2017 m. vasario 23 d.

Savaitraščio Nr. 92

Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Lietuvos gimtadienį Druskininkų krašto
žmonės paminėjo smagiai
Populiariausia
santuokų vieta ir
toliau išlieka
Druskininkų
miesto muziejus

2 psl.

„Skundų bombų
kruša – tiktai
purvui taškyti“

4-5 psl.

Vasario 16-ąją Viečiūnuose organizuotoje šventėje buvo pašventintas Viečiūnų miestelio herbas bei vėliava/
Lietuvos gimtadieniui skirti renginiai organizuoti ir Leipalingyje/LijaLaimos Rekevičienės nuotrauka
nos Kubilienės nuotrauka

Vienybės ir darnos
pamokos rytojui
„Saulės“
pagrindinėje
mokykloje

10 psl.

7 psl.
Druskininkų jaunimo užimtumo centre susirinkę druskininkiečiai dalyvavo iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Alytaus apskrities
bendrojo ugdymo
mokyklų klasių
krepšinio turnyre
– sportinės aistros,
intriguojantys
konkursai ir prizai
žiūrovams

16 psl.
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Populiariausia santuokų vieta ir toliau išlieka Druskininkų miesto muziejus
Pernai Lietuvoje įregistruota apie 23 tūkstančiai santuokų.
Dauguma jaunavedžių gražiausiai savo gyvenimo šventei rinkosi gražias Lietuvos vietoves, pilis
ar muziejus.
LR Teisingumo ministerijos
duomenimis, daugiausia santuokos registravimo ceremonijų
(191) pasirinktose vietose organizavo vilniečiai, antroje vietoje
– Druskininkai, kur jaunavedžių
pasirinktose vietose užregistruota 100 santuokų. Beveik visos šios santuokos įregistruotos
miesto muziejuje, 4 – turizmo
sodybose.
Druskininkų
savivaldybės
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojos Ramutės Juonienės teigi-

mu, santuokas Druskininkuose
renkasi ne tik druskininkiečiai –
tuoktis kurorte nori jaunavedžiai
iš visos Lietuvos. „Druskininkai ypatingi ne tik savo grožiu ir
jaukumu, čia sukurta puiki aplinka organizuoti gražiausias šventes, todėl kasmet santuokų skaičius didėja. Druskininkų miesto
muziejus pasižymi išskirtinumu,
grožiu, elegancija, todėl neabejoju, kad ir 2017 metais jis išliks
populiari santuokų registravimo
vieta“, – sakė R. Juonienė.
Vestuvėms Druskininkus renkasi ir žymūs Lietuvos žmonės. Praėjusiais metais populiari dainininkė bei televizijos laidų vedėja
Irūna Puzaraitė santuoką su mylimuoju Roku Čepononiu įregistravo Druskininkų miesto muziejuje.

Nuo 2015 m. liepos atsirado galimybė registruoti santuoką bet
kurioje Lietuvos savivaldybėje.
Porų, nusprendusių pasinaudoti
nauja tvarka, skaičiaus padidėjimą pajuto sostinės, Druskininkų,
Palangos, Trakų civilinės metrikacijos įstaigos.
Primename, kad santuokos registravimo ceremonija gali būti
organizuojama savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti. Jeigu reprezentacinės
vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali
būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jeigu
tai neprieštarauja viešajai tvarkai
ir gerai moralei, nekelia pavojaus
gyvybei ar sveikatai.

Praėjusiais metais populiari dainininkė bei televizijos laidų vedėja I. Puzaraitė santuoką su mylimuoju R. Čepononiu įregistravo Druskininkų miesto muziejuje/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkuose ir seniūnijose ūkiniai klausimai bus sprendžiami dar efektyviau
Praėjusį antradienį Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė Vilma Jurgelevičienė,
susitikusi su atsakingais savivaldybės audito, teisės, ūkio sričių
specialistais bei Druskininkų paslaugų ūkio direktore Birute Jonušauskiene, aptarė aktualiausius,
su ūkine veikla mieste ir seniūnijose susijusius klausimus. Pasitarime akcentuota, kad, siekiant,
jog ūkinė veikla būtų dar efektyvesnė, labai svarbu aiškiai paskirstyti darbus ir teritorijas tarp
atskirų sričių paslaugų teikėjų ir
specialistų, ir užtikrinti tinkamą
kontrolę ir darbų priežiūrą, ypatingai dėl to, kad pasitelkimai viešieji darbai, už kuriuos atsakingas
Paslaugų ūkis.
2017 m. viešųjų darbų programą, laimėjęs konkursą, vėl įgyvendins Paslaugų ūkis, taigi

priežiūra ir darbai turės būti atsakingai paskirstomi tarp seniūnijų. Tai itin aktualu, artėjant šiltajam sezonui, kai po žiemos reikės
apžiūrėti ir atnaujinti dviračių ir
pėsčiųjų takus, suoliukus, parkų
ir skverų aplinką. „Druskininkai
– sezoniškumą įveikęs kurortas,
tad aplinka rūpinamės visus metus, tačiau pavasarį aplinkos tvarkymo darbų visada padaugėja.
Todėl jau dabar pradedame pasirengimą“, – susitikimo metu akcentavo V. Jurgelevičienė.
Pasitarime kalbėta apie mažosios infrastruktūros poreikį
mieste ir seniūnijose. Šiltuoju
sezonu bendruomenė ir kurorto
svečiai ypač mėgsta laiką leisti gamtoje, tad stengiamasi užtikrinti, kad tam reikalinga infrastruktūra, tokia kaip pavėsinės,
suoleliai, šiukšlių dėžės, kas-

met būtų atnaujinami.
Pasitarimo metu akcentuota visų Druskininkų informacinės
sistemos elementų, esančių tiek
prie įvažiavimo į miestą, tiek pačiame kurorte priežiūra.
Dar vienas itin aktualus klausimas – savivaldybės kapinių priežiūra ir šiuo metu jau vykdomas
skaitmenizavimo procesas – Ratnyčios kapinės yra skaitmenizuotos, sukurtas specialus registras, kuriame galima rasti visą
informaciją apie palaidojimo vietas. Registrą galite rasti internete:
https://www.cemety.lt/public/cemeteries. Skaitmenizavimo darbus planuojama tęsti toliau.
Susitikime diskutuota ir netinkamo naudoti nekilnojamojo turto likvidavimo, liekamųjų
medžiagų saugojimo ir kitais aktualiais klausimais.

Susitikimo metu aptarti aktualiausi, su ūkine veikla mieste ir seniūnijose susiję klausimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Neįgaliesiems aktualius klausimus druskininkiečiai aptarė su LR Seimo nariu
Justu Džiugeliu

Druskininkų socialinių paslaugų centre druskininkiečiai, susitikę su LR Seimo nariu J. Džiugeliu, aptarė neįgaliesiems aktualius klausimus bei pasidalino savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Druskininkiečiai garbiam svečiui įteikė simbolines dovanas – A. Lankelio sukurtą kalendorių bei sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų Viltis“ narių sukurtus paveikslus/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Praėjusį penktadienį Druskininkų socialinių paslaugų centre druskininkiečiai susitiko su
LR Seimo nariu Justu Džiugeliu ir aptarė neįgaliesiems aktualius klausimus bei pasidalino
savo džiaugsmais ir rūpesčiais.
Neįgaliojo vežimėlyje sėdintis LR
Seimo narys J. Džiugelis pradėjo „100 susitikimų“ projektą, kurio metu bus aptariamos įvairios
problemos ir galimi jų sprendimo
būdai. LR Seimo narys ne kartą
akcentavo, kad jo tikslas – siekti,
jog Lietuvoje neįgaliesiems būtų
sudarytos sąlygos gyventi visa-

vertį gyvenimą, todėl atvykęs į
susitikimą su druskininkiečiais
jis domėjosi čia vykdomomis veiklomis – ERZON klubo veikla,
paslaugų neįgaliesiems teikimu, transporto pritaikymu judėjimo negalią turintiems žmonėms
bei diskutavo asmeninio asistento, kitais neįgaliesiems aktualiais
klausimais. Susitikime dalyvavo
LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės,
Socialinių paslaugų centro atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai.
Susitikimo metu pasidžiaug-

ta jau nuveiktais darbais bei
pasidalinta ateities planais –
planuojama, kad K. Dineikos
sveikatingumo parke bus įrengtos specialios supynės, leisiančios šia pramoga pasidžiaugti ir
neįgaliojo vežimėlyje sėdintiems
žmonėms, taip pat tikimasi, pasinaudojus ES fondų lėšomis, įgyvendinti projektą ir įrengti dienos
centrą neįgaliesiems.
Druskininkiečiai J. Džiugeliui
įteikė simbolines dovanas – Augusto Lankelio sukurtą kalendorių bei sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Druskininkų

Viltis“ narių sukurtus paveikslus.
LR Seimo narys apžiūrėjo Socialinių paslaugų ir Jaunimo užimtumo centrų erdves.
Po susitikimo J. Džiugelis rašė:
„Susitikime įspūdį paliko žmonės:
nebijantys kalbėti, kelti problemas, diskutuoti, ginčytis, dalintis savo patirtimi. Apmaudžiausia
būna girdėti konkrečias istorijas
ar įsisenėjusias problemas, kurių, deja, vienu spragtelėjimu išspręsti negali. O kad sisteminiai
dalykai sėkmingiau būtų judinami, reikia visiems dirbti kartu –
manau, kad į susitikimą atvykęs

kolega Zenonas Streikus taip pat
tą mato ir, kaip pats sakė, „dirbti
nebijo“. Sukaitusius po pokalbių
pavaišino arbata tie patys šaunieji ir pozityvieji vilčiukai. Naminis sūris su uogiene puikiai derėjo su gražiomis istorijomis apie
veiklas: ir gamina, ir lėles siuva, ir čiuožinėja, ir keliauja... Ne,
aukso puodo nelaimėję, bet tiesiog aktyviai rašantys projektus,
turinys kūrybingų darbuotojų ir
labai veiklių savanorių gali būti
užkrečiantis pavyzdys, kaip veiklumas ir išradingumas kuria jaukią, šeimynišką kasdienybę“.

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Aptartos valdymo efektyvinimo galimybės savivaldybėje
Druskininkų savivaldybė, siekdama tobulėti ir diegti šiuolaikinius valdymo sprendimus, tęsia
bendradarbiavimą su projekto
„Liekna Vyriausybė“ („Lean Government“) koordinatoriais. Pirmadienį organizuotame susitikime buvo išsamiai aptartos
bendradarbiavimo galimybės pagal priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ taikant „Lean
Government“ metodologiją. Svarbiausius projekto įgyvendinimo
etapus Druskininkų savivaldybės
vadovams ir specialistams pristatė dr. Modestas Gelbūda, atstovaujantis Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai, bei didžiausios
Lean sistemą Lietuvos organizacijose įgyvendinančios bendrovės Lean.lt verslo plėtros vadovas Vaidotas Krencius.
Susitikimo metu atkreiptas dėmesys, kad labai svarbu įvertinti kasdien kylančius iššūkius, susijusius su moderniais valdymo
sprendimais – būtent pasirinktas
efektyviausias organizacijos valdymo būdas leidžia padidinti ver-

Svarbiausius projekto įgyvendinimo etapus Druskininkų savivaldybės vadovams ir specialistams pristatė dr. M. Gelbūda, atstovaujantis Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai, bei didžiausios Lean sistemą Lietuvos organizacijose įgyvendinančios bendrovės Lean.lt verslo plėtros vadovas V. Krencius/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

tę klientams bei sumažinti veiklos
kaštus. Taikant „Lean Government“ metodus, koncentruojamasi į darbą su žmonėmis – visi organizacijos darbuotojai pamažu
yra įtraukiami į bendrą siekį tobu-

lėti ir kartu gerinti, produktyvumą,
darbo našumą, įvaizdį. Taikant
minėtą metodologiją, siekiama
nustatyti ir pašalinti procesus, kurie daro įtaką veiklos operatyvumui ir efektyvumui.

„Visada pasisakome už sprendimus, kurie padeda efektyvinti veiklą ir pagerinti paslaugų kokybę. Esame viena mažiausiai
darbuotojų turinti savivaldybė,
tuo tarpu kiekvieną dieną į savi-

valdybę įvairių sričių aktualiais
klausimais kreipiasi dešimtys
žmonių, kuriuos aptarnaujantys
specialistai stengiasi atlikti darbą kokybiškai. Todėl mums labai
svarbu užtikrinti, kad visi su vykdoma veikla susiję procesai būtų
kuo operatyvesni“, – po susitikimo sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.
Susitikimo metu nuspręsta atlikti išsamią galimybių studiją,
kurios metu bus išanalizuotas
gyventojų pasitenkinimas savivaldybės teikiamomis paslaugomis bei nustatytos prioritetinės
problemiškiausios sritys, kuriose būtina diegti „Lean Government“ metodus.
LEAN principų ir metodų taikymas viešajame sektoriuje užsienio šalyse sėkmingai taikomas
jau apie 20 metų, Lietuvos viešajame sektoriuje ši sistema dar
tik skinasi kelią – paprastai buvo
diegiama ISO vadybos sistema,
tačiau LEAN vadyba yra žymiai
efektyvesnė, orientuota į rezultatus ir į paslaugos gavėjus.

Druskininkų savivaldybės specialistai visus Investicijų projektus rengia patys
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos visuose Lietuvos regionuose atliko apklausą dėl investicinių
projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, rengimo
savivaldybėse. Apklausos rezultatai parodė, jog bene vienintelės
Druskininkų savivaldybės specialistai patys rengia visus Investicijų
projektus, ir mūsų specialistų parengti dokumentai regionu mastu
vertinami geriausiai. Yra dar devynios savivaldybės kituose regionuose, kurių specialistai yra
rengę investicijų projektus, tačiau
dažniausiai projektų rengimo paslaugos yra perkamos. Tuo tarpu
Druskininkų savivaldybės specialistai viską stengiasi daryti patys –
tokiu būdu ne tik mažinamos biudžeto išlaidos, bet ir užtikrinama,
kad visa projektų rengimo eiga
bus efektyviai kontroliuojama.
Žinoma, dirbant su ypatingos
svarbos Druskininkams ir visai
Lietuvai projektais, yra pasitelkiama profesionali pagalba iš išorės.

Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriuje dirba šeši specialistai,
atsakingai koordinuojantys 2014-2020 m. savivaldybės administracijos pradėtus įgyvendinti įvairios apimties projektus, kurių yra daugiau kaip 40/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Parengti efektyvų investicinį
projektą, parenkant racionaliausią ir optimalų projekto įgyvendinimo sprendimą, bei visapu-

siškai pagrįsti detalų projekto
įgyvendinimo eigos planą, atlikti visus reikiamus skaičiavimus, sąnaudų ir naudos analizę

nėra paprasta, tačiau Druskininkų savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistų kompetencijos
ir įgyta patirtis leidžia jiems profesionaliai dirbti savo darbą, siekiant, kad ES fondų lėšos būtų
efektyviai panaudotos Druskininkų ir bendruomenės žmonėms reikalingiems projektams“,
– sakė meras R. Malinauskas.
Šiuo metu savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriuje dirba šeši specialistai, kurie atsakingai koordinuoja
2014-2020 m. savivaldybės administracijos pradėtus įgyvendinti
įvairios apimties projektus, kurių
yra daugiau kaip 40. Projektų įgyvendinime dalyvauja ir kitų skyrių
specialistai, kurie nemažu indėliu
prisideda prie sėkmingo projektų
įgyvendinimo.
„Džiaugiamės ir didžiuojamės,
turėdami kompetentingą komandą
– taip sutaupome nemažai investicijų projektams skirtų lėšų, kurios
gali būti nukreipiamos pačių pro-

jektų įgyvendinimui“, – sakė savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė.
„Druskininkų savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus komanda yra viena iš profesionaliausių, organizuojančių,
koordinuojančių
savivaldybės
ekonominio, socialinio vystymo
strategijų įgyvendinimą, rengiančių paraiškas Europos Sąjungos
fondų, programų finansinei paramai gauti ir kitus projektus“, – minėto skyriaus specialistus įvertino
prieš kelias savaites su jais susitikęs LR Seimo narys Zenonas
Streikus.
Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas,
kalbėdamas apie jo vadovaujamo
skyriaus darbą, pabrėžė, kad didžiausia motyvacija darbe yra pasiekti rezultatai, sėkmingai įgyvendinti projektai: „Kai matome
projektų naudą bendruomenei ir
pridėtinę vertę kurortui, norime
ir toliau, tobulėti, augti profesine
prasme, siekti užsibrėžtų tikslų“.

Druskininkuose lankėsi Gruzijos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė
Lietuvoje K. Salukvadze
Antradienį Druskininkuose lankėsi ir su Druskininkų mero pavaduotoju Linu Urmanavičiumi susitiko Gruzijos nepaprastoji
ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Khatuna Salukvadze. Susitikimo metu aptartas Druskininkų
ir garsaus Gruzijos kurorto Borjomi bendradarbiavimo galimybės. Kaip akcentavo nepaprastoji
ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Khatuna Salukvadze, Europos
Sąjunga ir Gruzija jau patvirtino
susitarimą dėl bevizio režimo, to-

dėl bendradarbiavimo galimybės
tampa dar palankesnės abiems
kurortams.
Susitikimo metu kalbėta apie
galimybę Gruzijos žurnalistams ir
turizmo sektoriaus atstovams organizuoti informacinius turus, kurių metu būtų pristatyta Lietuva ir,
žinoma, Druskininkai.
Mero pavaduotojas L. Urmanavičius pristatė Druskininkų plėtros
strategiją, įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti projektus, turizmo ir sveikatinimo infrastruktūrą.

Susitikimo su Gruzijos ambasadore metu aptartas Druskininkų ir garsaus Gruzijos kurorto Borjomi bendradarbiavimo galimybės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose, dėmesiui!
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia Paraiškų pateikimo laiką dėl prekybos ar paslaugų teikimo Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose viso šių metų vasaros sezono laikotarpio metu – nuo 2016 m. kovo 1 d.
iki kovo 20 d. 17.00 val. Primename, jog vasaros sezono laikotarpis balandžio 1d. – spalio 31d.
Pasirašytos Paraiškos kartu su privalomais pateikti dokumentais teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai adresu Vilniaus al.18 arba el. paštu liudmila.s@druskinjnkai.lt
Paraiškų atranka bus vykdoma, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, kurią galima rasti čia.
Leidimai Prekiauti ar teikti paslaugas vasaros sezono laikotarpiui bus išduodami iki balandžio 1d. atsižvelgiant į Atrankos rezultatus, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, kurias galima rasti čia.
Kilus klausimams, galite kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę Liudmilą Šalnienę tel. (8 313) 40026, arba el. paštu: liudmila.s@druskininkai.lt
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„Skundų bombų kruša – tiktai purvui taškyti“

„Niekada nemaniau, kad dėl politinius užsakymus vykdančių teisėsaugininkų gali būti
paralyžiuota savivaldybė. Bet atrodo, kad taip
gali atsitikti“, – sakė Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, kuris jaučiasi persekiojamas skundikų.

nių modelis yra pagrįstas, proporcingas ir racionalus.

R. Malinauskas: „Nors iš anksto aišku,
kad skundai nepagrįsti, dažnai pradedami
tyrimai, kurie trunka kelerius metus.“

R. Malinauskas: „Šmeižto schema tokia – politikai surašo skundą, Seimo nariai jį vizuoja ir perduoda prokurorams.“

Arvydas Lekavičius
Per pastaruosius kelerius
metus net šešiolika kartų
buvo kreiptasi į Generalinę
prokuratūrą ar Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) su prašymais pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Druskininkų mero
ir savivaldybės administracijos vadovų veiksmų. Šešiskart po patikrinimo buvo
atsisakyta kelti baudžiamąsias bylas, dar tiek pat kartų ikiteisminiai tyrimai pradėti, bet po pusantrų dvejų
metų nutraukti neradus nieko nusikalstamo. Keturi tyrimai šiuo metu vis dar vyksta. Dar keliasdešimt skundų
buvo nusiųsta prokuratūrų
visuomenės interesų gynimo
skyriams, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Konkurencijos tarybai ir kitoms
institucijoms. Po ilgų tyrimų
beveik visi skundai pripažinti
nepagrįstais. Šiuos savivaldybės darbą paralyžiavusius
skundus pasirašydavo Druskininkų savivaldybės tarybos
opozicijai priklausantys keli
liberalai ir konservatoriai, o
jiems tarpininkaudavo parlamentarai Vitalijus Gailius,
Arvydas Anušauskas, Jurgis
Razma ir buvęs Seimo narys
Eligijus Masiulis.
Neapsikentęs bandymų teisėsaugininkų rankomis supančioti savivaldybę Druskininkų meras kreipėsi į
generalinį prokurorą Evaldą
Pašilį. „Jau keletą metų Druskininkų savivaldybės tarybos
darbą, pažeisdami konstitucines normas, atlikdami patikrinimus, įpareigodami teikti
dokumentus ir paaiškinimus
bei kitomis prievartinėmis
priemonėmis, tiesiogiai kontroliuoja STT ir prokuratūros
pareigūnai. Jų neteisėti veiksmai ne tik nenutraukiami, bet
ir aktyvėja“, – teigė R. Malinauskas. Druskininkų meras
pareikalavo ne tik nutraukti
savivaldybės vadovų persekiojimą, bet ir dėl melagingų
įskundimų ir piktnaudžiavimo
tarnybine padėtimi baudžiamojon atsakomybėn patraukti Seimo narius A. Anušauską,
J. Razmą, V. Gailių ir melagingus skundus rašančius Drus-

kininkų politikus Vilių Semešką, Juozą Šarkų, Valdą
Trinkūną.
– Savo pareiškime generaliniam prokurorui, be vietos
politikų, kaltinate tris liberalų ir konservatorių partijų atstovus – įtakingus Seimo narius, kad jie prisideda prie
savivaldybės vadovų persekiojimo. Kaip jie tai daro? –
„Lietuvos rytas“ paklausė R.
Malinausko.
– Schema paprasta – Druskininkų politikai surašo melagingą skundą, Seimo nariai jį vizuoja ir perduoda prokurorams.
Nors iš anksto aišku, kad skundai nepagrįsti, dažnai pradedami tyrimai. Jie trunka kelerius
metus, o visą tą laiką tendencingai formuojama neigiama
nuomonė apie mane, savivaldybės darbą ir Druskininkų bendruomenę.
– Kokį skundą pavadintumėte pačiu absurdiškiausiu?
– Manau, kad visi jie absurdiški.
– Tačiau sutikite – buvusio
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovo Irmanto Mikelionio
prieš jus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nušauto elnio
peržengia visas ribas...
– Tai buvo protu nesuvokiama. Jeigu tai nebūtų atsitikę man, nepatikėčiau, kad tai
įmanoma teisinėje valstybėje.
Prieš kelerius metus kažkas netoli tos vietos, kur mes medžiojome, nelegaliai nušovė elnią.
Aplinkosaugininkai atliko tyrimą, iš rastos kulkos nustatė šovinio kalibrą ir tipą. Tas šovinys
netinka naudoti mano turimame ginkle. Tačiau po šio įvykio praeina treji metai, ir I. Mikelionis Šiaulių prokurorams
nurodo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto ginklų ir sprogmenų laikymo. Nors akivaizdu,
kad mano šautuvas šaudo visai
kitais šoviniais, pareigūnai atvyksta į mano namus ir išsiveža
ginklą. Rašau skundą tuomečiam Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui Aivarui Povilaičiui, jis mato
absurdą ir bylą nutraukia. Bet I.

Mikelionis panaikina šį nutarimą ir įpareigoja jau Panevėžio
prokurorus toliau tęsti tyrimą.
Galiausiai atlikus ginklo ekspertizę tyrimas nutraukiamas,
tačiau A. Povilaitis neteko posto. Manau, neatsitiktinai ši baudžiamoji byla buvo pradėta po
trejų metų – tuo metu artėjo savivaldos rinkimai ir Druskininkų
mero kėdę jau matavosi liberalas V. Trinkūnas.
– Tačiau pradėti šį ikiteisminį tyrimą paskatinęs I. Mikelionis, ko gero, buvo vykdytojas. Ar nutuokiate, kas yra
užsakovas?
– Kaip neoficialiuose pokalbiuose yra atviravę liberalai,
kenkti man paprašė tas pats
Druskininkų verslininkas ir politikas V. Trinkūnas. Vieša paslaptis, kad jis galėjo kreiptis į
savo partijos narį parlamentarą
V. Gailių, o jau jis – į seną bičiulį I. Mikelionį.
– Ar, jūsų nuomone, I. Mikelionis galėjo būti kitų užsakymų vykdytojas? Juk tuo
metu V. Gailius atvirai kritikavo tiek generalinį prokurorą,
tiek jo pavaduotoją, tad vargu ar būtų galėjęs jų prašyti
pagalbos.
– Aš to nežinau. Tik įsivaizduoju, kad ši persekiojimo
kampanija buvo reguliuojama aukščiausiu lygiu, – eilinis
prokuroras to nepajėgtų daryti. – 2015 metų pabaigoje buvo
garsiai išreklamuota vadinamoji Druskininkų vandens parko byla, kurią iškėlė STT Kauno
valdybos pareigūnai. Tačiau po
parodomųjų akcijų viskas nutilo. – Mano žiniomis, šią šou
elementų lydimą bylą buvo planuojama pradėti kiek anksčiau
– prieš pat 2015 metų pavasarį
vykusius savivaldos ir tiesioginius mero rinkimus. Tačiau, pagal kai kurią informaciją, šiame
politiniame spektaklyje atsisakė dalyvauti vėliau posto netekęs tuometis STT Kauno valdybos vadovas, tad operaciją teko
atidėti. Be to, tuo metu užsienyje atostogavo vandens parko direktorius Edmundas Antanaitis, o be jo sulaikymo spektaklis
nebūtų toks efektingas. Norėta parodyti, kad pelningai dirbantis pagrindinis Druskininkų traukos objektas neva veikia
neskaidriai. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, tikroji priežastis – kelių opozicijos verslininkų
noras privatizuoti vandens pramogų parką ir dar kartą apjuodinti savivaldybę bei jos vadovus. Beje, Seimo Antikorupcijos
komisija, atlikusi išsamų tyrimą,
pateikė išvadą, kad Druskininkų savivaldybės valdomų įmo-

– Netrukus po operacijos
vandens parke STT agentai
užgriuvo ir Alytaus įmonę,
kuri pagal koncesijos sutartį valdo kitą didžiulį Druskininkų pramogų objektą –
„Snow“ areną.
– Ši įmonė jiems nerūpėjo, rūpėjau aš. Matyt, tie patys
skundų rašytojai ir pašnibždėjo
STT agentams, kad šio pramogų centro restorane švenčiau
savo 50 metų jubiliejų, o už vaišes buvo sumokėta iš įmonės
ar savivaldybės sąskaitos. Ir
koks buvo STT agentų apmaudas, kai patikrinę buhalterinius
dokumentus pamatė, kad už jubiliejų sumokėjau iš savo kišenės. Ištyrę, kad sandoris yra
teisėtas, STT agentai dar kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės
etikos komisiją dėl viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, bet ir ten pažeidimų nebuvo nustatyta.
– Ir visos tos akcijos – vien
tam, kad Druskininkuose
būtų perimta valdžia?
– Kai Druskininkai buvo atsilikęs miestas, turintis bene daugiausia bedarbių Lietuvoje, jis
niekam nerūpėjo. Kai dabar kurorte nekilnojamojo turto kainos jau beveik susilygino su
Vilniaus, o miestui priklausantys objektai vertinami dešimtimis milijonų eurų, Druskininkai
daug kam atrodo gardus kąsnelis. Kai kitaip nesugebi rinkimuose pateikti savo privalumų,
belieka griebtis šmeižto ir juodųjų technologijų.
– Buvo kalbama, kad jūsų
oponentai taip įtikėjo laimėsiantys rinkimus, jog net
vedė derybas dėl Druskininkų vandens parko pardavimo.
Tačiau ar įmanoma gauti asmeninės naudos pardavinėjant savivaldybės turtą?
– Nesąžiningam žmogui viskas įmanoma. Ypač turint tokį
„stogą“ teisėsaugoje. Yra daugybė schemų. Prisiminkite kad
ir garsiosios laivininkystės įmonės „Jūra“ turto išgrobstymą.
O juk šiai įmonei vadovavo vienas mano konkurentų to meto
mero rinkimuose V. Trinkūnas.
Ir tokių pavyzdžių – ne vienas.
Prieš savivaldos rinkimus įvykus miesto tvarkymo konkursui
savivaldybė su nugalėtoju, pateikusiu mažiausią kainą, ketino
pasirašyti sutartį. Tačiau opozicija, tikėdamasi laimėti savivaldos ir tiesioginius mero rinkimus, o po to pasirašyti sau
palankią sutartį, apskundė konkursą ir taip sustabdė sutarties
pasirašymą. Nors antroje vietoje buvusi įmonė pateikė daugiau kaip dvigubai didesnes
kainas. Jau kitą dieną po pralaimėtų rinkimų visi skundai dėl
miesto tvarkymo konkurso buvo
atsiimti. O juk kalbame apie milijonus.
– Skundai prieš jus ir savivaldybę rašomi jau keleri metai, tačiau iš pradžių tai buvo
pavieniai raštai. Kada pajutote, kad prasidėjo kryptinga ir
organizuota kampanija?
– Maždaug nuo 2013 metų, kai
prie pavienius skundus rašančio iš teisėjo ir advokato parei-

