcijai, ar
pajutus pirmuosius gripo požymius. Tinka ir krienai, nes jie stiprina imuninę sistemą. Papildyti
savo maisto racioną reikėtų ir vitaminu D. Nustatyta, kad vitaminas D padeda išvengti peršalimo
ligų ir gripo. Jo rasite menkės kepenyse, tune, skumbrėje, lašišoje, silkėje, kiaušinio trynyje. Svarbu kuo daugiau ilsėtis bei gerai
išsimiegoti.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija parengta, remiantis
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro duomenimis

Renginiai
Vasario 3 d. 16 val. Literatūrinė popietė
vaikams „Rudnosiuko istorijos“, skirta B. Brazdžionio
110-osioms gimimo metinėms paminėti (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 3 d. 11 val. Socialinių paslaugų centre Bočių „Žodžio meno“
klubas kviečia į garsinius poezijos
skaitymus.
Vasario 8 d. 17 val. Susitikimas su
gydytoju, knygų autoriumi Egidijumi
Staigiu. Gydytojas aptars paskutinius
medicinos atradimus, pristatys savo
knygas (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 4 dieną, 16 val. Naujasodėje, A. Česnulio skulptūrų parke –
2016 m. nuveiktų darbų pristatymas.
Vasario 14 d. 19 val. „Draugystės
sanatorijos“ Raudonojoje salėje koncertuos „Bočių“ mišrus ansamblis ir
kapela.
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai:
Vasario 15 d. 16 val. Dedikacija
poetams B. Brazdžioniui ir K. Bradūnui „Gimę laisvei“. Poezija, laiškai,
prisiminimai, mintys apie poetų gyvenimą, kūrybą, likimą... Dalyvaus aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venslovas
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 16 d. 14 val. Šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir giluminius tautosakos klodus atveriantis pašėlusio smagumo
spektaklis „Kas apsakys tas dzūkų
linksmybes?“ Dalyvaus profesionalios aktorės dzūkės Vitalija Mockevičiūtė (Lietuvos Nacionalinis dramos
teatras), Neringa Varnelytė (Valstybinis Jaunimo teatras), liaudies dainų
atlikėjai Darius Mockevičius ir Paulius Kovalenko. Spektaklis sukurtas
pagal tautosakininko P. Zalansko, R.
Sabaliauskienės ir kitų užrašytą tautosaką (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 16 d. 12 val. Šv. Mišios
Leipalingio bažnyčioje
12.40 val. Vėliavos pakėlimo ceremonija prie Leipalingio Nepriklausomybės paminklo ir himno giedojimas
13.30 val. Leipalingio laisvalaikio
salėje šventinis koncertas „Mes –
Lietuvos dalis“
10.00 – 16.30 val. Dailininko Artūro Slapšio imaginacinių portretų paroda „Viduramžių Lietuvos viešpačiai“
(Leipalingio pagrindinės mokyklos
A. Volungevičiaus vardo kraštotyros
muziejuje)
Vasario 16 d. 16 val. Viečiūnų bendruomenės centre – šventinis koncertas ir Viečiūnų herbo bei vėliavos
šventinimas. Koncertuos Druskininkų mišrus choras „Druskininkai“
Parodos
Druskininkiečių menininkų kūrybos
darbų paroda „1“ (Viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Spaudinių parodos: „Šaukiu aš
tautą“, skirta poetui B. Brazdžioniui,
„Algimantas Zurba: Pagavęs saulės
juoką…“, skirta rašytojui A. Zurbai
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių paroda „Laisvoji kūryba“ ir „Autoportretas“ (pagal 17-18 a.
dailininkų kūrybą), mokytoja Liucija Vrubliauskienė („Atgimimo“ mokyklos skaitykla)
Tarptautinio dailininkų plenero „M.
K. Čiurlionio dienos 2016“ dalyvių
darbų paroda („Draugystės sanatorijos“ fitobaras, III a. V. Krėvės g. 7).
Paroda „Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
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„Iki kito karto“!

Užuojautos

Jolita Stankevičiūtė
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
4B klasės mokinė
Jau tapo tradicija, kad Druskininkų „Ryto“ gimnazijos Teatro
grupės dvyliktokai mokyklos
bendruomenei pristato įskaitinį spektaklį. Taigi šiemet abiturientai Rytis, Ieva, Justas, Dovilė, Jolita, Gintarė ir Osvaldas
kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Zdančiuviene sukūrė pjesę ir pastatė spektaklį „Iki kito karto“.
Veiksmo vieta – kontora, kurioje į darbo pokalbį ateina skirtingi
ir labai paslaptingi žmonės. Jau
nuo pat pirmųjų spektaklio akimirkų žiūrovus įtraukia noras sužinoti, ką jie slepia. Aiškėja vis
daugiau detalių apie kiekvieną
personažą ir jų tarpusavio santykius, tačiau tai sukelia tik dar
daugiau klausimų. Kodėl Valdytojas (Osvaldas) kviečiasi visus
po vieną, o grįžusieji slepia, ką
jis sakė ar darė. Kodėl Naujokė ir
santūrusis Osvaldas slepia, kad
yra pažįstami? Ką nugirsta Dovilė, kas taip pakeičia jos elgesį?
Šis spektaklis – tikra detektyvi-

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo: kaip trumpai....
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Rimantą Palionį.
Druskininkų savivaldybė
Kodėl nelaimės niekad nesibeldžia,
Kiek sielvarto išvengtume tada.
Paėmusios tai ,ką turi brangiausia
Išeina, o mums lieka tuštuma...

Abiturientai Rytis, Ieva, Justas, Dovilė, Jolita, Gintarė ir Osvaldas kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Zdančiuviene pakvietė į spektaklį „Iki kito karto“/Remigijaus
Lyniko nuotrauka

nė istorija, kurioje kiekviena, net
ir mažiausia užuomina yra svarbi.
O išvada labai paprasta: keičiantis laikams, žmogus nesikeičia
– išlieka savanaudis, o tuo pasinaudoja apsukruoliai, atliekantys
juodą darbą naivuolių rankomis.
Po spektaklio jaunieji aktoriai
jautė palengvėjimą ir džiaugsmą dėl pavykusios premjeros,

kuriai ruoštis pradėjo dar praeitų metų pavasarį. Ilgos repeticijos buvo įvertintos įskaitomis ir,
žinoma, aplodismentais. Trupę
pasveikinusi gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Laima
Streikuvienė pasidžiaugė teatro
tradicija mokykloje bei dar vienu
savitu pasirodymu. Žodžiu – iki
kito karto!