gų išmesto Sauliaus Vaikšnoro,
taip pat kelių savivaldybės tarybos narių prisidėjo turtingas
verslininkas V. Trinkūnas. Tuomet kampanija įgijo ir finansinį
pagrindą.
– Bet surašyti tokias šūsnis
skundų reikia turėti ir laiko, ir
bent šiek tiek išmanyti, ką rašai. Kas padeda tai daryti?
– Mano žiniomis, V. Trinkūno
vadovaujama bendrovė „Raminora“ buvo sudariusi sutartis su
keliomis sostinės advokatų kontoromis.
Be kitų pavedimų, jos, ko gero,
parengdavo skundus, kuriuos
po to pasirašydavo minėti Druskininkų politikai, o vėliau vizuodavo ir Seimo nariai. Advokatai
sukosi sparčiai – buvo atvejų,
kai savivaldybės tarybos priimtą sprendimą jie apskųsdavo ir apie tai viešai pranešdavo praėjus vos pusvalandžiui
po posėdžio. Man keista, kodėl
sutartimis su šiomis advokatų kontoromis iki šiol nesidomi
Mokesčių inspekcija ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Juk už politinių skundų rašymą
sumokėti pinigai greičiausiai
buvo įtraukiami į įmonės išlaidas ir taip mažinami mokesčiai
valstybei.
– Puolimas prieš Druskininkų savivaldybę ypač suaktyvėjo tuo metu, kai Seime
daugumą kartu su koalicijos partneriais turėjo socialdemokratai. O jūs juk buvote
vienas įtakingiausių šios partijos narių, pirmininko pavaduotojas. Atrodytų, kad būtų
užtekę tuomečiam premjerui
Algirdui Butkevičiui treptelėti koja ir visi skundų rašeivos bei užsakymų vykdytojai
būtų nėrę į krūmus.
– Man labiausiai ir apmaudu,
kad niekas – nei Druskininkų
apygardoje išrinkta Seimo narė,
nei partijos vadovai – neparodė
principingos pozicijos. A. Butkevičius net didžiuodamasis pareiškė, kad per trejus vadovavimo Vyriausybei metus nė karto
nesikreipė į teisėsaugininkus. O
juk puolant prieš geriausią savivaldybę buvo siekiama suduoti
dvigubą smūgį – ir man, ir Socialdemokratų partijai.
– Bene labiausiai Socialdemokratų partijos vadovai
blaškėsi, kai buvo paviešinti į
V. Gailiaus vadovaujamą Seimo Antikorupcijos komisiją
patekę jūsų pokalbiai su Vyriausybės nariais dėl nutarimo, liečiančio kurortų apsaugos juostas, panaikinimo.
– Aš ir dabar nesigėdiju tų pokalbių, dirbau savo darbą kaip
meras ir Savivaldybių asociacijos vadovas. Kiekvienas bent
kiek su teritorijų planavimu susijęs žmogus pasakys, kad tas
1992 metų Vyriausybės nutarimas morališkai pasenęs ,– jis
buvo lyg rakštis visiems kurortams, ypač Palangai. Tai pasitvirtino dabar, kai buvo priimtas
chaosą visų kurortų gyvenime
galintis sukelti aiškiai politizuotas Vilniaus apygardos teismo
sprendimas nugriauti Vijūnėlės
dvarą. Pagal teismo logiką, dabar gali tekti griauti ne tik šį dvarą, bet ir kelis
šimtus pastatų
Lietuvos
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kurortuose. Bet
tuomet Vyriausybės vadovai,
užuot paaiškinę, koks žalingas
šis nutarimas, ėmė visaip muistytis. O mano skambučiai ir raginimai priimti parengtą projektą buvo ne dėl konkretaus vieno
objekto, bet dėl principinio visiems keturiems kurortams reglamentavimo.
atkelta iš 4 psl.

– Paviešinti pokalbių įrašai
tapo įrodymu, kad STT klausėsi jūsų pokalbių. Ši byla jau
nutraukta nesant nusikaltimo
sudėties. Pagal įstatymus,
nutraukus bylą pareigūnai
jums privalėjo pranešti, nuo
kada ir kokiu pagrindu buvo
klausomasi pokalbių. Ar gavote tokį pranešimą?
– Ne. Jokio pranešimo negavau. Ir niekas rimtai nesidomėjo, kokiomis aplinkybėmis buvo
nutekintos jau nutrauktos bylos
pokalbių įrašų stenogramos. O
juk buvo akivaizdu, kad šioje istorijoje teisėsaugininkai tapo
politinio užsakymo vykdytojais.
Nors dėl šio nutekinimo oficialiai buvau pripažintas nukentėjusiuoju, mačiau, kad niekam
nerūpi nustatyti kaltininkus.

Padvelkė dvejopais
standartais
Generalinis prokuroras E.
Pašilis nurodė Kauno apygardos prokuratūrai patikrinti, ar
prokurorai nepiktnaudžiauja
tarnyba persekiodami artimus
R. Malinausko giminaičius ir
taikydami dvejopus standartus, kai skirtingai vertinamos
tos pačios situacijos. Skundą
generaliniam prokurorui parašiusio R. Malinausko nuomone, jis ir jo šeimos nariai yra
persekiojami, o jo oponentams
sudaromos šiltnamio sąlygos.
Vienas tokių dvejopų standartų pavyzdžių – prokuroro sprendimai po patikrinimo,
kurį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
atliko mero oponento liberalo J. Šarkaus sodyboje, esančioje Grūto kaime, ir tame pačiame kaime esančiose R.
Malinausko tėvo Viliumo valdose. Čia verslininkas yra įkūręs garsųjį Grūto parką, kuris
jau seniai tapo viena mėgstamiausių turistų lankymo vietų.
Abiem atvejais inspekcijos tyrimai buvo nutraukti, nes suėjęs senaties terminas – statiniai pastatyti daugiau kaip
prieš dešimt metų. Tačiau
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Marijus Šalčius
ėmėsi ginti viešąjį interesą
ir nurodė inspekcijai V. Malinausko sodyboje esančius
pažeidimus pašalinti, nepaisant to, kad nuo statybų praėjo daugiau kaip 10 metų. Tas
pats prokuroras J. Šarkaus
atveju dėl savavališkos pirties
statybos atsisakė ginti viešąjį
interesą, motyvuodamas tuo,
kad suėjęs senaties terminas. Lygiai tokiu pat motyvu,
kad suėjęs 10 metų senaties
terminas, prokuroras M. Šalčius atsisakė ginti viešąjį interesą dėl pažeidimų kito mero
oponento, liberalo V. Trinkūno, valdose Druskininkuose,
ant Vijūnėlės tvenkinio kranto. Šis politikas ne tik galėjo
padaryti daugybę pažeidimų,
bet ir užgrobti daugiau kaip
10 arų valstybinės žemės.

(„Lietuvos rytas“) 2017-02-14

Apie Vasario 16-ąją ir šiuolaikišką
mokyklą – be isterijos
Vasario
16-ąją,
Lietuvos
gimtadienį, gražiai, darniai ir
skambiai atšventė daugybė
druskininkiečių. Tačiau vietos
konservatorių „veidas“ Vilius
Semeška nepraleido progos
net ir tokią šventinę dieną susilaikyti nuo vietos bendruomenės įžeidinėjimų.
Į savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakciją skambinę ir užėję
druskininkiečiai stebėjosi, kad šis
vietos politikas gimtąjį miestą nesigėdija juodinti net per svarbiausią Lietuvos valstybinę šventę.
O „problemą“, pasirodo, jis įžvelgė praėjusią savaitę laikraštyje
„Mano Druskininkai“ paskelbtoje publikacijoje apie Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklos ir UAB „Hesona“ (zoosodo) pasirašytą edukacinio bendradarbiavimo sutartį.
V. Semeškos pozicija šiuo klausimu cituojama viename naujienų portale paskelbtoje „naujienoje“, parengtoje prieštaringos
reputacijos autorės Vilmos Danauskienės iš Papalazdijų, nuolat „besirūpinančios“ Druskininkų
reikalais. Tos pačios, kurios galimai neteisėta turizmo paslaugų
veikla buvo plačiai nušviesta nacionalinėje žiniasklaidoje.
Vadino
pasityčiojimu
„iš
visų“
Mūsų skaitytojai stebėjosi, kodėl savaitraštyje „Mano Druskininkuose“ paskelbta žinia apie
„Atgimimo“ mokyklos edukacines veiklas, taip suerzino vietos konservatorių ir net paakino
jį viešai įžeidinėti druskininkiečių
bendruomenę? Ar mokinių lankymasis Grūto parke esančiame zoologijos sode, susipažinimas su
ekspozicijomis prilygsta „nusikaltimu“ laisvai Tėvynei?
Laikydamiesi profesinės etikos,
tokį, regis, labai aiškų ir paprastą
klausimą, uždavėme ir pačiam V.
Semeškai. Raštu, kaip jis nuolat
prašo. Atsakymas, tiesą sakant,
nustebino. Cituojame pažodžiui:
„Jeigu perskaitytumėte savo klausimą dabar, neabejoju, ir pati suvoktumėte, kad jis – mažų mažiausiai, neprofesionalus. Antra,
toks klausimas prasilenkia su žurnalistine etika ir žmogiškąja pagarba – visų pirma, vaikams, vėliau – ir Jūsų pašnekovui, t. y.
man.“
Gal Jūs, gerbiami skaitytojai,
galėtumėte atsakyti, kodėl V. Semeškai šis klausimas pasirodė
toks sudėtingas?
O štai Genocido aukų muziejaus
direktorius Eugenijus Peikštenis į
tokį pat jam raštu pateiktą klausimą atsakė tiesiai šviesiai. „Ne, su
tokia nuomone nesutinku. Puiku,
kad Lietuvoje, po ilgokai trukusių
diskusijų, į vieną vietą buvo atgabentas LSSR „meninis“ paveldas,
pateikta išsami istorinė informacija apie kiekvieną skulptūrą – jos
personažą, autorių. Pažinimui
ir praeities suvokimui vertingos,
profesionalių istorikų pagalba parengtos ekspozicijos barakuose“,
– savaitraščiui „Mano Druskininkai“ teigė E. Peikštenis. – Dauguma Lietuvos muziejų yra parengę
programas, skirtas įvairaus amžiaus moksleivių grupėms. Tai ir
teminės ekskursijos, edukaciniai
užsiėmimai, dokumentinių filmų
peržiūros. Nemanau, kad yra blogai, jei tokia veikla užsiima ir Grūto parko muziejus“.
Anot E. Peikštenio, edukaciniai
užsiėmimai turi atitikti ir papildyti
mokyklines programas – mokytojai įdomiau galės pravesti pamokas ir užsiėmimus, dėstomą me-

džiagą susiedami su muziejaus
eksponatais.
O kas galėjo nulemti konservatoriaus V. Semeškos nuostatą,
esą mokyklos pasirinkimas rengti
biologijos, gamtos, istorijos ar kitas įvairias edukacijas, yra visos
Lietuvos žmonių pažeminimas? Į
klausimą, ar jis yra buvęs Grūto
parke, ten veikiančiame zoologijos sode, iškėlė versiją, esą šiuo
sodu siekiama „pritraukti daugiau
lankytojų, ypač vaikų, į sovietinių
stabų parką.“
Paprašytas paaiškinti, kodėl
edukacinį bendradarbiavimą vadina „spjūviu į veidą“, „viešu pažeminimu
druskininkiečiams“,
„pasityčiojimu iš visų Druskininkų savivaldybės bendruomenės
narių“, V. Semeška, regis, pranoko pats save „patriotiniu“ iškalbingumu: „Publikacija apie
būsimą moksleivių vežimą į Grūto parką buvo išplatina Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimo išvakarėse, papildomai įvertinant
ir dabartinę geopolitinę situaciją, tokios žinios paskelbimas žeidžia/žemina ne tik mane, bet,
mano įsitikinimu, visų pirma žemina kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, tremtinius
bei politinius kalinius.“
Istorijos – neištrinsi
Tremtinys, daugeliui Lietuvos
žmonių brangus šviesios atminties monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas (1922-2001) po
apsilankymo Grūto parke, viename iš šūsnies atsiliepimų knygų puslapių, išmargintų daugelio kitų lankytojų rankraščiais,
yra palikęs tokį įrašą: „Labai
džiaugiuos, aplankęs labai įdomų Grūto muziejų, kuris mums
akivaizdžiomis priemonėmis atskleidžia patį skausmingiausią
ne tik mūsų tautos, bet ir viso
pasaulio istorijos laikotarpį: t. y.,
primena žmonijos pačius šiurpulingiausius XX a. kataklizmus
ir jų veikėjus. Žmonės, kurie nepažįsta savo tautos istorijos, visuomet palieka vaikais – teigia
dar senovės išminčiai. Deja, tokių vaikų šiandien mūsų tėvynėje labai daug. Man šis muziejus
brangus dar ir dėl to, kad man
labai primena mano jaunystę,
kuri yra prabėgusi Intos-Vorkutos lageriuose. Esu nuoširdžiai
dėkingas gerb. muziejaus dir.
V. Malinauskui, kuris daug kuo
rizikuodamas, ėmėsi tokio reikalingo tautos sąmonės praturtinimui, darbo. Netikiu, kad šis
muziejus, taptų kada tai, kokia
tai forma tautos exherojų kulto vietove. Čia niekas negarbins
stabų, o su skausmu susimąstys, kaip sunku mums visiems
gyventi, kai ateina į mūsų gyvenimo vieškelius nusikaltimų milžinai. Norėčiau tik palinkėti, kad
ateityje ekskursijų vadovai neapsiribotų „nuogų“ faktų paminėjimu ar jų paviršutinišku pakeiksnojimu, bet sugebėtų ir
su filosofine potekste savo tauriems klausytojams paaiškinti,
kodėl kartais žmonijos istorijoje
ateina tokios baisios naktys baisių nužmogėjimų ir ką privalome
daryti, kad tokie baisūs nusikaltimai ir kančios nepasikartotų.
Vilnius, 2001. 05. 01“.
Paklaustas, kodėl kai kas pasisako, esą Grūto parkas ar ten
veikiantis zoologijos sodas yra
koks nors „baubas“, kuriuo reiktų gąsdinti vaikus ir visą Lietuvą,
Grūto parko įkūrėjas, Druskininkų garbės pilietis, Druskininkų
„Rotary“ klubo garbės preziden-