„Atgimimo“ mokyklos mokiniai – tarpzoninių
kvadrato varžybų nugalėtojai
Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje sausio 21 d. organizuotos Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio tarpzoninės
5-6 klasių berniukų ir mergaičių kvadrato varžybos, kuriose
puikiai pasirodė šios mokyklos
auklėtiniai.
Berniukų komanda, treniruojama kūno kultūros mokytojo metodininko Juozo Stankevičiaus
po atkaklios kovos įveikė Kauno
Tado Ivanausko progimnazijos,
Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinės mokyklos komandas ir
iškovojo I-ąją vietą.
Varžybose puikiai žaidė Aistis
Lukoševičius (6a), Matas Jakubauskas (6b) ir Gustas Tankelevičius (6b).
Po sunkios ir įnirtingos kovos
sėkmė lydėjo ir mergaičių rinktinę, kurią treniruoja kūno kultūros
mokytojas Povilas Žarnauskas.
Mergaitės taip pat iškovojo I-ąją
vietą, įveikusios Šakių Varpo gimnazijos, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos ir Valkininkų
gimnazijos komandas. Gerai žaidė Vakarė Damulevičiūtė (6c),
Kamilė Lukauskaitė (6b) ir Daniela Velderbeek (6b).
Pirmą kartą mokyklos istorijoje
dvi kvadrato komandos pateko tarp
keturių stipriausių Lietuvos mokyklų ir iškovojo teisę dalyvauti finalinėse varžybose, kurios vyks vasario 10 d. Sveikiname laimėtojus!
Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos informacija

Tegul didelį liūdesį bei gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta,
draugiška atjauta ir palinkėjimas dvasios stiprybės.
Rimantą Palionį, mirus mylimai Mamai, užjaučia Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvas

Čia būta mano lūpų ir akių,
Čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu. (J. Marcinkevičius)
Dėl mylimos MAMOS mirties nuoširdžiai užjaučiame
Rimantą Palionį.
Telydi paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties
valandą.
„Mano Druskininkai“ kolektyvas
Jau žemelė pavasario laukė,
Lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė
Netektim ją šalta pažymėjus.
Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Palionį, mirus Mamai.
Druskininkų gidų asociacija
Žmogus, tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Mirus Antanui Vailioniui,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Bronę ir dukrą Jolantą.
Kavinės „Bebenčiukas“ bendradarbiai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų...
Nuoširdžiai užjaučiame Bronislavą Vailionienę, sūnų
Ernestą, dukras Iloną ir Jolantą, mirus brangiam vyrui ir
tėveliui.
A. Baravykienė, A. ir Z. Arnašiai
Nuoširdžiai užjaučiame Bronislavą Vailionienę
dėl vyro mirties.
G. ir J. Šerkšnai, O. ir R. Bogušiai

Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio tarpzoninės 5-6 klasių berniukų ir mergaičių
kvadrato varžybose „Atgimimo“ mokyklos rinktinės iškovojo I-ąsias vietas/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos

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)
Alvydą Kučinską dėl mylimo brolio Ginto mirties nuoširdžiai
užjaučia M. K. Čiurlionio 88-ojo namo I-osios laiptinės kaimynai
Sau į kelią neėmiau aš nieko
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medumi ir gėlėmis,
Ir dangus nusėtas žvaigždėmis. (Justinas Marcinkevičius)
Mirus Monikai Zaparackienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Petrą, sūnus Gintarą, Darių ir
artimuosius. Telydi Jus dvasios stiprybė.
Neįgaliųjų ansamblio „Rasa“ kolektyvas
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2017.02.03 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 2 (k.).
10:50 Specialus tyrimas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Ten, kur namai 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:05 Gamtos inspektoriai.
19:30 Muškietininkai 2.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Pasiutęs Šuo ir
Glorija.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Eurovizija 2017“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 „Eurovizija 2017“ (tęs., k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:25 Bruto ir Neto.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensų mūšis.
11:00 Farai.
12:00 Hubertas ir Staleris.
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:25 Simpsonai.
14:25 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Kung Fu Panda.
21:15 Divergentė.
00:05 Smagus pasivažinėjimas 2.
Mirtis kelyje.
01:50 Skaitovas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
12:35 Nuo... Iki... (k).
13:30 Būk mano meile!
14:25 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Tik nesijuok.
22:00 Piktas vairuotojas.
00:00 Šikšnosparniai. Sunaikinimo
operacija.
01:35 Vienintelis šūvis (k).
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 „Skubus iškvietimas.
Dingęs pacientas“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Gluchariovas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Invazijos diena“.
01.05 „Mirtinas šuolis“.
02.45 „Laukinis pasaulis“.
03.05 „Invazijos diena“.
04.35 „Mirtinas šuolis“.
06.00 „Jaunikliai“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Nikonovas ir Ko“.
10:05 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Sumokėti viską.
23:30 Panelė Meadows (k).
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:50 „Dalasas“.
02:35 Sumokėti viską (k).
04:10 „Nikonovas ir Ko“ (k).