tas Viliumas Malinauskas sakė,
kad kai kuriems žmonėms, rodos, normalu yra kitus juodinti:
„Taip dažniausiai ir elgiasi tie, kurie gyvenime gal daugiau nieko
nenori veikti? Tačiau tada kokią
moralinę teisę tokie turi iš viso ką
nors komentuoti? Verčiau imtųsi
kokio darbo ir jį dirbtų... Dėl parko: istoriją, kokia ji bebūtų, žinoti
turime. Kas lengvai užsimiršta –
tas, deja, gali lengvai pasikartoti. O mūsų parkas ir sukurtas dėl
to, kad žmonės nepamirštų visų
tų baisumų, kurie tuo metu buvo,
mus supo. Žinant istorijos pamokas, gal pavyks nekartoti tų pačių klaidų, kurios kažkada buvo
padarytos.“
Pamokos – ir netradicinėse
erdvėse
Ar bereikia sakyti, kad XXI amžiaus mokykla yra kitokia nei
buvo praėjusiame amžiuje ar dar
anksčiau? Kaip „Mano Druskininkams“ sakė „Atgimimo“ mokyklos
direktorė Danutė Časienė, vis
daugiau pamokų vyksta netradicinėse erdvėse, vaikai vis dažniau
mokosi, tyrinėdami, konstruoja
robotukus, taip nuo mažens mokydamiesi programuoti, o be skaitmeninių technologijų neįsivaizduojama pamoka.
„Ir valstybines šventes švenčiame vis kitaip, nes dideli vieši susirinkimai neduoda naudos individualistui vaikui. Tik mokėkime
rasti gražių, pozityvių ir ugdančių
vaiką pavyzdžių. Mūsų, „Atgimimo“ mokykloje, Vasario 16-ajai
mokytojai ir mokiniai, mokytojos Valės Šmitienės ir jos kuruojamos Mokinių tarybos kvietimu,
supynė pynę Lietuvai. Kursime
ir klases be sienų, kitokias, neįprastas mokyklines erdves. Aktyviai dirbdami kartu su miesto
bendruomene, stengiamės, kad
mokinys turėtų platesnį žvilgsnį ir įgytų dalykinių bei bendrųjų kompetencijų, būtinų šiuolaikiniam vaikui – ir socialinių, ir
asmeninių, ir pažintinių, ir kūrybinių. O meilę savo gimtinei Lietuvai parodytų gražiais, gerais darbais, kūrybiniais sumanymais.
Teko bendradarbiauti su Vokietijos didmiesčio mokykla, kuri
savo mažuosius mokinius sistemingai išveža į edukacinius užsiėmimus tolimame kaime, kad
vaikas sužinotų, kaip atrodo ožkytė ar žąsis, turėtų laiko pats
paruošti maistą ir pamaitinti gyvūnėlius. Taip mažinamas stresas, mokinys atsipalaiduoja nuo
savo įtemptos dienos darbų – juk
neretai tėvai vaiką taip „įkinko“ į
daugybę būrelių, kad jis dirba už
visą suaugusiojo etatą be pietų
pertraukos, atsiranda kitų interesų, mažiau reikia psichologo pagalbos. Mūsų mokytojai, išgirdę
apie žadamas permainas pradėti mokyklą nuo 5-erių metų, nuogąstauja, kad ir dviejų psichologo etatų nepakaks, jei pradinukui
liks tokia pati įtempta mokymosi programa. Daug sudėtingesnė
nei suomių ar norvegų. Įtampa,
greitis ir stresas tikrai nepadeda
mokytis. Ir mes atradome stresą
nuimantį kampelį uždarosios akcinės bendrovės „Hesona“ zoosode, kuriame mokiniai užsiims
pozityvia edukacija egzotiškų gyvūnų pasaulyje. Tada, kai norėsime ir sutarsime, kai mokytojai
matys tai esant naudinga ir reikalinga mokiniams. Galbūt ir su
savo šalies 50-ies metų sovietine istorija susipažins Grūto parke, idant žinotų, koks uždaras
ratas veržte veržė jų Tėvynę, ku-

rios meile spekuliuoti vis dar neatpranta ir pokarinius genocido
standartus šiuolaikiniam demokratiniam gyvenimui taiko netikri
pranašai“, – sakė D. Časienė.
Sutartys – bendrų idėjų bankas
„Atgimimo“ mokyklos direktorė D. Časienė įsitikinusi: „Be
bendradarbiavimo sutarčių neišsiversime. Sutartys – tai įsipareigojimai veiklai, nustatant abipuses galimybes. Jokie finansiniai
resursai jose nenumatomi ir neskiriami. Tai tik bendrų idėjų bankas. „Atgimimo“ mokykla turi
daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais socialiniais partneriais: Druskininkų
savivaldybės įmonėmis, Lietuvos
Iniciatyvių mokyklų klubu, Lietuvos ir Vakarų Europos bei Japonijos, Latvijos, Baltarusijos mokyklomis, Europos mokyklų klubu
Prancūzijoje. Druskininkų „Rotary“ klubo nario A. Katilovskio dėka
netrukus išplėsime savo geografines bendradarbiavimo ribas, pasirašydami sutartį su kaimyninės
Lenkijos Ryno miesto mokykla,
kuri taip pat užsiima sveikatos
ugdymo veikla, turi patirties, kultivuojant vandens sporto šakas.
Netolimoje ateityje planuojame
organizuoti bendras vasaros stovyklas. Veiklos gali būti integruojamos į ugdymo procesą formalųjį
arba neformalųjį, gali vykti mokslo metų ar vasaros atostogų laikotarpiu, per 10 skiriamų pažintinių
dienų tais mokslo metais. Kitos
užsienio mokyklos nori sudaryti sutartis su „Atgimimo“ mokykla dėl jų įtraukimo į bendrus tarptautinius projektus, nes esame
išskirtinę projektinę patirtį turinti
švietimo įstaiga Europoje. Dėkojame daugumai kurorto įmonių už
nesavanaudišką pagalbą mūsų
mokyklai, leidimą klasėms lankytis mokinių tėvų darbovietėse, susipažinti su darbo organizavimo
sistemomis.“
D. Časienė akcentavo, kad sutarties su Grūto parku mokykla
neturi: sutarta bendradarbiauti tik su parke veikiančiu bendrovės „Hesona“ zoosodu: „Taigi,
manau, V. Semeška, suklaidino ir
pats save, ir visą Lietuvą, pirmiausia dėl pačios sutarties esmės –
juk joje kalbama apie gyvūnėlius ir paukštukus. Galiausiai, ar
tai pilietiškas pavyzdys, kai kažkoks piktai nusiteikęs veikėjas su
neslepiama piktdžiuga, kaip man
pasirodė, žiniasklaidoje meluoja Lietuvai apie niekuo dėtą mokyklą, kurioje mokėsi ir pats, ir į
kurią, ne pagal gyvenamąją teritoriją, įsiprašė priimti savo vaiką?
Neįsigilino, nepaklausė, nepasidomėjo, kokia tai sutartis, kaip ji
bus vykdoma, kodėl jos reikia mokyklai? Beje, bendrovės „Hesona“ direktorius V. Malinauskas ne
vienerius metus priima ir mokyklos svečius užsieniečius, ir mokinius, dalyvaujančius įvairiuose
projektuose visiškai nemokamai.
V. Semeška, nežinodamas jokių
detalių ir, mano manymu, trumparegiškas išvadas pasidarydamas
pats, esmę, matyt, nustatė vizualiai, pamatęs nuotrauką ir pavadinimą? Gal mano atskleidęs „korupcijos“ ar „pogrindinės politinės
veiklos židinį“? Minėtame internetinio naujienų portalo straipsnyje tiesiog atbulai pasukta rodyklė.
Neatmetama galimybė, kad mokykla kreipsis į teismą dėl šmeižto jos atžvilgiu.“
„Mano Druskininkai“
informacija
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Sušauktas Kontrolės komiteto posėdis

Kontrolės komiteto posėdyje pristatyta Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos ataskaita, Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programa bei aptartas klausimas dėl asignavimų, reikalingų
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano vykdymui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį sušauktas pirmasis
Kontrolės komiteto posėdis, kuriame pristatyta Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos
ataskaita, Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
2017 metų veiklos programa bei
aptartas klausimas dėl asignavimų, reikalingų Druskininkų savi-

valdybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano
vykdymui.
Iki šiol organizuoti trys Kontrolės komiteto posėdžiai neįvyko
dėl kvorumo nebuvimo, nes juose nepasirodė opozicijos atstovai
liberalų sąjūdžio frakcijai priklausantis Karolis Kaklys ir iš Tarybos
šiais metais pasitraukęs liberalas

Valdas Trinkūnas.
Nors į antradienį organizuotą
Kontrolės komiteto posėdį opozicijos atstovas K. Kaklys neatvyko, tačiau dalyvaujant daugumai
narių, Kontrolės komiteto posėdis įvyko.
Kontrolės komitete svarstyti
klausimai bus teikiami Tarybai artimiausio posėdžio metu.

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės
Tarybos komitetai

Antradienį posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai, kuriuose svarstyti aktualūs biudžeto, švietimo, projektų
įgyvendinimo, sveikatos priežiūros ir kitų sričių sprendimų projektai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai, kuriuose svarstyti aktualūs biudžeto, švietimo,
projektų įgyvendinimo, sveikatos
priežiūros ir kitų sričių sprendimų
projektai.
Vasario 28 dieną 10 val. šaukiamame Tarybos posėdyje iš viso
bus svarstomi 26 bendruomenei
svarbūs klausimai, išsamiai išnagrinėti komitetų posėdžių metu.
Komitetų posėdžiuose Finansų
ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda
Amšiejienė pristatė 2017 metų
Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą.
Komitetuose pristatytas ypatingai svarbus klausimas dėl vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą. LR Vyriausybė praėjusiais metais patvirtino taisykles,
reglamentuojančias vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą paskaičiavimo dydžius,
visos savivaldybės privalo apskaičiuoti naująją rinkliavą. Pa-

grindinis reikalavimas – visos savivaldybės privalo diferencijuoti
rinkliavas, nustatant pastoviuosius bei kintamuosius kaštus.
Druskininkų savivaldybei pritarus
sprendimo projektui, nuo 2017 m.
balandžio 1 d. savivaldybė patvirtins dvinarę vietinę rinkliavą
ir naujus rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
iš atliekų turėtojų ir komunalinių
atliekų tvarkymą dydžius.
Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas
pristatė 2017-2019 m. strateginį
veiklos planą bei 2014-2020 m.
ES fondų lėšomis planuojamus
įgyvendinti projektus. Įgyvendinat projektus planuojama Druskininkuose įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas, pagerinti
meno mokyklos infrastruktūrą,
tvarkyti Leipalingio ir Viečiūnų
viešąsias erdves.
A. Svirskas komitetų posėdžiuose taip pat pristatė sprendimo
projektą dėl investicinių projektų įgyvendinimo: Druskonio ežero pakrantėje planuojama įrengti

menines šviesų instaliacijas, ketinama atnaujinti lenktą tiltelį per
Ratnyčios upę, rekonstruoti šalia Druskininkų švietimo centro
esančią aikštę bei M. K. Čiurlionio paminklo skverą, įrengti Druskininkų ženklą.
Komitetų posėdžiuose pristatyti du aktualūs sprendimų projektai, kuriuose numatyta, kad
nuo kitų mokslo metų Leipalingio ir Viečiūnų mokyklų struktūra bus pakeista, mokyklos taps
progimnazijomis.
Komitetų posėdžiuose taip pat
pristatyta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2016 metų priemonių vykdymo
ataskaita, 2017 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės, 2017 m .visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa ir jos sąmata, Viečiūnų herbo naudojimo
aprašas, pateikta informacija apie
nevyriausybinių organizacijų teikiamus projektus, 2017-2019 m.
jaunimo problemų sprendimo plano priemonės.

Vasario 24 dieną –
Nacionalinis diktantas
Visus druskininkiečius bei kurorto svečius kviečiame aktyviai
dalyvauti VšĮ Pilietinės minties
instituto dešimtąjį kartą organizuojamame Nacionalinio diktanto konkurse ir pasitikrinti lietuvių
kalbos žinias. Nacionalinis diktantas vyks vasario 24 dieną 10
val. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos aktų salėje.
Diktantas bus transliuojamas
per LRT radiją. Dalyvių registracija el. p.: lina.g@druskininkai.lt
arba telefonu (8 313) 53372.
Užsienio lietuvių bendruomenės iš organizatorių gaus diktanto įrašą ir galės rašyti joms
patogiu laiku šeštadienį, vasario 25 d.
Jau penktus metus organizuoti
Nacionalinį diktantą padeda Lietuvos paštas, aktyviai kviečiantis visus neabejingus gimtosios
kalbos mylėtojus prisidėti prie
lietuviško žodžio saugojimo.

Dėl raštingiausiojo vardo bus
varžomasi keliose kategorijose
– raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.
Pernai Nacionalinį diktantą rašė
daugiau nei 8000 žmonių.
Nacionalinis diktantas organizuojamas kartu su ilgamečiais
projekto partneriais – DELFI,
LRT, AB Lietuvos paštu, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine lietuvių kalbos komisija,
Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka. Projektą
globoja Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 27 dieną svetainėse:
www.diktantas.lt, DELFI ir www.
vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos
paaiškinimais). Daugiau informacijos: www.diktantas.lt. Pasiteirauti galite el. paštu: diktantas@diktantas.lt

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 ar 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.
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.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Įmonei reikalinga (-as) buhalterė (-is) dirbti nepilną
darbo dieną. Tel. 8 (313) 55722, 8 682 22334
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Lietuvos gimtadienį Druskininkų krašto žmonės
paminėjo smagiai

Lietuvos gimtadienis – linksmai
Vasario 16-osios popietę Druskininkų jaunimo užimtumo centre
susirinkę druskininkiečiai dalyvavo iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime.
Renginio dalyvius pasitiko folkloro ansamblis „Racilukai“, visus
pasveikino Druskininkų savivaldybės tarybos narys Algis Bolys.
Šiemet LR prezidentė Dalia Grybauskaitė kvietė Vasario 16-ąją
švęsti linksmai ir nuotaikingai, taigi ir Druskininkuose surengto renginio vedėja Danguolė Žėkienė
pakvietė pažiūrėti giluminius tautosakos klodus atveriantį, pašėlusio smagumo spektaklį „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes?“.
Gerą nuotaiką visiems dovanojo
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 kt. užrašytą tautosaką.
Viečiūnuose – šventinis koncertas ir herbo bei vėliavos
šventinimas
Vasario 16-iosios popietę Viečiūnų bendruomenės centre vos
tilpo žmonės, atėję į šventinį Lietuvos gimtadieniui skirtą šventę.
Pasveikinti Viečiūnų bendruomenę atvyko Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, Seimo narys
Zenonas Streikus, Tarybos nariai, Ratnyčios parapijos klebonas Žydrius Kuzinas, svečiai iš
Druskininkų.
Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis pasidžiaugė, kad nuo šiol
Vasario 16-oji Viečiūnų gyventojams bus dviguba šventė – tądien buvo pašventintas Viečiūnų miestelio herbas bei vėliava:
„Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos gimtadienį galime švęsti
kartu. Smagu, kad nuo šiol turėsime ir savo herbą, kurį sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jame vaizduojama aukso
spalvos verpstė mėlyname fone.
Tai susiję su miestelyje puoselėtomis verpimo tradicijomis, nes
nuo 1963 m. čia veikė „Drobės“
verpimo fabrikas. Pasirodo, šio
simbolio nėra nei viename herbe ar vėliavoje.
Dėl fabriko į Viečiūnus atvažiavo daugybė žmonių iš visos Lietuvos, suleido čia šaknis. Ir dabar
mūsų seniūnija išsiskiria iš visų
tuo, kad kasmet pas mus padaugėja nuo 40 iki 100 gyventojų.
Kai tik pradėjo kurtis fabrikas,
gyventojų buvo apie 300, dabar –
apie 2000 gyventojų Viečiūnuose
ir 4 500 – visoje seniūnijoje. Didėjimas rodo, kad mūsų gyvenimas bendravimas ir vykdoma veikla žmonėms tinka, patinka ir juos
čionai traukia. Čia kuriasi jauni
žmonės, gyvena, augina vaikus.
Mus tai labai džiugina.“
„Smagu, kad norinčių dalyvauti šventiniame renginyje susirinko tiek daug, kad reikia papildomų kėdžių. Jūs tikrai mokate
gražiai bendrauti, esate kūrybingi ir mylite savo miestelį. Sveikinu su dviguba švente. Nuo šiol turite oficialią simboliką – vėliavą ir
herbą. Tai svarbus įvykis miesteliui, bendruomenei. Jūs esate aktyvūs, turite puikų vadovą, įsilieja-

te į Druskininkų gyvenimą, darote
mūsų kraštą dar patrauklesniu.
Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės!“ – sveikindama Viečiūnų
bendruomenę sakė šventėje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė:
Savivaldybės tarybos narys Algis Bolys prisiminė, kad Viečiūnai
visada buvo garsūs darbščiais,
energingais ir kūrybingais žmonėmis: „Kai čia veikė „Drobės“
fabrikas, Viečiūnai visada buvo
viena iš gražiausių gyvenviečių
Lietuvoje. Fabriko neliko, o Viečiūnai toliau sėkmingai gyvuoja,
vystosi ir gražėja. Šiandien esate
ta bendruomenė, kuri rodo pavyzdį ne tik mūsų savivaldybei, bet ir
Lietuvai.“
LR Seimo narys Zenonas Streikus akcentavo, kad labai prasminga, jog pagrindinės Lietuvai
šventės metu buvo pašventinta
ir Viečiūnų miestelio simbolika:
„Herbas, manau, įpareigoja, ir byloja, kad bendruomenė tapo brandžia, stipria, savarankiška. Herbe
vaizduojamas gyvybės medis –
darbštumo, kuris jums yra labai
būdingas, gyvybingumo, šviesos
ir gerų darbų darymo simbolis. Tikiuosi, kad Jūsų bendruomenė ir
toliau augs, kaip šis gyvybės medis. Tikiu, kad su tokia pozityvia
jėga, kokia yra jūsų bendruomenėje, galima pasiekti bet kokius
tikslus.“
Gausiai susirinkusiai visos Viečiūnų seniūnijos bendruomenei koncertavo mišrus choras
„Druskininkai“ (vadovė Inga Vagnoriūtė, koncertmeisteris Danas Juškevičius).
Leipalingio
bendruomenė
Lietuvos gimtadienį šventė dvi
dienas
Leipalingyje renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo
99-osioms metinėms, vyko dvi
dienas. Vasario 15-ąją Leipalingio pagrindinės mokyklos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejuje pristatyta knyga ir paveikslų
kolekcija „Viduramžių Lietuvos
viešpačiai“.
Renginyje, skirtame mokiniams
ir suaugusiems, dalyvavo knygų
autoriai Tomas ir Inga Baranauskai, imaginacinių portretų kolekcijos autorius Artūras Slapšys ir
iniciatorius bei mecenatas Antanas Gedvilas. Istorikė Inga Baranauskienė plačiau panagrinėjo
jotvingių ir kolekcijoje pristatytų kunigaikščių vaidmenį Lietuvos valstybės kūrimosi procese.
Istorikas Tomas Baranauskas ir
Gintautas Zabiela pristatė knygą
„Saulės mūšio pėdsakų paieškos“.
Vasario 16-osios minėjimas
prasidėjo Leipalingio Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukotomis Šv. Mišiomis.
Klebonas kalbėjo apie laisvės
ir nepriklausomybės skirtumus.
Po mišių prie Leipalingio Nepriklausomybės paminklo surengta
vėliavos pakėlimo ceremonija,
sugiedotas himnas. Leipalingio
laisvalaikio salės saviveiklininkai dovanojo šventinį koncertą
„Mes – Lietuvos dalis“.
„Vasario 16-osios aktas svarbus ne tik todėl, kad jis skelbia didžiausią tautos turtą – Lietuvos
nepriklausomybę. Vasario 16-oji
– tai diena, kai mes turime patys
sau atsakyti už nueitą kelią. Ko-

Gerą nuotaiką visiems dovanojo profesionalios aktorės dzūkės Vitalija Mockevičiūtė,
Neringa Varnelytė, liaudies dainų atlikėjai Darius Mockevičius ir Paulius Kovalenko/Roberto Kisieliaus nuotrauka
Viečiūnų bendruomenę pasveikino Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė ir tarybos narys A.
Bolys/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Vasario 16-iosios popietę Viečiūnų bendruomenės centre vos tilpo žmonės, atėję į
šventinį Lietuvos gimtadieniui skirtą šventę/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Viečiūnų seniūnas A. Varanis pasidžiaugė, kad nuo šiol Vasario 16-oji Viečiūnų
gyventojams bus dviguba šventė/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Renginio dalyviams koncertavo folkloro ansamblis „Racilukai“ /Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Seimo narys Z. Streikus akcentavo, kad
labai simboliška, jog pagrindinės Lietuvai
šventės metu buvo pašventinta ir Viečiūnų miestelio simbolika/Laimos Rekevičienės nuotrauka

kia Lietuva yra ir kokia ji bus priklauso nuo mūsų visų nuoširdaus
darbo, kūrybiškumo, drąsos, tarpusavio pagarbos ir nuoširdumo.
Būkime oriais Lietuvos šeimininkais!“ – sakė Leipalingio bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė, primindama iškilaus
Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius: „Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą
supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo
skausmo, prievartos ir melo, kad
jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“

Po mišių prie Leipalingio Nepriklausomybės paminklo surengta vėliavos pakėlimo ceremonija, sugiedotas himnas/Antano Ruginio nuotrauka

„Mano Druskininkai“
informacija

Leipalingio laisvalaikio salės saviveiklininkai dovanojo šventinį koncertą „Mes – Lietuvos
dalis“/Antano Ruginio nuotrauka
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Lietuvos valstybės atkūrimo
99-osios metinės

Pradinių klasių mokiniai priešais mokyklą ant sniego guašu nupiešė Lietuvos vėliavą/Viečiūnų pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės
Viečiūnų pagrindinės mokyklos bendruomenė Vasario
16-osios išvakarėse susirinko
švęsti Lietuvos Valstybės atkūrimo 99-ąsias metines.
Šventę pradėjome, iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Mokiniai deklamavo eiles
ir dainavo dainas, skirtas Tėvynei.
Po minėjimo surengta tradicinė mokyklos bendruomenės
sporto šventė, kurią pradėjome

mankšta su Druskininkų Visuomenės sveikatos biuro direktore
Inga Kostina. Mokiniai, jų tėveliai
ir mokytojai rungėsi šaškių, stalo teniso, golfo ir estafečių varžybose. Daug teigiamų emocijų dalyviai patyrė šaudymo rungtyje,
kurią organizavo LŠS Karininko
A. Juozapavičiaus 1-osios šaulių
rinktinės Druskininkų G. Matulionio 103-osios kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas su jaunaisiais šauliais.
Pradinių klasių mokiniai prie-

šais mokyklą ant sniego guašu
nupiešė Lietuvos vėliavą.
Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti mokyklos padėkomis
bei Viečiūnų bendruomenės
„Versmė“ įsteigtais saldžiais
prizais. Už asmeninius pasiekimus nugalėtojams buvo įteikti Druskininkų sporto centro dovanoti medaliai.
Džiaugiamės daug nuveikę Tėvynės labui!
Viečiūnų pagrindinės
mokyklos informacija

„Atgimimo“ mokykla – kvadrato
varžybų vicečempionė

Naujai įrengtam masažo kabinetui viešbutyje,
reikalinga masažuotoja (-jas). Tel. 8 687 77571
Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770

Vasario 10 d. Kauno r. Vilkijos gimnazijoje surengtose
2016-2017 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių ir berniukų (gim. 2004 m. ir
jaunesnių) finalinėse kvadrato varžybose puikiai pasirodė
mūsų mokyklos 5-6 klasių mergaičių rinktinė, po atkaklių varžybų iškovojusi II –ąją vietą.
Tai geriausias šios sporto šakos pasirodymas mokyklos istorijoje. Mergaitės žaidė su Mažeikių Pavasario pagrindinės
mokyklos, Rokiškio Senamiesčio
progimnazijos ir Raseinių Šaltenio progimnazijos komandomis.
Vicečempionėmis tapo: Vakarė Damulevičiūtė iš 6c kl., Kamilė Lukauskaitė iš 6b kl., Evita Zuberniūtė iš 6c kl., Gabija Petkutė
iš 6c kl., Deimantė Miliauskaitė
iš 6a kl., Daniela Valderbeek iš
6b kl., Iveta Sokolovaitė iš 6a kl.,
Gustė Šematovičiūtė iš 6b kl., Simona Grigoryan iš 6b kl., Patricija
Mizeraitė iš 5a kl.
Berniukų komandai po sunkių
ir įtemptų kovų atiteko IV-oji vieta. Berniukai žaidė prieš Kauno

„Atgimimo“ mokyklos 5-6 klasių mergaičių rinktinė iškovojo II-ąją vietą/ „Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

raj. Vilkijos gimnazijos, Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos komandas. Komandoje
žaidė: Aistis Lukoševičius iš 6a
kl., Povilas Žilionis iš 6a kl., Matas Jakubauskas iš 6b kl., Gustas Tankelevičius iš 6b kl., Tadas
Mikučionis iš 5c kl., Tomas Goberis iš 5a., Emilis Žiogelis iš 6b kl.,
Aivaras Stravinskas iš 6b kl., Ei-

dvydas Šivokas iš 6b kl., Raikardas Svetlauskas iš 6b kl, Augustas Marcelis iš 5c kl.
Džiaugiamės, kad mokslas ir sportas su vaikais visada kartu! Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame kūno
kultūros mokytojams Juozui Stankevičiui ir Povilui Žarnauskui.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija
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Kaip mes šventėme vasario 16-ąją
Angelė Paulėkaitė
Druskininkų parapijos
administratorė

namų

Druskininkų švč. M. Marijos
Škaplierinės parapijos namų
bendruomenė Vasario 16-ąją,
Lietuvos valstybės atkūrimo
dieną, šventė džiugiai, šviesiai,
lengvai.
Pasiėmę vėliavą, mes visu
būriu nužygiavome į mišką ir
užkopėme į aukščiausią kalną. Ten sugiedojome Lietuvos
himną. Nusiridenę nuo kalno,
pradėjome linksmybes. Kartu
su mumis šventė visas miškas,
švietė saulė. Vaikai rogutėmis
leidosi nuo kalno, žaidė žiemos
žaidimus, mamos dainavo, tėtis kūrė laužą. O kokia gi šventė be vaišių? Puikiai nusitikę,
prie laužo dainavome, kepėme
dešreles, gėrėme kakavą.
Ačiū mamoms, suorganizavusioms šią iškylą. Savo vaikams
mes stengiamės suteikti kuo daugiau meilės ir galimybių patirti.
Patirti, kad giedoti himną gali būti
smagu. Ir pajusti šios giesmės
jėgą. Leisti nešti vėliavą, kaip ją
nešė mūsų seneliai, išklausy-

Druskininkų švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos namų bendruomenė Vasario 16-ąją,
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, šventė džiugiai, šviesiai, lengvai/Asmeninio archyvo
nuotrauka

ti močiutės prisiminimų, ištiesti
vienas kitam ranką, kopiant į kalną. Mes manome, kad šią dieną
reikia ne tik minėti, bet ir švęsti. Švęsti išradingai, kad ji tap-

tų ne tik valstybės, bet ir šeimos
švente. Tikimės, kad tai taps nauja Parapijos namų bendruomenės
tradicija ir kitais metais mūsų susirinks dar daugiau.

Ženklai, išduodantys, kad jūsų
regėjimas silpsta
Žinoti, nedelsti ir reaguoti
– kiekvienas iš mūsų turėtume vadovautis šia taisykle,
siekdami išsaugoti regėjimą – vieną didžiausių žmogui duotų gyvenimo dovanų.
Laiku reaguodami į pirmuosius simptomus, galime išvengti rimtų komplikacijų ar
net aklumo.
Pokyčiai įspėja – susirūpinkite!
Patiriama įtampa, poilsio trūkumas, nevisavertė mityba ir
išmaniųjų telefonų bei kompiuterių ekranai – tai šiuolaikinių
žmonių kasdienybė, dėl kurios,
deja, silpsta mūsų regėjimas.
Todėl, siekiant išvengti skaudžių pasekmių, būtina žinoti,
kokie yra pirmieji silpstančio
regėjimo simptomai ir nedelsiant reaguoti juos pastebėjus.
„Miglotas, neryškus smulkių
daiktų matymas, vaizdo liejimasis, iškraipytos linijos, tamsių dėmių atsiradimas“, – silpstančio regėjimo simptomus,
kurių neturėtumėte ignoruoti,
vardija „Optikos pasaulio“ gydytojas-oftalmologas
Rimas
Jakštas. Pašnekovo teigimu,
akių priežiūros specialistas,
įvertinęs regėjimo funkcijas,
apžiūrėjęs akis bei atlikęs reikiamus tyrimus, gali nustatyti atsiradusių regėjimo pokyčių
priežastis ir skirti tinkamą gydymą. Delsti nederėtų, juk regėjimo pokyčiai kiekvieną dieną gali progresuoti.
Nesirūpinantiems regėjimu
gresia rimtos ligos
Laiku nesikreipiant į gydytojus, kai kurių ligų pasekmė gali
būti ir aklumas. Regėjimui pablogėjus dėl trumparegystės,
toliaregystės, astigmatizmo ar
amžinės toliaregystės pokyčių, dažniausiai padeda nau-

jų, regėjimo ydą koreguojančių
akinių skyrimas. Regėjimui pablogėjus dėl ligų, pavyzdžiui,
kataraktos, glaukomos, amžinės geltonosios dėmės degeneracijos, vien akiniais problemos nepavyksta išspręsti
– reikalingas gydymas, nes
viena iš šių ligų komplikacijų
– aklumas. Apie šias ligas gali
įspėti tamsių dėmių atsiradimas prieš akis, įvairiausi matomo vaizdo iškraipymai. „Taip
pat reikėtų sunerimti, atsiradus „žaibavimui“, „blykčiojimui“
akyse – nedelsiant reiktų kreiptis į akių gydytoją, nes tai yra
vienas iš gresiančio tinklainės
atšokimo simptomų“, – pabrėžė R. Jakštas.
Pagrindinės taisyklės, padėsiančios tausoti regėjimą
Bent kartą per metus pasitikrinkite pas akių specialistą.
Jokie kasdieniai pratimai ar vitaminai nepakeis akinių ar kontaktinių lęšių, tad jei jums jie
yra paskirti, juos reikia įsigyti ir
naudoti.
Akių sveikatos būklę reikia
stebėti ir patiems: kiekvieną
rytą rekomenduojama pačiam
įvertinti savo regėjimą, užduodant sau tokius klausimus: ar
aš ir toliau gerai matau? Ar
manos akys atrodo sveikai? Ar
mano akys jaučiasi gerai?
Pažiūrėkite į aplinką, įvertinki-

te, ar matote lygiai taip pat kaip
vakar, ar regėjimas nepablogėjo? Reikėtų pakaitomis primerkti vieną akį, įvertinti ar abi akys
mato vienodai, ar neatsirado
pokyčių.
Įvertinkite, kaip atrodo jūsų
akys. Sveikos akys yra baltos,
skaidrios.
Įvertinkite, kaip jaučiasi jūsų
akys. Bet koks dirginimas
akyse, svetimkūnio jausmas,
skausmas, šviesos baimė, atsiradusios išskyros, byloja
apie akių problemas kurioms
spręsti reikia akių specialisto
pagalbos.
Jei jums skirti akiniai, nepamirškite jų dirbdami kompiuteriu, skaitydami, vairuodami.
Pavasarį saugokite akis nuo
tiesioginių saulės spindulių
saulės akiniais.
Atsiradus bet kokiam regėjimo pablogėjimui, pasikeitus
akių išvaizdai, atsiradus nemaloniems pojūčiams akyse, reikėtų nedelsiant kreiptis į akių
specialistą. Nes tai beprasidedančios akių ligos ženklai.
Jei vis dar neradote laiko pasirūpinti savo akimis, nedelskite. Vasarį – „Gero regėjimo
mėnesį“, visi kviečiami pasirūpinti savo akimis ir profilaktiškai pasitikrinti savo regėjimą.
Kelios minutės jūsų laiko gali
užkirsti kelią silpstančiam regėjimui ar prasidedančiai ligai.
Taigi rūpinkitės savo akimis ir registruokitės nemokamai jų patikrai „Optikos
pasaulio“ salone Druskininkuose, adresu: M. K. Čiurlionio g. 99, PC „Maxima“.
(Darbo dienomis nuo 10.0019.00 val., savaitgaliais nuo
10.00-16.00 val.).
Registracija pas akių priežiūros specialistą tel. 8 633
09 495.