2017.02.04 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Dokumentinė - istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
07:55 Premjera. Tobotai 1.
08:20 Tatonka ir mažieji draugai.
08:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
08:45 Džiunglių knyga 1.
09:00 Labas rytas, Lietuva..
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios pasaulio keistenybės.
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingas mašalų gyvenimas.
14:05 Džesika Flečer.
15:45 Žinios.
16:00 Klausimėlis.lt.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Šiandien.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka.
22:50 Trumposios žinios.
22:55 Premjera. Bridžitos Džouns
dienoraštis.
00:30 Trumposios žinios.
00:35 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (k.).
01:30 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas mašalų gyvenimas (k.).
02:20 Džesika Flečer (k.).
03:50 Klausimėlis.lt.
04:05 Stilius (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai.
07:30 Vėžliukai nindzės.
08:00 Ančiukų istorijos.
08:30 Kempas ir draugai.
09:00 Virtuvės istorijos.
09:30 Grožio mėnuo.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
10:30 Svajonių ūkis.
11:00 Undinė.
13:05 Išprotėjęs profesorius.
15:00 Greitis.
17:20 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Aš – superhitas.
21:30 Nevykėliai po priedanga 2.
23:50 Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas.
01:45 Liepsnojanti meilė.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Denis Vaiduokliukas“.
08:35 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“ (k).
09:00 „Tomo ir Džerio šou“.
09:30 „Ponas Bynas“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Stebuklingos letenos (.
11:55 Šunelis Pingas.
13:40 Žandaras Niujorke.
15:35 PREMJERA Ostinlendas.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Batuotas katinas Pūkis.

21:15 Piko valanda 3.
22:55 Norbitas.
00:50 Piktas vairuotojas (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Dykumos“.
09.30 Vantos lapas .
10.00 „Mainai gamtoje“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Šetlando žmogžudystės“.
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Atsargos pulkininkas tiria.
Kvapnus suvenyras“.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Atsargos pulkininkas tiria.
Kvapnus suvenyras“.
20.00 Žinios.
20.30 „Atsargos pulkininkas tiria.
Kvapnus suvenyras“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Kartą Rostove...“.
01.00 „Mafijos kronikos“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Šetlando žmogžudystės“.
05.25 „Detektyvas Linlis“.
06.55 „Miestai ir žmonės“.
06:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Blogas šuo!“.
11:00 Lietuvos galiūnų čempionato
kvalifikacija. Trakai. 2016 m.
12:05 Savaitės kriminalai (k).
12:35 „Mistinės istorijos“.
14:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
15:45 „Kas žudikas?“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 Čempionas 2.
23:25 Balsai iš anapus. Sugrįžimas.
01:05 „Dalasas“ (k).
02:35 Muzikinis iššūkis (k).
04:05 „Mistinės istorijos“ (k).
04:55 „Blogas šuo!“ (k).

2017.02.05 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 1.
09:25 Džiunglių knyga 1.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Erdvės. Pasaulio žavesys. Keiptaunas. Afrikos grožio karalius.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Pumos. Kova už būvį.
14:00 Puaro.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:30 Karinės paslaptys.
17:15 Auksinis protas (k.).
18:30 Šiandien.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
21:50 Trumposios žinios.
21:55 Premjera. Prakeiktas telefonas.
23:30 Trumposios žinios.
23:35 Kino žvaigždžių alėja. Tiltas
per Kvai upę (k.).
02:10 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Keiptaunas.
Afrikos grožio karalius (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Pumos. Kova už būvį (k.).
03:55 Puaro (k.).
05:30 Klausimėlis.lt (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai.
07:30 Vėžliukai nindzės.
08:00 Ančiukų istorijos.
08:30 Mamyčių klubas.
09:00 Kulinariniai triukai.

09:30 Penkių žvaigždučių būstas.
10:00 Svajonių sodai.
11:00 Šoklusis bičiulis.
12:45 Išprotėjęs profesorius 2.
Klampų šeimynėlė.
14:50 Mėnulio princesė.
16:15 Simpsonai.
16:55 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai.
22:00 Non-Stop.
00:10 Neįmanoma misija.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Kempiniukas Plačiakelnis.
11:35 Partneriai.
13:45 Prielipa.
15:40 Pričiupom!
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:28 Orai.
19:30 PREMJERA Merūno koncertas „Muzika Lietuvai“. 2016 m.
21:50 PREMJERA Gravitacija.
23:35 Sukrečiantis skrydis.
01:30 Piko valanda 3 (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 Girių takais.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“.
12.45 „Kartą Rostove...“.
14.55 „Bekraštė Kanada“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kalnų ežerai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Vera“.
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“.
00.00 „Pėdsakas“.
01.50 „Vera“.
03.20 „Bekraštė Kanada“.
05.00 „Jaunikliai“.
06:35 Lietuvos galiūnų
čempionato
kvalifikacija.
Trakai (k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
10:10 „Blogas šuo!“.
11:15 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
13:15 Sveikinimai.
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“.
16:55 „Muchtaro sugrįžimas“.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 „PREMJERA Ekstrasensų
mūšis“.
21:00 Bejėgis teisingumas.
22:50 „Sekso magistrai“.
01:05 Čempionas 2 (k).
02:45 Balsai iš anapus. Sugrįžimas (k).
04:15 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
05:20 „Blogas šuo!“ (k).

2017.02.06 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 2 (k.).
10:45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.

19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dėmesio centre.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Premjera. Ukrainiečiai.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Gero vakaro šou.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensų mūšis.
11:05 Išprotėjęs profesorius.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Rezidentai.
20:00 Apie mus ir Kazlauskus.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Mafija.
00:15 Raitelis be galvos.
01:15 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko (k).
13:30 Būk mano meile!
14:25 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Vertikali riba.
00:40 „Mentalistas“.
01:35 „Strėlė“.
02:25 „Detektyvė Džonson“.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 „Gamtos magija“.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 Girių takais..
13.05 „Gamtos magija“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Mafijos kronikos“.
00.45 „Miškinis“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.25 „Bitininkas“.
06:15 Sveikatos ABC televitrina.
06:40 „Ponas Bynas“ (k).
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 Gyvenimiškos istorijos (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
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18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Nematomos gijos.
I dalis.
19:30 Farų karai. Baudėjas. I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Pašėlę vyrukai 2.
00:25 Bejėgis teisingumas (k).
02:05 „Sekso magistrai“ (k).
04:05 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).

2017.02.07 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:55 Klausimėlis.lt (k.).
11:10 Ukrainiečiai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Da Vinčio demonai 2.
00:15 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:25 Bruto ir Neto.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensų mūšis.
11:00 Apie mus ir Kazlauskus.
12:00 Aš – superhitas.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:25 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Rezidentai.
20:00 Prieš srovę.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Ana ir karalius.
01:30 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 KK2 (k).
13:30 Būk mano meile!
14:25 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 Anapus nežinomybės.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Romeo
turi mirti.
00:30 „Mentalistas“.
01:25 „Strėlė“.
02:15 „Detektyvė Džonson“.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 „Gamtos magija“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.

14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Miškinis“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.25 „Bitininkas“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:00 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Nematomos gijos.
II dalis.
19:30 Farų karai. Baudėjas. II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Valstybės galva.
23:30 Pašėlę vyrukai 2 (k).
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:55 „Dalasas“.
03:40 „Penktoji pavara“.
04:25 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:50 „Penktoji pavara“ (k).

2017.02.08 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:50 Emigrantai (k.).
11:45 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Aš esu Dina.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:25 Bruto ir Neto.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensų mūšis.
11:00 Prieš srovę.
12:00 Aš – superhitas.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Rezidentai.
20:00 Gero vakaro šou.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:25 Vikingų loto.
22:30 Taikdarys.
01:00 Raitelis be galvos.
01:55 Kerštas.

06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).
13:30 Būk mano meile!
14:25 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Mirties
prabudimas.
00:00 „Mentalistas“.
00:55 „Strėlė“.
01:50 „Detektyvė Džonson“.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 „Gamtos magija“.
07.20 Moterų balsas.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 2016/17. Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Sankt Peterburgo „Zenit“.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „Miškinis“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.25 „Bitininkas“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:00 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Nematomos gijos.
III dalis.
19:30 Farų karai. Baudėjas. III dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Nepadorus pasiūlymas.
23:50 Valstybės galva (k).
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 „Dalasas“.
03:15 „Penktoji pavara“.
04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:25 „Penktoji pavara“ (k).

00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos patriotai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos patriotai (tęs., k.).
05:25 Laisvės vėliavnešiai (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:25 Bruto ir Neto.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensų mūšis.
11:00 Gero vakaro šou.
12:00 Aš – superhitas.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Rezidentai.
20:00 Farai.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Užtemimas.
01:00 Skandalas.
01:50 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:35 Yra, kaip yra (k).
12:35 KK2 (k).
13:30 Būk mano meile!
14:25 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Invazija.
00:15 „Mentalistas“.
01:10 „Strėlė“.
02:00 Sveikatos ABC televitrina (k).

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 „Gamtos magija“.
07.20 Patriotai.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 0 laipsnių.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.25 „Bitininkas“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:00 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Nematomos gijos.
IV dalis.
19:30 Farų karai. Baudėjas. IV dalis.
20:30 Gyvenimiškos istorijos.
21:30 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių
kelias.
00:05 Nepadorus pasiūlymas (k).
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:00 „Dalasas“.
03:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
05:15 Savaitės kriminalai (k).

Atliekame santechnikos ir elektros darbus.
Tel.: 8 603 62634, 8 606 85798

2017.02.09 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:50 Gyvenimas (k.).
11:45 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Geležinė ledi.
00:35 Trumposios žinios.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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Reikalingas darbuotojas IT paslaugų įmonėje
Reikalavimai:
- išmanyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos pagrindus;
- pastovus noras tobulėti ir mokytis, iniciatyvumas, komunikabilumas, sąžiningumas, punktualus darbų atlikimas.
Privalumai: panašaus darbo patirtis bei anglų kalbos žinios.
Darbo pobūdis: kompiuterių programinis remontas, ardymas, surinkimas.
Vaizdo ir apsaugos sistemų montavimas. Tinklo diegimas.
APMOKINSIME
Gyvenimo aprašymus siųskite adresu karjera7@gmail.com ,
mob.: 8-690-28233 Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Saulės akiniams – 50 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

Autokrano (35 t.) nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 698 76866

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.
Tel. 8 686 55692
IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020

ANGLŲ KALBOS KURSAI
MOKSLEIVIAMS

Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose.
Tel. 8 699 14705

Druskininkų švietimo centre.
Mokymas vyksta anglų kalba
pagal vadovėlius „Solutions“,
Targets“, Spark“ ir kitus.
Testavimas nemokamas.
Išsamiau tel. 8 672 53452

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Atliekame visus apdailos darbus.
Tel. 8 657 50460
Atliekame visus statybos-remonto darbus: šiltiname sienas iš
vidaus ir išorės, įrengiame pastoges, sukame gipsą, kalame
dailylentes, glaistome, dažome, klijuojame plyteles savo arba
užsakovo medžiagomis. Sudarome sąmatas. Atliekame elektros instaliacijos ir santechnikos darbus. Tel. 8 612 92239

Jaunystės g. 3 namui (20 butų) Viečiūnuose reikalingas
pirmininkas (-ė). Tel. 8 682 87030
Vežu siuntinius, pakeleivius į Vokietiją.
Tel. 8 623 53377

Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys,
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis.
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su
defektais. Tel. 8 662 32490

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis, dirbti su
lengvųjų automobilių važiuoklėmis. Tel. 8 613 91192