Romos Pankevičienės įmonėje
gaminami ir ŠIMTALAPIAI!
Kaina – tik 7.50 Eur už kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur
už kilogramą!
Užsakymai priimami cukrainėje (Vytauto g. 15)
Cukrainėje pigiai parduodami plastikiniai kibirai ir
kibirėliai (5 l ir 10 l).

Parduodu malkas. Galiu atvežti.
Tel. 8 673 57408
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Vienybės ir darnos pamokos rytojui „Saulės“ pagrindinėje
mokykloje
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Nuvilnijusi Vasario 16-osios
šventė kaskart verčia aiktelėti iš nuostabos – ko gero,
kiekviena Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla šią svarbią sukaktį mini, nepristigdama idėjų, entuziazmo, noro
visiems mums reikšmingą įvykį pasitikti netradiciškai, kitoniškai, „garsiai“. „Saulės“
pagrindinės mokyklos bendruomenė taip pat atsakingai
renkasi veiklas, kurios ugdo
mokinių pilietiškumą, gaivina
tautinį sąmoningumą, kviečia
iš naujo atrasti, džiaugtis ir didžiuotis tuo, kas sukaupta per
amžius. Kartu ši diena kviečia mus, šalies patriotus, prisiminti pačius svarbiausius ir
iškiliausius šalies istorijos kūrėjus – žmones, kurie paženklino tautos laisvės kelią savo
ryškiais įspaudais, titaniškais
darbais, įprasmino jos savastį
dainose, eilėse, visam pasauliui skambino nepriklausomybės varpais ir kurių herojiško
pasiaukojimo dėka pagaliau
tapome išgirsti.
Akivaizdu, kad mokinių tautiškumo ugdymas turi prasidėti ankstyvoje vaikystėje, tad neatsitiktinai „Saulės“ pagrindinės
mokyklos priešmokyklinukai bei
pradinių klasių mokiniai visą savaitę savo gražius darbelius ir
mintis skyrė Vasario 16-osios paminėjimui. Mokykloje vyko projektinių darbų konkursas-paroda „Iš
močiutės skrynios“, kurio baigiamieji darbai ir šiandien eksponuojami mokyklos erdvėse. Ši įdomi
veikla skatino mokinius domėtis
tautos kultūriniu paveldu, įdėmiau
pasidairyti į tautinius raštus, spalvas, susipažinti su tradicine tapybos ir grafikos technika, žvilgtelėti
į senolių spintas, kraičio skrynias
ir paieškoti ten saugomos praeities atšvaitų. Skirtingos veiklos
buvo integruojamos į įvairių dalykų pamokas.
Lietuvių kalbos pamokose mokiniai mokėsi eilėraščių apie Lietuvą, dalyvavo eilėraščių sakymo
popietėje-konkurse, patys pabandė tapti jaunaisiais kūrėjais: rašė
miniatiūras apie tai, kokią Lietuvą
jie norėtų išvysti po kelerių metų

Visų šventės išvakarėse nuveiktų darbų kulminacija tapo mokyklos bendruomenės šiaurietiško ėjimo žygis – tegul ir ne po Lietuvą, bet
su šiaurietiškomis lazdomis po Druskininkų miestą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Vyresniųjų klasių mokiniams pilietiškumo pamoką vedė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

ar dešimtmečių, kūrė prasmingus
linkėjimus-sveikinimus gimtinei ir
kabino juos ant stilizuoto tautos
medžio, rašė jausmingus laiškus
Lietuvai. Patys gabiausieji sukūrė eilėraščių apie meilę ir atsidavimą tėvynei, o štai ketvirtų klasių
mokinukai buvo kritiški, nagrinėdami tekstus apie emigraciją – jie
teigė „dėl trupinio aukso ir gardaus valgio šaukšto“ nepaliksiantys gimtosios Lietuvos ir jos brangių vietų.
Patys mažiausieji, priešmokyklinės grupės vaikučiai, leidosi pažinti tų unikalių ir brangių Lietuvos
vietų – kelionė buvo neakivaizdinė, „pagardinta“ dainelių skambėjimu, eilių deklamavimu, išmarginta ryškių spalvų piešinėliais
Lietuvai. Nagingi pradinukai net

ir pertraukų metu savo prasmingus darbus skyrė tėvynei – pynė
tautinių spalvų juosteles-apyrankes, jas dovanojo artimiesiems,
audė iš tautinių spalvų popieriaus
atraižėlių, kūrė įvairias tautines
idėjas atspindinčius plakatus-koliažus. O štai 3a klasės mokiniai
sukūrė sveikinimą toli nuo gimtosios Lietuvos šiuo metu esančiam Gustukui, kurio sugrįžtant,
tikiu, nekantriai laukia visa mokyklos bendruomenė ir gimtasis
miestas!
Vyresniųjų klasių mokinius vasario 15 dieną, pačiose šventės
išvakarėse, aplankė Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, kuris jau kelerius metus jiems veda pilietiškumo pamokas. Klausydamas vie-

no iš miesto vadovų pasakojimo,
supranti, kad tai kartu ir gyvenimiškos pamokos, mat jose jaunoji karta skatinama mokytis, kurti,
gyvenimą įprasminti darbais, kuo
anksčiau atrasti savąjį kelią, suvokti pašaukimą, tapti profesionaliais, savo amatą išmanančiais
darbuotojais. Kalbėdamas su mokiniais vicemeras nebijojo būti
atviras, tėviškas, jautrus ir patariantis, lengvai ir greitai įsitraukė
į diskusiją ir atsakė į jam užduotus klausimus, pasidalijo miesto ateities planais, plėtros projektais – mokiniai nudžiugo, išgirdę
žinią apie tai, kad gana greitai
bus įrengta BMX dviračių trasa.
Paprašytas įvardinti, kuo labiausiai didžiuojasi, būdamas vienu
iš savivaldybės vadovų, gerbia-

mas pašnekovas pirmiausia pasidžiaugė čia gyvenančiais ir dirbančiais žmonėmis, kurie, anot
jo, yra kitokie – įdomūs ir saviti, drąsūs ir laisvi, nebijantys iššūkių, bendruomeniški, gebantys
palaikyti vieni kitus, kuriantys ir
įgyvendinantys prasmingus projektus, inicijuojantys naujoves. Į
mokyklą užsukusį svečią mes pasveikinome eilėmis ir dainomis, iš
kurių įtaigiausiai ir nuoširdžiausiai skambėjo Gabrielės ir Fausto atliekama dainelė „Vytis ir trispalvė“ ( mokytoja I. Daniušienė).
Tądien ir klasių valandėlės
buvo netradicinės – jose organizuotos veiklos dar kartą leido
mums atsigręžti į jautrią ir pagarbos vertą tautos istorinę praeitį:
6-7 klasių mokiniai susirungė istoriniame proto mūšyje, kuriam
klausimus ir užduotis parengė
patys, padedami istorijos mokytojos R. Vaškevičienės, o mokinių atsakymus ir darbus vertino
taip pat mokiniai.
Stebėdami konkursą, džiaugėmės mokinių gebėjimu per gana
trumpą laiką sukurti patriotinių eilėraščių, sužavėjo mokinių įžvalgumas, geros istorinės žinios,
kūrybiškas požiūris į šalies simbolius. 8 klasių mokiniai susitiko
draugiškose tinklinio varžybose,
kurios ugdo bendrumo, bendruomeniškumo jausmą, o 9-10 klasių mokinių žinios apie Lietuvą,
jos reikšmingiausius įvykius buvo
tikrinamos istorinėje viktorinoje
„Mano kraštas“.
Na, o visų tos dienos nuveiktų darbų kulminacija tapo mokyklos bendruomenės šiaurietiško
ėjimo žygis. Tegul ir ne po Lietuvą. O su šiaurietiškomis lazdomis – po Druskininkų miestą.
Smagų pasivaikščiojimą pabaigėme miško muziejaus „Girios
aidas“ teritorijoje, dėkodami Visuomenės sveikatos biurui už
prasmingas sveikos gyvensenos
skatinimo pamokas ir galimybę
išbandyti tokio ėjimo būdo techniką. Miško poilsinėje aikštelėje
mūsų laukė ne tik laužas, bet ir
sveikuoliškas troškinys, taip pat
jaukus ir šiltas pabuvimas kartu.
Tikiu ir viliuosi, kad Vasario
16-osios šventė išliks kiekvieno
mūsų širdyje kaip vienybės, darnos ir tautinio sąmoningumo pamoka. Pamoka tokiam pat šviesiam ir taikiam rytojui.

Valstybės gimimo diena gimnazijoje – kitaip!
Guostė Vilkelytė
2a klasė
Vasario 9-ąją Druskininkų
„Ryto“ gimnazijoje organizuotas renginys, skirtas Vasario
16-osios paminėjimui, kurio organizatoriai – gimnazijos istorijos mokytojai: R. Sadauskienė, D. Platūkienė, E. Aurylienė,
J. Dailydė.
Ilgosios pertraukos metu dešimtų klasių mokiniai pristatė savo
projektinius darbus „Tarpukario
Lietuva“ tema. Šiemet dešimtokai buvo itin kūrybingi ir išradingi. Ypač išsiskyrė 2b klasės mokiniai, nes į parodos atidarymą jie
atėjo apsirengę, kaip tarpukario
Kauno miesto gyventojai. Renginio vedėjai Živilė Malaškevičiūtė,
Evelina Spruogytė, Eigirdas Mil-

vydas, Simas Konstantinavičius
iš 2b klasės ir Aistė Smaliukaitė
iš 2d klasės priminė daug įdomių
faktų iš tarpukario Lietuvos gyvenimo. Jie pakalbino ir įdomiausių
darbų autorius.
2a klasės mokinės M. Bogušytė ir G. Vilkelytė įspūdingai atkūrė Kauno Laisvės alėjos fragmentą iš tarpukario laikų. Šios klasės
mokiniai M. Česnulevičius, E. Savulionis ir G. Alesius pagamino įstabią Lietuvos Laisvės statulos,
esančios Kauno Karo muziejaus
sodelyje, kopiją. Tarpukario dvasią mokykloje padėjo išlaikyti ir
mokyklos administracija, mokytojai bei mokiniai, kurie buvo pasipuošę tarpukario laikų madingais drabužiais. Akį traukė Kauno
žydelis, kurį įkūnijo dailės mokytojas A. Mosiejus. Maloni dova-

na visiems dešimtokams buvo
VU docentės Dalios Bukelevičiūtės skaityta paskaita tema „Kasdienybė tarpukario Lietuvoje“.
Mokiniai mielai klausėsi viešnios
pasakojimų, sužinojo daug naujų faktų apie Lietuvą, kurie skatina mus dar labiau didžiuotis savo
Tėvyne. Paskaitos dalyvių nuotaiką muzikiniu intarpu praskaidrino
muzikos mokytoja Ronata Balkaitienė ir jos mokiniai Agota Gintutytė ir Rokas Bašinskas, atlikę
garsią to laikmečio dainą „Palangos jūroj“.
Džiaugiamės, kad šis projektas
gimnazijoje yra tradicinis ir gyvuoja jau antrą dešimtmetį. Tokie renginiai teikia ne tik žinių, bet
ir leidžia patirti malonių įspūdžių,
gerų emocijų visai mokyklos bendruomenei.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje organizuoto renginio, skirto Vasario 16-osios paminėjimui, tema – „Tarpukario Lietuva“/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka
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Gyva istorijos pamoka
išausta gobelene

Renginiai
Vasario 23 d. 19 val. „Humoro klubas“ su programa
„Keturi tenorai“. Bilietus galima įsigyti www.bilietai.lt
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 24 d. 16 val. literatūrinė popietė vaikams
„Skambi gimtoji kalba“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Vasario 24 d. 11 val. „Bočių“ „Žodžio meno“ klubas
kviečia į K. Bradūno poezijos
skaitymus ( Socialinių paslaugų centras, Veisiejų g. 17)

Parodos autorė Irena Piliutytė ir muziejininkė Regina Stankevičienė/Viktorijos Lučinskaitės nuotrauka

Spartėjantys globalizacijos
procesai ir visame pasaulyje,
ir Lietuvoje ne tik griauna per
šimtmečius, tūkstantmečius
susiklosčiusias valstybių sienas, bet ir naikina tautinę kultūrą. V. K. Jonyno galerijoje
vasario 11 d. atidaryta jubiliejinė tekstilininkės Irenos Piliutytės paroda „Lietuvių raštijos
pradininkai“ kviečia atsigręžti į Lietuvos istoriją, atminti ir
pagerbti tautos vedlius. Klasikine gobeleno technika išausti Stanislovo Rapalionio, Abraomo Kulviečio, Mikalojaus
Daukšos, Jono Bretkūno, Danieliaus Kleino, Kristijono Donelaičio, Vydūno, Maironio ir
kitų iškilių asmenybių portretai pasakoja gimtosios kalbos
rašto istoriją. Šios parodos
ašis – Martynas Mažvydas,
kuris vaizduojamas, prie krūtinės glaudžiantis mažą, bet
lietuviams labai brangią knygą
„Katekizmas“ (1547), davusią
pradžią rašytinės kalbos vystymuisi, sisteminimui, grožinės literatūros gimimui.
Parodos atidarymo metu I. Pi-

liutytė išsamiai pristatė tekstilinių portretų ciklo atsiradimo istoriją, jausmingai pasakojo apie
savo profesinį kelią. „Austi paveikslus lyg šokti baletą“, – taip
parodos autorė apibūdino savo
mėgstamą darbą. Ši profesija – tai tikslus, grakštus, spalvingas siūlų šokis, įprasminęs ir
kūrybiškai nuspalvinęs jos gyvenimą. I. Piliutytės pasakojimus lydėjo Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos, vadovaujamos direktorės Onutės
Akstinaitės, moksleivių koncertas. Muzikinę programą pristatė akordeonistai Tadas Mikučionis, Martynas Červinskas
(mokytojos L. Dunauskytė, G.
Andruškevičienė),
kanklininkės Emilė Krušaitė, Gustė Šematovičiūtė ir Salvija Kalėdaitė
(mokytoja E. Miknytė). Tekstilės paroda „Lietuvių raštijos
pradininkai“, skirta artėjančiam
Lietuvos Valstybės atkūrimo
šimtmečiui, maloniai kviečia
druskininkiečius ir miesto svečius į gyvą istorijos pamoką.
Regina Stankevičienė

Vasario 25 d. Užgavėnės
Druskininkuose:
11 val. Užgavėnių mugė
14 val. orientacinės varžybos „Moremonų paieškos
2017“, Užgavėnių dūzgės
su Dangiu Cholinu ir Laisva (Pramogų aikštė, Vilniaus
alėja 24)
Vasario 28 d. 17 val. Užgavėnės Viečiūnuose: Didysis Užgavėnių siautulys su
Mama Rock‘n‘Roll, Morių parko lankymas ir originaliausios
Morės rinkimai (prie Viečiūnų
bendruomenės centro, Verpėjų g. 17)
Vasario 28 d. 18 val. Tarptautinis trumpametražių filmų festivalis „Future Shorts“
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Kovo 2 d. 17 val. Knygos „Smėlio Pilys. Regimantas Adomaitis: vaidmenys,
tekstai, laiškai“ pristatymas.
Dalyvaus aktorius Regimantas Adomaitis ir knygos autorė Daiva Šabasevičienė
(Druskininkų
savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos
g. 13)
Parodos
Tautodailininko
Romualdo Povilansko tapybos darbų paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I-II klasių
mokinių tapybos darbų paroda ,,Žiemos pasaka“, mokytoja A. Kalėdienė (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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
Nuoširdžiai dėkojame giminaičiams, draugams, bendradarbiams, kaimynams, užjautusiems ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti mylimą Tėvelį Vladislovą Valentukevičių.
Sūnus Sigitas ir dukra Dalė su šeimomis
Nuoširdžiai dėkoju visiems, mus užjautusiems sunkią netekties valandą ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti mūsų mylimą Mamytę.
Irena Petraitienė

Paroda „Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, M.
K.Čiurlionio g. 59)
Jubiliejinė Irenos Piliutytės
tekstilės darbų paroda „Lietuvių raštijos pradininkai“ veiks
iki kovo 25 d. (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)

Ivan Lomot
1936 – 2017

Vasario 15 dieną, eidamas
81-uosius metus, Anapilin iškeliavo gydytojas Ivan Lomot.
1966-2000 m. po medicinos
studijų Gardino medicinos universitete dirbo gydytoju ortopedu-traumatologu sanatorijoje „Belorus“. Nuo 1973 m. jis ėjo
vaikų, sergančių centrinės nervų sistemos bei atramos ir judėjimo sistemos ligų skyriaus vedėjo pareigas. Gydytojas ne kartą
vykdė sanatorijos vyriausiojo gydytojo pareigas. Savo vadovaujamame skyriuje jis įdiegė naujus gydymo metodus, gydant vaikų
cerebrinį paralyžių. Daugeliui vaikų ta padėjo atsistoti ant kojų ir patirti vaikščiojimo džiaugsmą.
Nuo 1993 m. iki 2015 m. vadovavo baltarusių kultūros draugijai
„Spadčyna“ Druskininkų mieste. Gydytojas Ivan Lomot įdėjo daug
pastangų, kad vaikų sanatorija ir toliau veiktų.
Baltarusių kultūros draugija „Spadčyna“

Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Sigitą Valentukevičių
dėl mylimo Tėvelio netekties.
Druskininkų savivaldybė

Ar liūdnesnio kas būti galėtų...
Už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi...
(Vytautas Mačernis)
Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai
Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Redą Galčienę.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės
mokyklos bendruomenė
Jau žemelė pavasario laukė,
lyg ir saulė aukštyn palypėja.
Tik mirtis šitą viltį nutraukė,
netektim ją šalta pažymėjus.
Mirus Ananij Andriejuk,
dalijamės Jūsų skausmu ir nuoširdžiausiai užjaučiame jo
žmoną Aliciją, dukrą Liudmilą ir sūnų Pavelą.
M. K. Čiurlionio g. 65 klinikos bendradarbiai

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata.
(J. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Aliciją Andriejuk dėl
vyro mirties.
PSPC bendradarbiai
Mirus V. Zuikevičienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą
Astą, sūnų Edvardą ir artimuosius.
M. K. Čiurlionio g. 66 namo gyventojai

Kodėl nelaimės niekad nesibeldžia,
Kiek sielvarto išvengtume tada.
Paėmusios tai ,ką turi brangiausia
Išeina, o mums lieka tuštuma.
Nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Kniubą, mirus Tėvui
L. Gerasičkina, R. Skvernienė,
Z. Nedzinskaitė, M. Ragauskienė,
Burokai, V. Stanišauskienė
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2017.02.24 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (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 Premjera. Ten, kur namai 4.
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. Pasienis.
00:35 Trumposios žinios.
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 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 Ekstrasensai tiria.
11:00 Farai.
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 Paslaptinga karalystė.
21:35 Seni vilkai.
23:20 Svetimšalis.
01:40 Vėtrų kalnas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 Nuo... Iki... (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Tik nesijuok.
22:00 Aš esu legenda.
23:55 Iš tamsybių.
01:40 Tamsioji banga (k).
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Šiandien kimba.
07.50 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
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.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Skolininkas“.
00.55 „Minties greitis“.
02.40 „Gamtos magija“.
03.05 „Skolininkas“.
04.30 „Minties greitis“.
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).
13:15 „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 Niko.
23:35 Ultravioletas (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Dalasas“.
02:55 Niko (k).
04:30 „Nikonovas ir Ko“ (k).

2017.02.25 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Premjera. Tobotai 1.
07:25 Tatonka ir mažieji draugai.
07:40 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:55 Džiunglių knyga 1.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios pasaulio keistenybės.
13:05 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija. Upių šalis.
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“.
22:50 Trumposios žinios.
22:55 Premjera. Viena diena.
00:45 Trumposios žinios.
00:50 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija. Upių šalis (k.).
02:35 Džesika Flečer (k.).
04:10 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 Beždžionėlė ledo ritulininkė.
12:55 Anastasija.
14:45 Spąstai tėvams.
17:10 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Aš – superhitas.
21:30 Aš – robotas.
23:50 Supergreiti!
01:45 Atsiskyrėlis.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Džiumandži“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Džiumandži“ (k).
09:00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:30 „Ponas Bynas“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Lukas
Skruzdėliukas.
11:45 Ieškokit Gudručio. Briusas ir
Loidas siautėja.
13:10 Pričiupom!
13:40 Ponas auklė.
15:25 Žandaras ir ateiviai.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 2.
21:15 PREMJERA Nuostabusis
Bertas Vonderstounas.
23:20 Kelyje 2. Alaus tenisas.
01:10 Aš esu legenda (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“.
09.30 Vantos lapas“.
10.00 „Mainai gamtoje“.

11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Mainai gamtoje“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių..
19.00 „Paslapčių sala“.
20.00 Žinios.
20.30 „Paslapčių sala“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“.
01.30 „Mafijos kronikos“.
02.15 „Detektyvas Linlis“.
03.45 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“.
05.45 „Gamtos magija“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:05 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Blogas šuo!“.
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Norvegija. 2016 m.
12:05 Savaitės kriminalai (k).
12:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
13:40 „Džuna“ (k).
14:50 Gyvenimiškos istorijos.
15:50 „Kas žudikas?“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Žudikai.
00:10 AŠTRUS KINAS Malibu pakrantės rykliai.
01:50 „Dalasas“ (k).
03:20 Muzikinis iššūkis (k).
04:50 „Blogas šuo!“ (k).

2017.02.26 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. Nepažinti Indokinijos kampeliai.
Malaizijos gamtos išdaigos.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Leopardai žvejai.
14:00 Puaro. Kortas ant stalo.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100metį pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai.
16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo 100metį pasitinkant. Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Steponas Darius.
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. Noting Hilas.
23:55 Trumposios žinios.
24:00 Kino žvaigždžių alėja. Žmogžudystės anatomija (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Malaizijos
gamtos išdaigos (k.).
03:10 Pasaulio dokumentika. Leopardai žvejai (k.).
04:00 Puaro. Kortas ant stalo (k.).
05:35 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 Beždžionėlė riedlentininkė.
12:45 Keistas Timočio Gryno gyvenimas.
14:50 Šokis hiphopo ritmu 3.

16:55 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai.
22:00 Kodas 999.
00:15 Meilė iš reikalo.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Džiumandži“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Spidas
Reiseris.
12:40 Naujokė.
14:40 Sklinda gandai.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 PREMJERA Didžioji kova.
00:25 Mano didysis O!
02:20 Nuostabusis Bertas Vonderstounas (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų
laida.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kartą Rostove...“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 Auksinė daina.
02.15 „Kartą Rostove...“.
03.45 „Bekraštė Kanada“.
05.25 „Gamtos magija“.
05.40 „Laukinis pasaulis“.
06.00 „Safaris džiunglėse“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Norvegija (k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
10:10 „Blogas šuo!“.
11:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
13:15 Sveikinimai.
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:30 Ugnies siena.
23:40 „Sekso magistrai“.
01:35 Žudikai (k).
03:40 Malibu pakrantės rykliai (k).
05:05 „Blogas šuo!“ (k).

2017.02.27 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (k.).
10:50 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 4.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
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 Borisas Nemcovas.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:45 Klausimėlis.lt.
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 Hubertas ir Staleris.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensai tiria.
11:00 Paslaptinga karalystė.
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 Senoji mokykla.
00:20 Skandalas.
01:20 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Bus visko (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose.
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Strėlė“.
02:10 „Kortų namelis“.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
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 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Detektyvas Linlis“.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.45 „Neišsižadėk“.
05.30 „Bitininkas“.
06.15 Miestai ir žmonės.
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“.
14:10 „Viena už visus“.
14:45 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Kruvini sukčiai. I
dalis.
19:30 Farų karai. Nevos partizanai.
I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Ugnikalnio išsiveržimas.
23:15 Ugnies siena (k).
01:10 „Sekso magistrai“ (k).
03:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:25 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
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2017.02.28 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (k.).
10:50 Klausimėlis.lt (k.).
11:10 Borisas Nemcovas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Premjera. Drakula.
00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Steponas Darius (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 Ekstrasensai tiria.
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 Netikėta meilė.
00:45 Skandalas.
01:40 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Briliantinis planas.
00:30 „Mentalistas“.
01:25 „Strėlė“.
02:15 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
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.

23.30 Moterų balsas.
00.30 „Miškinis“.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.45 „Neišsižadėk“.
05.30 „Bitininkas“.
06.15 Miestai ir žmonės.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
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 Voratinklis. Kruvini sukčiai. II
dalis.
19:30 Farų karai. Nevos partizanai.
II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Načas Libras.
23:15 Ugnikalnio išsiveržimas (k).
00:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:45 „Dalasas“.
02:30 „Penktoji pavara“.
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:40 „Penktoji pavara“ (k).

2017.03.01 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (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 4.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
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. Arleti. Pasmerkta
aistra.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (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 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 Ekstrasensai tiria.
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 Lobiai O.K.
00:40 Skandalas.
01:35 Kerštas.
02:25 Vikingai.
03:20 Paskutinis žmogus Žemėje.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:15 „Robomobilis Polis“.

07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Užsienietis.
00:10 „Mentalistas“.
01:05 „Strėlė“.
02:00 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
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 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Patriotai.
00.30 „Miškinis“.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.45 „Neišsižadėk“.
05.30 „Bitininkas“.
06.15 Miestai ir žmonės.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
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 Voratinklis. Kruvini sukčiai. III
dalis.
19:30 Farų karai. Nevos partizanai.
III dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Sutartis su šėtonu.
23:20 Načas Libras (k).
01:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:50 „Dalasas“.
02:30 „Penktoji pavara“.
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:40 „Penktoji pavara“ (k).

2017.03.02 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (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 4.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
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 Svetima šalis.
00:40 Trumposios žinios.
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 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 Ekstrasensai tiria.
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 Džo.
00:55 Skandalas.
01:45 Kerštas.
02:35 Vikingai.
03:25 Paskutinis žmogus Žemėje.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Pavojingas sandėris.
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Strėlė“.
02:15 Sveikatos ABC televitrina (k).

KONSULTACIJOS
TARO KORTOMIS

Visais Jums rūpimais klausimais. Ateities prognozės.
Santykių, darbo, sveikatos
problemų analizė.
SALONE DRUSKININKUOSE
M. K. Čiurlionio g. 54

Tel. 8 614 96329

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Patriotai.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
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.
23.30 Nuoga tiesa.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.45 „Neišsižadėk“.
05.30 „Bitininkas“.
06.15 Miestai ir žmonės.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
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 Voratinklis. Kruvini sukčiai. IV
dalis.
19:30 Farų karai. Nevos partizanai.
IV dalis.
20:30 „Džuna“.
21:30 Universalus karys. Sugrįžimas.
23:10 Sutartis su šėtonu (k).
01:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:50 „Dalasas“.
02:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
03:50 Savaitės kriminalai (k).

Nestandartinių baldų
gamyba vos per keletą
savaičių!

Tel. 8 618 03127

www.naujubaldugamyba.lt
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2017 m. kovo 6 d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad. Nr. 5935/0004:444,
Ricielių k., Druskininkų sav., ribos. Kviečiame dalyvauti besiribojančio sklypo kad. Nr.
5935/0004:380, savininkus.
Darbus vykdo UAB „Druskininkų geoplanas“, tel. 8 699 12416. El. paštas dgeoplanas@inbox.lt

Viešbutis išparduoda mažai naudotas pietų kėdes
(tinka valgomojo patalpai, natūralios pušies spalvos).
Parduodame po 10 Eur/1 vnt. (šiuo metu parduotuvėje
tokios naujos kėdės parduodamos po 29 Eur/ 1 vnt.).
Tel. 8 612 17670

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.
Tel. 8 686 55692

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su
defektais. Tel. 8 662 32490
Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys, tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

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

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose.
Tel. 8 699 14705
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Svečių namams reikalinga kambarinė dirbti nepilną
darbo dieną.