Tel. 8 627 87576

PA R D U O DA M E :
skaldytas malkas,
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 30 kv. m. šiltas, tvarkingas butas 4 aukšte iš 5, Veisiejų g.
su baldais. Tel. 8 679 12475
1 kambario 35 kv. m. butas M. K.
Čiurlionio g. 8, labai gerai įrengtas,
namas renovuotas, 4 aukšte iš 5.
Kaina – 45000 Eur. Tel. 8 622 33861
2 kambarių 50 kv. m. butas centre,
Vytauto gatvėje 7 aukšte iš 9, pilnai
šiuolaikiškai suremontuotas, šviesus,
šiltas. Kaina – 51900 Eur.
Tel. 8 618 61620
2 kambarių 50,33 kv. m butas su
baldais ir buitine technika Sveikatos
g. 5 aukšte iš 9. Kaina – 50000 Eur.
Galima derėtis. Tel. 8 612 30949
2 kambarių 31,74 kv. m. butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie Alkos tvenkinio.
Kaina – 26500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 50 kv. m. butas Druskininkų g. 8, renovuotame name. Kaina
– 38000 Eur. Tel. 8 622 33861
3 kambarių 70,4 kv. m. butas Ateities
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur.
Tel. 8 687 37575
20,24 kv. m. garažas su duobe „Šilo“
garažų bendrijoje. Tel. 8 618 53916
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų
b-joje „Migla“. Tel. 8 601 48912
Garažas Leipalingyje prie katilinės su
duobe. Kaina – 1500 Eur.
Tel. 8 643 80430
Gyvenamas namas Jaskonyse (netoli
„Romnesa“ kavinės).
Tel. 8 629 37958
Parduodu sodybą prie Metelio ežero
arba keičiu į sodo namelį.
Tel. 8 623 20014
Autoservisas ir sandėlys Gardino g.
77. Viso plotas – 703 kv. m. Kaina –
119000 Eur. Tel. 8 647 27429
6 a sodas su mediniu nameliu „Raigardo“ sodų b-joje (prie „Laimos“
viešbučio). Kaina – 16000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 610 49331
53 a komercinės paskirties žemės
sklypas su pastatais. Tel. 8 680 58789
6 a sodas „Raigardo“ sodų b-joje su
namu ir visomis miesto komunikacijomis. Kaina – 26500 Eur.
Tel. 8 606 04614
Garažas Veisiejų g. (prie buvusios
katilinės). Tel. 8 618 38292
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys.
Tel. 8 682 98506

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Mitsubishi Galant VIII“ 2001 m., dyzelinas, sedanas, rida – 168.103 km.,
be defektų, automobilis prižiūrėtas.
Kaina – 1600 Eur. Tel. 8 615 49585
„Škoda Oktavia“ 2004 m., 1,9 TDI, 66
kW, kablys, TA iki 2018.03. Kaina –
2700 Eur. Tel. 8 629 39426
Įvairūs motoroleriai. Tel. 8 662 32490
„VW Touran“ 2004 m., 1,9 L TD, 74
kW, TA iki 2018.03. Kaina – 2800
Eur. Tel. 8 675 18350
„Audi“, 80/B4, 1992 m., 2.0 L benzinas,66 kW; TA iki 2017.12. Kaina –
600 Eur. Tel. 8 620 71944
„Opel Astra“ 2002 m., 2 L dyzelinas,
universalas, sidabrinės spalvos, TA
iki 2017.06.28. Kaina – 1250 Eur.
Tel. 8 623 61218

„Opel Vectra Combi“ 2005 m., 2,2 L
DTI, puiki būklė už 2750 Eur; „Opel
Astra“ 2002 m., 2 L DTI, juodos spalvos, TA iki 2019 m., puikios būklės,
rida – 255000 km., TA už 1699 Eur.
Tel. 8 623 53377
„Nissan Almera Tino“ 2002 m., 2,2 L
dyzelinas, TA iki 2017.09 už 750 Eur;
„Hyundai Coupe“ 2002 m., 1,6 L benzinas, TA iki 2018.02 už 680 Eur; „Mazda 323“ 1996 m., 1,8 L benzinas, TA iki
2017.09 už 240 Eur. Tel. 8 621 94696
„Nissan Mikro“ 2002 m., 1 L benzinas
visa arba dalimis už 180 Eur; „Mazda
323“ 1995 m., 1,5 L benzinas.
Tel. 8 621 94696
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 6 829 8506

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Ekologiška kalakutiena. Kaina – 1
kg./4 Eur. Tel. 8 600 30208

skydai ir DVP plokštės; televizorius
„Philips“ (36 cm įstrižainė) už 12 Eur;
naujas belaidis telefonas „Philips“.
Tel. 8 610 21333
Rudas paltas (50-52 dydis) už 15
Eur; naujas vyriškas tamsus lietpaltis
(50 dydis) už 30 Eur. Tel. 8 623 73213
Kalnų dviračiai: „Bulls“, „Giant“,
„Focus“ nuo 150 Eur.
Tel. 8 623 53377

Naudota geros būklės krosnelė-židinys „Vienybė“ (modelis 03, 12 kW).
Kaina – 240 Eur. Tel. 8 654 99212
2 viengulės lovos su patalynės dėže,
geltonos spalvos po 70 Eur; rašomasis stalas, geros būklės, geltonos
spalvos už 70 Eur. Tel. 8 614 66646
Pušinės, viengubo pjovimo lentos
(6,1 m. ilgio, 25 mm ir 30 mm storio);
obliavimo ir frezavimo staklės.
Tel. 8 610 45003
Naudotos vidinės medinės buto durys. Tel. 8 608 81664
Sekcija, svetainės stalas, komoda,
šviestuvas bra, pastatomas laikrodis,
spintelės. Tel. 8 612 009648
Kampinė indauja, stalas su kėdėm,
svetainės komplektas, kėdės, kilimas. Tel. 8 606 28422
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Mechaninės svarstyklės (iki 150 kg.)
su ūgio matuokliu. Kaina – 45 Eur.
Tel. 8 654 87148
2 lovatiesės, naudota skalbimo mašina, porcelianinės lėkštės, servizai,
pigiai vilnonis kilimas, 2 moteriški
kailiniai (dydis 48-50, kaina nuo 30
Eur) Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m.),
paauksuoti sportiniai medaliai, rankų
darbo plytos ir kokliai krosniai, M. K.
Čiurlionio baldai; šaldytuvas „Beko“;
elektrinis šildytuvas. Tel. 8 682 98506
Naudoti statybiniai blokai, metalinė
sija (4 m. ilgio, 25 cm. pločio), metalinė sija (2 m. ilgio, 25 cm. pločio).
Tel. 8 686 66099
Žirniai „Respect“. Tel. 8 698 50782
Nebrangiai geros būklės šaldytuvas
„Beko“ (180 cm. aukščio).
Tel. 8 628 11786
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)
už 23 Eur; televizorius „LG Slim“ (51
cm įstrižainė) už 29 Eur; TV priedėlis
„TV Star“ už 20 Eur; sieninis laikiklis
televizoriui už 6 Eur; televizorius
„Sony“ (51 cm. įstrižainė) už 20 Eur;
belaidis telefonas „Panasonic“ už 11
Eur. Tel. 8 686 43600
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur;
akumuliatorių kroviklis už 25 Eur;
kalvio darbo metalinė (1 m) žvakidė
už 15 Eur; stiklinė vaza (77 cm) už 9
Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai

Garažą, 2-3 kambarių butą.
Tel. 8 623 53377

Ieško darbo
26 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 609 25988

Kiti
Dovanoju vandens vėžlį su akvariumu ir įranga. Tel. 8 613 68895

Skalbimo mašina „Zanussi“ su dokumentais. Kaina – 70 Eur.
Tel. 8 621 94696

Dovanoju „Ryto“ gimnazijos mergaitės megztuką (S dydis).
Tel. 8 614 83820

Treniruoklis. Kaina – 65 Eur.
Tel. 8 612 68944

Gal kas paimtų 2 pakeleivius į Airiją.
Tel. 8 628 45199

2 dvidurės spintos (90x250 cm.)
po 55 Eur; spinta su slenkamomis
durimis už 140 Eur; 2 šviestuvai po
40 Eur; vidinės medinės buto durys;
naudotas gartraukis.
Tel. 8 675 18337

Ieškau bendraminčių, skaitančių
„Urantijos“ knygą. Tel. 8 689 46429

Televizorius. Tel. 8 635 11398

Išnuomojamas 1 kambario 16 kv. m
butas su visais patogumais ir buitine
technika Šiltnamių g. Kaina – 1 mėn.
/80 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 618 67244
Išnuomojamas 3 kambarių 60 kv. m.
butas Baravykų g. 5, 1 aukšte. Naujai
suremontuotas, tinka biurui. Kaina –
1 mėn./220 Eur (su šildymu).
Tel. 8 698 39837

Baldų gamyba Druskininkuose pagal užsakymus:
virtuvės komplektai nuo
284 Eur; spintos su aliuminio slenkamomis sistemomis nuo 299 Eur ir kiti baldai. Nuolaidos! Garantijos!
Tel. 8 626 90550, el. paštas:
t-compania@hotmail.com

Darbų vadovas ieško darbo.
Tel. 8 623 78503

Odinis naudotų baldų komplektas
(gera būklė). Tel. 8 659 19019

Nuoma
Parduodami įvairūs daiktai

Vaikišką automobilinę kėdutę (nuo 1
m.). Tel. 8 677 59860

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti sergančią moterį. Tel. 8 602 11545

PIGIAI parduodu:
beržines ir pušines
(žalias) malkas.

Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

Jaučiate pėdų, kelių ar nugaros skausmus?
Vargina greitas pėdų ar kojų nuovargis?
KOMPIUTERINIS PĖDŲ TYRIMAS nemokamai vasario 8 d.
Vilmos vaistinėje, Laisvės a. 27, Druskininkai.
Būtina išankstinė registracija.
Tel. 8 610 29242

Remontuoju namus ir butus. Atlieku visus apdailos
darbus, fasadus ir stogus. Tel. 8 631 76783
Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys,
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

Išnuomojami naujai suremontuoti su
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai
Gardino g. Tel. 8 611 48844

Parduodame sausas pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Dirbanti moteris išsinuomotų 1 kambario butą Viečiūnuose.
Tel. 8 601 15173

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137

Išnuomoju 150 kv. m. gamybines patalpas su 2 garažais ir sandėliavimo
patalpomis. Tel. 8 680 58789

Kompiuterių, planšečių ir telefonų remontas.
Tel. 8 623 63577

Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio mėn.) Druskininkų centre. Kaina
– 1 mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 616 48116

Kokybiškai atliekame visus lauko ir vidaus statybos
bei apdailos darbus:

Pensininkas be žalingų įpročių išsinuomotų 1 kambarį Druskininkuose.
Tel. 8 655 52851
Išnuomoju garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 614 96237

Perka
Sodą su vasariniu nameliu Viečiūnų
arba Raigardo bendrijose.
Tel. 8 648 96830
Garažą ligonines g. (prie buvusios
katilinės). Tinka bet kokia būklė.
Tel. 8 652 04834
Metalinius vamzdžius, naudotas trinkeles. Tel. 8 612 78287
3-4 kambarių butą 1-3 aukšte prie
„Atgimimo“ mokyklos. Mokėsiu iki
36000 Eur. Tel. 8 646 07757
VAZ („Lada“) automobilį ir jo dalis.
Tel. 8 614 66584

- Mūrijimas, stogų dengimas;
- Fasadų šiltinimas;
- Gipso kartono montavimas, plytelių klijavimas, smulkūs
santechnikos ir elektros darbai.

Tel. 8 689 61667
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Kapitonas Kęstutis Valenta: „Didelė
garbė vilkėti Lietuvos kario uniformą“

Policijos veiklos ataskaita
pristatyta bendruomenei

Ramunė Žilienė
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) neseniai
paminėjo atmintiną datą –
26-ąsias įkūrimo metines. Po
Sovietų Sąjungos bandymo
ginkluota jėga nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1991-ųjų
sausio 17 dieną Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą dėl
Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) įkūrimo. Remiantis šiuo įstatymu, pradėjo oficialiai veikti
SKAT, 1998-aisiais reorganizuota į KASP. 2003-aisiais
KASP integruotos į Lietuvos
kariuomenės Sausumos pajėgų sudėtį.
Šiandien KASP yra aktyvi
kariuomenės rezervo dalis,
pasirengusi vykdyti pačias
įvairiausias užduotis. Savanoriai dalyvauja tarptautinėse operacijose, padeda gyventojams stichinių nelaimių
ir katastrofų metu, prireikus
sustiprina reguliariosios kariuomenės vienetus, o kilus
grėsmei Lietuvoje, savanoriai
pasirengę vykdyti gynybines
užduotis ir suteikti paramą
sąjungininkų pajėgoms.
Savanorių pajėgas sudaro
Savanorių pajėgų štabas ir
6 rinktinės, apimančios visą
šalies teritoriją: Dainavos
apygardos 1-oji rinktinė (Alytuje); Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė (Kaune);
Žemaičių apygardos 3-ioji
rinktinė (Klaipėdoje); Vyčio
apygardos 5-oji rinktinė (Panevėžyje); Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė (Šiauliuose); Didžiosios Kovos
apygardos 8-oji rinktinė (Vilniuje). Savanorių gretos gausėja: iš viso Pajėgose tarnauja apie 4500 karių savanorių
ir apie 500 profesinės karo
tarnybos karių. Karių skaičius nuolat didėja, ypač pastaraisiais metais.
Lygiai tokią pat, kaip ir KASP,
26-erių metų sukaktį savo tarnyboje mini ir druskininkietis Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės 109-osios kuopos vadas kapitonas Kęstutis Valenta,
pradėjęs tarnauti devyniolikos.
Baigęs karines civilinio bakalauro studijas generolo Jono
Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje, šiandien savo žinias bei
patirtį perduodantis jauniesiems
savanoriams, kuopos vadas pamena, kad tada, 1991-aisiais,
kai jis atėjo į Savanorių pajėgas,
šios dar tik kūrėsi: trūko ginkluotės ir ekipuotės, uniformų, transporto ir ryšio priemonių, po šalį
važinėjo sovietiniai kariai... Tačiau noras užsivilkti Lietuvos kario uniformą buvo vienas karščiausių jo ir tuo metu daugelio
žmonių troškimų.
– Įkūrus Savanorių pajėgas,
į Valstybės gynimą oficialiai buvo įtraukta visuomenė,
kuri Valstybę gynė, remdamasi įstatymu. Kas šiandien
gali tapti kariu savanoriu?
– KASP yra formuojamos iš
karių savanorių ir profesinės
karo tarnybos karių. Krašto apsaugos savanorių pajėgose jau-

Kapitonas K. Valenta: „Sveikinu visus karius savanorius su Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo metinėmis. Sėkmės budint Tėvynės sargyboje!“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

nuoliai gali atlikti privalomąją
pradinę karo tarnybą, alternatyviai dalyvaudami savaitgaliais mokymuose ir pratybose.
Tai reiškia, kad kario savanorio
tarnyba yra nenuolatinė karo
tarnyba, suderinama su kario
savanorio civiliniu darbu, mokslais ar studijomis. Per metus karys savanoris vidutiniškai pratybose praleidžia nuo 20 iki 50
parų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais, tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės trukmės
pratybos vyksta ir darbo dienomis. Į KASP, vadovaujantis savanoriškumo ir atrankos principais, gali būti priimami Lietuvos
piliečiai nuo 18 iki 55 metų amžiaus, tinkantys pagal fizinį pasirengimą, sveikatos būklę bei
moralines savybes ir nebausti už tyčinius nusižengimus. Savanorio karo tarnybos sutartis
sudaroma ne trumpesniam kaip
3 ir ne ilgesniam kaip 5 metų
laikotarpiui. Asmuo, sudaręs
sutartį, prisiekia Lietuvos valstybei. Sutarčiai pasibaigus, ji
gali būti pratęsiama.
Savanorių pajėgos yra suformuotos teritoriniu principu, kad
jaunuoliai galėtų atlikti tarnybą
kuo arčiau gyvenamosios vietos.
Dainavos apygardos I-ą rinktinę
sudaro Rinktinės štabas, įsikūręs Alytuje, Štabo aptarnavimo
kuopa bei dešimt lengvųjų pėstininkų kuopų, išdėstytų pagal teritorijas Druskininkuose, Varėnoje,
Lazdijuose, Alytuje, Marijampolėje, Vilkaviškyje, bei Kazlų Rūdoje. Šiuo metu Druskininkų kuopoje tarnauja 91 karys savanoris,
tarp kurių yra dešimt merginų,
kurios puikiai atlieka užduotis ir
labai motyvuotos. Labai džiugina, kad tarp karių savanorių yra
tarnaujančių jau ir daugiau nei
dvidešimt metų. Tai milžinišką
karybos patirtį sukaupę kariai savanoriai, kurie perteikia turimas
žinias ir įgūdžius jaunesniesiems
kariams. Džiugu, jog šiuo metu
kariai savanoriai yra gerai apginkluoti ir aprūpinti kario ekipuote,
kuri padeda jiems išgyventi vietovėje ekstremaliomis sąlygomis
bei vykdant užduotis.
– Kada karys gali teikti prašymą dėl profesionalios tarnybos?
– Kai jis ištarnauja savanoriu
trejus metus, gali pareikšti norą
tapti profesionaliu kariu – tarnauti bet kuriame Lietuvos kariuomenės dalinyje arba toliau
tęsti savo karjerą savanorių pa-

jėgose, kartu dirbdamas turimą
pagrindinį, tiesioginį darbą, pagal kurį yra įgijęs profesiją, ir
gaudamas kario atlyginimą už
ištarnautas dienas, pagal turimą karinį laipsnį.
Pratybos kariams savanoriams rengiamos ne tik Lietuvos
poligonuose Rukloje, Kazlų Rūdoje, Pabradėje, bet ir Alytaus
rajono bei Druskininkų savivaldybės teritorijoje, priartinant
pratybas prie kovos sąlygų tam
naudojant imitacinius šaudmenis bei kitas įvairias imitacines
priemones. Kariai savanoriai
mokomi taktikos, karo topografijos, inžinerijos, medicinos,
ginkluotės ir šaudybos, statutų,
ryšių ir kitų disciplinų. Aišku, labai svarbus kariuomenėje yra
ne tik fizinis, bet ir pilietinis, patriotinis ugdymas, kuriam taip
pat skiriame daug laiko.
– Kodėl svarbus KASP ryšys su visuomene?
– Vienas didžiausių Lietuvos
kariuomenės galios šaltinių –
visuomenės palaikymas. Visuomenės parama yra motyvacija kariams profesionaliai atlikti
savo pareigą Tėvynei ir kiekvienam jos piliečiui. Todėl ypatingai svarbus glaudus kariuomenės ir visuomenės ryšys. Juk ir
savanoriai į Pajėgas ateina iš
tos pačios, mūsų, visuomenės,
todėl kariuomenė yra atvira visuomenei, glaudžiai bendradarbiaudama įvairiuose renginiuose mokyklose, darželiuose,
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose, taip reprezentuodama Lietuvos kariuomenę
bei Savanorių pajėgas visuomenėje. Mums rūpi, kad visuomenė pažintų ir žinotų savo kariuomenę, ir tokiu būdu įgytų
kuo daugiau pasitikėjimo.
O mes turime tikslą karį išmokyti ir parengti krašto gynybai. Kiekvieno karininko ir vado pareiga
yra parengti ir išmokyti karį. Savanorių pajėgose kario ugdymas
yra grindžiamas tokiomis vertybėmis kaip patriotizmas, ištikimybė, pasiaukojimas, sąžiningumas,
drąsa, pagarba kitam, principingumas. Raginu Lietuvos piliečius,
kuriems rūpi krašto gynyba, atlikti tarnybą savanorių pajėgose.
Sveikinu visus karius savanorius
su Krašto apsaugos savanorių
pajėgų įkūrimo metinėmis, linkiu
sveikatos, ryžto, ištvermės ir pasiaukojimo tarnaujant Savanorių
pajėgose. Sėkmės budint Tėvynės sargyboje!

V. Kondrackis: „Iš apklausos duomenų matyti, kad visuomenės pasitikėjimas policija
kasmet auga.“/Ramunės Žilienės nuotrauka

A. Jurgelevičius: „Kasdieninis policijos
darbas yra susijęs su tuo, kaip kuo greičiau
ir kuo labiau padėti žmogui.“/Ramunės Žilienės nuotrauka

Bendruomenei
pristatytoje
Druskininkų policijos komisariato 2016 metų veiklos ataskaitoje netrūko gerų žinių. Druskininkų Jaunimo užimtumo
centro salėje policijos veiklos
ataskaitą išklausė ir Druskininkų savivaldybės administracijos padalinių vadovai, Socialinių paslaugų centro, Pirminės
sveikatos priežiūros centro,
Druskininkų ligoninės vadovai
ir darbuotojai, Valstybės sienos apsaugos Varėnos rinktinės Druskininkų užkardos vadovai, policijos rėmėjai, šauliai,
kiti bendruomenės nariai.
2016 metais Druskininkų policijos pareigūnų pasiektus veiklos
rezultatus pristatė Druskininkų policijos komisariato viršininkas Vidmantas Kondrackis.
Dauguma Druskininkų policijos
komisariato veiklos rodiklių byloja,
kad policijos darbo rezultatais verta didžiuotis.
V. Kondrackis savo pranešime
informavo ir apie visuomenės pasitikėjimą policija Alytaus apskrityje, remdamasis kasmet, nuo
2012-ųjų atliekamos apklausos
rezultatais: „Iš apklausos duomenų matyti, kad pasitikėjimas policija kasmet auga. Pavyzdžiui, šiais
metais buvo planuotas 71 proc.
pasitikėjimo rodiklis, tačiau net 73
proc. apklausoje dalyvavusių respondentų patvirtino, jog jie pasitiki policija.“

Kalbėdamas apie nusikalstamų veikų ištyrimo rodiklį, viršininkas paminėjo, kad 2016 metais
buvo registruota 215 nusikalstamų veikų, ištirtos 154, o tai yra
71,6 proc. visų ištirtų nusikalstamų veikų. Lyginant su 2015 metais, 2016-aisiais registruotų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo
28 procentais.
Smažėjo ir nedrausmingų eismo
dalyvių, eismo įvykių.
2016 metais įvyko 92 eismo įvykiai, 2015 metais jų buvo 119. Pernai vienas žmogus eismo įvykyje
žuvo. Išaiškinti 59 apsvaigę vairuotojai: 57 buvo apsvaigę nuo
alkoholio, 2 – nuo narkotinių medžiagų.
V. Kondrackis pristatė ir organizacinius pokyčius, įvykusius 2016
metais sujungus kriminalinės ir
viešosios policijos padalinius. Pasikeitus organizacinei struktūrai,
liko tik du padaliniai – veiklos ir reagavimo skyriai, kurie pagal deleguotas kompetencijas vykdo jiems
pavestas funkcijas.
Ataskaitos pristatyme dalyvavęs
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovas Alvydas Jurgelevičius, apžvelgdamas
šiandienines policijos aktualijas,
pabrėžė, kad visi policijos, kaip organizacijos pokyčiai, yra nukreipti į
policijos paslaugų kokybės gerinimą, greitesnį reagavimą į įvykius,
kokybišką ikiteisminį tyrimą. A.
Jurgelevičius prisiminė, kad visuomenėje būta nuogąstavimų
dėl gyventojų saugumo, kuris esą
būtų nepakankamas, reformavus
kriminalinės policijos pajėgas. Tačiau kriminalinės policijos reforma
įvyko, nuo 2015 dirbama nauju,
apskrities principu. Struktūriniai,
tai yra, vietos policijos komisariatai jau netiria sunkių ar labai sunkių nusikalstamų veikų, rezonansinių nusikaltimų.
Tyrimai atliekami Alytuje, kadangi būtent apskrityje yra sukoncentruotos pagrindinės pajėgos, o vienai ar kitai operacijai jų pristigus,
gali būti sutelkiamos ir kitų, gretimų apskričių pajėgos, pasitelkiami ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojai. „Kasdieninis
policijos darbas yra susijęs su tuo,
kaip kuo greičiau, operatyviau ir
kuo labiau padėti žmogui. Vietos
komisariatuose siekta ir siekiama
kokybės. Geriau vienas kokybiškai dirbantis pareigūnas, nei du,
dirbantys bet kaip“, – sakė V. Jurgelevičius. .“
A. Jurgelevičius atsakė ir į druskininkiečių pateiktus klausimus
socialiai pažeidžiamų ir socialinės
rizikos asmenų saugumo, pareigūnų ir visuomenės bendravimo,
bendradarbiavimo ir komunikacijos oficialiuose tinklapiuose, socialiniuose tinkluose, pilietiškumo
bei kitomis temomis.
Ramunė Žilienė