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

CV siųskite adresu: info@alytausparama.lt;
telefonas pasiteirauti: 8 615 14903

Centro „Dainava“ kavinei „Širdelė“ reikalingas (-a)
virėjas (-ja) nuolatiniam darbui. Tel. 8 313 59093

Pjaunu, kapoju malkas. Tel. 8 621 48799
Remontuoju namus ir butus. Atlieku visus apdailos
darbus: gipso kartono montavimas, plytelių klojimas,
glaistymas, dažymas, grindų klojimas, smulkūs santechnikos ir elektros darbai, fasadų šiltinimas stogų
dengimas. Tel. 8 631 76783

Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis.
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Dujų balionų pildymas norimu kiekiu,
nemokamas pristatymas ir pajungimas.
Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.
Telefonai: 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Gydome ir vaikus. Taikomos
nuolaidos procedūroms. Nuskausminimui
naudojamas
patentuotas išradimas gintario-audio video analgezija.
Gydytojo odontologo konsultacija nemokama!
Kviečiame visus pasinaudoti naujausia dantų balinimo
technologija su Philips Zoom
sistema, kuriai taikome 10 %
nuolaidą!

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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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
3 kambarių 71 kv. m. butas Gardino
g. 20, 4 aukšte iš 9, namas renovuotas. Kaina – 37000 Eur. Galima išsimokėtinai. Tel. 8 647 67027
1 kambarys 20,30 kv. m bendrabutyje Viečiūnuose (Verpėjų g. 4-30) 2
aukšte su balkonu. Kaina – 5000 Eur.
Tel. 8 672 48813

6 a sodo sklypas Viečiūnuose su 2
aukštų mūriniu namu su rūsiu. Kaina
– 30000 Eur. Tel. 8 626 46496

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

2 vieno kambario butai Druskininkuose: 17 ir 24 kv. m, 2 aukšte su
baldais, buitine technika, po remonto.
Tel. 8 671 59773

„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

2 kambarių 40,76 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 2, renovuotame
name. Kaina – 17900 Eur.
Tel. 8 687 37575

„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

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

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506

Autoservisas ir sandėlys Gardino g.
77, Druskininkuose. 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
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys,
detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
Garažas Veisiejų g. (prie buvusios
katilinės). Tel. 8 618 38292
28 a namų valdos sklypas, 10 km.
nuo Druskininkų (Vilkanastrai), netoli
Baltojo Bilso ežero, geras privažiavimas, elektra. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 687 18489
Nebrangiai, netoli Druskininkų 2 ha
sklypas su ežero pakrante.
Tel. 8 686 42499

„Opel Signum“ ir „Volvo S40“.
Tel. 8 628 40581
„Opel Zafira“ 2004 m. 2,2 DTI dalimis. Tel. 8 682 45757

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Kiaulė. Kaina – 1 kg/1,80 Eur.
Tel. 8 686 95998
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai
Automatinė skalbimo mašina
„Beko“ už 75 Eur; indaplovė AEGELECTROLUX už 110 Eur.
Tel. 8 650 87433

Geras burlentės komplektas (lenta
apie 150 l, burė 7,4 kW) su dėklais
lentai ir burei. Tel. 8 673 56512
Dviejų durų spinta už 85 Eur; 2 kėdės; didelis kelioninis lagaminas už
36 Eur; gėlė Dracena (160 cm) už
10 Eur; vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4
m; vilnoniai pledai nuo 10 Eur; užuolaidos; senovinės austos lovatiesės;
elektrinis troškintuvas; medžiagos;
sieninis laikrodis. Tel. 8 600 38695

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

Miegamasis fotelis su patalynės
dėže. Tel. 8 676 19346

Skubiai ir nebrangiai naudoti baldai:
moderni ir talpi sekcija (2,95 cm),
dvigulė sofa su patalynės dėže (2,25
cm), sofa su 2 foteliukais, naujas žurnalinis staliukas 0,55x1 m, 2 minkštos
kėdės, 4 komodos, masyvus ąžuolinis
virtuvės stalas su kėdėmis, šaldytuvas „Snaigė“, mažai naudota skalbimo
mašina „Vhirlpool“, nauja elektrinė
krosnelė-orkaitė (60x60 cm) „Teba“.
Tel.: 8 610 44738, 8 601 68965

Žirniai. Tel. 8 629 26821

Keramikinis šviestuvas. Tel. 8 618 63351

Sofa, pietų stalas su kėdėmis, lauko terasos baldai, komoda, svetainės komplektas, sekcija-indauja, kilimas, staliukas,
kėdės, sekreteras-komoda, supamoji
kėdė, kavos staliukas. Tel. 8 612 09648

2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės,
servizai, pigiai vilnonis kilimas, 2
moteriški kailiniai (dydis 48-50, kaina
nuo 30 Eur)
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Odinis svetainės komplektas, spintelė po praustuvu su praustuvu, poilsio
fotelis, kavos staliukas, veidrodis su
spintele, gėlių staliukas, kampinė
indauja, sekcija. Tel. 8 606 28422

9 baltos pakabinamos spintelės (3
durų), 2 virtuvinės spintelės (2 durų),
fotelis, neišskleidžiama sofa, išskleidžiamas miegamasis fotelis.
Tel. 8 692 19924

Naujas planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab A“ (2016) 7.0 su 24
mėn. garantija, naudotas planšetinis
kompiuteris „Samsung Galaxy Tab2
10.1“. Tel. 8 625 64488

Televizorius „Shivaki“ (50 cm. įstrižainė) už 10 Eur; plokščiaekranis monitorius už 10 Eur; klaviatūra už 2 Eur.
Tel. 8 675 57873

Naudotas kieto kuro katilas „Opop
H635“ už 260 Eur; ketaus krosnelė
„buržuikė“ už 65 Eur. Tel. 8 687 22547
Virtuvinis medinis stalas su 4 taburetėm. Kaina – 40 Eur. Tel. 8 650 87433
Skubiai nebrangiai parduodu 2 miesto dviračius, naudotus, iš Vokietijos,
po 45 Eur. Tel. 8 698 48621
Kalnų dviračiai: „Bulls“, „Giant“,
„Focus“ nuo 150 Eur. Tel. 8 623 53377
Naudotas trijų dalių vežimėlis „Tuttis
trio comfort“, rožinės spalvos. Kaina
– 50 Eur. Tel. 8 623 92939
Labai geros būklės kampinis rašomasis stalas (152x172x56 cm, 76 cm
aukštis) su 2 spintelėm, vieta klaviatūrai, buko spalvos, tinka biurui.
Tel. 8 686 66683

Garažų EB „Ratas“ savininkų dėmesiui
2017 m. kovo 10 d. 17.30 šaukiamas visuotinis susirinkimas
DIENOTVARKĖ:
1. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus;
2. Naujųjų bendrijos įstatų svarstymas;
3. Pirmininko ir valdybos rinkimai;
4. Įgaliotinių rinkimai;
5. Revizoriaus rinkimai;
6. Eksploatacinių mokesčių nustatymas 2017 metais;
7. Pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 metais;
8. Dėl atskaitymų į lėšų sąskaitą.
Susirinkimo vieta – M. K. Čiurlionio g. 115, UAB „Druskininkų vandenys“ I aukšto salė.

Sauskelnės suaugusiems.
Tel. 8 601 52590
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)
už 23 Eur; televizorius „Sony“ (51
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius
„Philips“ (27 cm įstrižainė) su DVD už
22 Eur; TV priedėlis „TV Star“ už 1725 Eur; sieninis laikiklis televizoriui
už 6 Eur; akumuliatorių kroviklis už
22 Eur. Tel. 8 686 43600
Kineskopinis televizorius „Philips“ (36
cm įstrižainė) už 11 Eur; kalvio darbo
metalinė (1 m) žvakidė už 12 Eur;
stiklinė vaza (77 cm) už 8 Eur; įvairių
dydžių naudoti faneriniai skydai ir DVP
plokštės; naujas belaidis telefonas
„Philips“ už 15 Eur. Tel. 8 610 21333
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
Pigiai geros kokybės naudotas pientraukis AVENT už 10 Eur; gultukas už
10 Eur; muzikinė karuselė lovytei už
8 Eur; 3 dalių vežimėlis „Chicco“ už
80 Eur. Tel. 8 645 75151

6 a sklypas Viečiūnų sodų b-joje.
Tel. 8 632 67467
24 a namų valdos sklypas ir sodyba
netoli Veisiejų, 5 ha žemės (iš jų 90
a – miškas). Tel. 8 613 65588

Pigiai naudotas virtuvinių spintelių
komplektas su maišytuvu ir virykle.
Tel. 8 626 90550

Sodyba Druskininkų sav. Barzdžiūnų
k. Sklypas 0,47 ha, trifazė elektra, 5
inventorizuoti pastatai, privažiavimas
asfaltuotas, iki Druskininkų 18 km.
Kaina – 8300 Eur. Tel. 8 698 48621

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns
būda, lauko baldai, lauko tualetas,
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“,
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys.
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
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

Valdyba

Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

Nuoma
Išnuomoju 150 kv. m. gamybines patalpas su 2 garažais ir sandėliavimo
patalpomis. Tel. 8 680 58789
Išsinuomosiu 1 kambario butą su
šeimininku. Galiu prižiūrėti senelį.
Tel. 8 675 96274
Išnuomojami naujai suremontuoti su
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai
Gardino g. Tel. 8 611 48844
Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio mėn.) Druskininkų centre. Kaina
– 1 mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 616 48116
Statybininkai išsinuomotų 2 kambarių
butą su baldais ir buitine technika.
Tel. 8 610 82410

Keičia
Keičiu 6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu namu pritaikytu gyventi žiemą į
butą Druskininkuose.
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947

Naudotas šaldytuvas „Snaigė“.
Tel. 8 606 77204

Virtuvinis stalas su 4 kėdėmis. Kaina
– 50 Eur. Tel. 8 613 29201„Vineta“
veislės bulvės: maistinės po 0,30
Eur/1 kg; sėklinės po 0,30 Eur/1 kg;
pašarinės po 0,12 Eur/1 kg.
Tel. 8 686 13662 (prie Leipalingio)

Neįrengtas namas Ratnyčioje. Kaina
– 58000 Eur. Tel. 8 686 42499

2 dujų balionai su reduktoriais.
Tel. 8 611 51601

Perka
2 kambarių butą Kalviškių mikrorajone. Tel. 8 618 03129
Sodybą Druskininkuose ar jų apylinkėse. Tel. 8 624 15759
Padangas R15. Tel. 8 621 67224
Mažalitražį automobilį. Mokėsiu iki
400 Eur. Tel. 8 623 23430

Ieško darbo
Vyras, turintis B, C ir E vairavimo
kategorijas, ieško vairuotojo darbo
Druskininkuose.
Tel. 8 623 53377
Vyras ieško pastovaus arba papildomo darbo. Tel. 8 621 67224
Vyras ieško apsaugininko arba bet
kokio darbo. Tel. 8 623 23430
289 m. mergina ieško darbo. Intymaus nesiūlyti. Tel. 8 602 61735
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 622 20106
Statybininkas ieško darbo.
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348

Kiti
Atiduodu galvijų mėšlą (Leipalingis).
Išsivežti patiems.
Tel.: 8 699 11554, 8 612 11251
Dovanoju 2 fotelius. Tel. 8 (313)
51195

Restoranas - muzikinis klubas
DRUSKININKŲ KOLONADA
siūlo darbą virėjui (-ai).
Tel. pasiteirauti +370 620 66228

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
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Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio
turnyre – sportinės aistros, intriguojantys konkursai ir prizai žiūrovams
Laima Rekevičienė
Jau ateinantį savaitgalį, vasario 24-25 dienomis, Druskininkų sporto centre vėl liesis sportinės aistros – čia vyks Alytaus
apskrities bendrojo ugdymo
mokyklų klasių krepšinio finalinio ketverto varžybos. Finalinėse varžybose dėl čempionų
vardo ir pagrindinio prizo – kelionės į Paryžių varžysis Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 3ė
klasės, Daugų Vlado Mirono
gimnazijos 3ag klasė, Alytaus
Jotvingių gimnazijos 3g klastė
ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos 4ga klasė.
Pasak klasių krepšinio varžybų
idėjos iniciatoriaus mero R. Malinausko, pagrindinis šio projekto tikslas skatinti moksleivių draugiškumą ir klasės – vieningos
komandos – atstovavimą savo
mokyklai, sustiprinti bendraklasių
draugiškumą, vienybę aikštelėje ir mokykloje. Čempionatas taip
pat populiarina krepšinį, padeda
išskirti perspektyviausius jaunuosius krepšinio talentus.
Jau dešimtmetį besirūpinantis
sklandžia projekto eiga, Druskininkų savivaldybės mero patarėjas Aivaras Kadziauskas sako,
kad šiemetis renginys – jubiliejinis,
todėl jame netrūks staigmenų ir patiems dalyviams, ir žiūrovams.
Alytaus apskrities bendrojo
ugdymo mokyklų klasių krepšinio turnyras – kol kas vienintelis šalyje apskrities bendrojo lavinimo mokyklų klasių
čempionatas, rengiamas Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko iniciatyva.
Kuo jis patrauklus jauniesiems
krepšininkams?
Džiugu, kad analogų Lietuvoje
neturintis čempionatas sėkmingai rengiamas jau dešimt metų.
Alytaus apskrities mokyklų kla-

Finalinėse varžybose dėl čempionų vardo ir pagrindinio prizo – kelionės į Paryžių – varžysis ir Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 3ė klasės komanda/Gintaro Grigo nuotrauka

sės turi unikalią galimybę jėgas
išmėginti krepšinio aikštelėje, o
norinčių dalyvauti čempionate yra
labai daug, renginys kasmet tik
populiarėja.
Čempionate dalyvauja Alytaus
miesto ir rajono, Druskininkų savivaldybės ir Lazdijų rajono moksleiviai. Gaila, kad Varėnos rajono savivaldybė nesuteikia savo
moksleiviams galimybės dalyvauti šiame gražiame renginyje.
Paskaičiavome, kad kasmet
varžybose turi teisę dalyvauti apie 50 bendrojo ugdymo mokyklų, taigi krepšinio aikštelėse
varžosi apie 1000 mokinių. Jeigu kiekvienais metais dalyvauja
vis skirtingi moksleiviai, per dešimtmetį susidaro tikrai įspūdingas skaičius renginyje dalyvavu-

sių jaunųjų krepšininkų. Manau,
kad jiems šiame čempionate patirti įspūdžiai – o ypač tiems, kas
iškovojo įspūdingus prizus – išliks
visam gyvenimui.
Šiemetis renginys – jubiliejinis. Kuo jis bus išskirtinis?
Šiemečiame čempionate tikrai
bus daug naujovių. Žiūrovus pasitiks naujas renginio vedėjas Jonas Radzevičius. Labai smagu,
per dešimtmetį pavyko pasiekti,
kad rėmėjai įsteigtų prizų ir renginio žiūrovams, kurie bus kviečiami aktyviai dalyvauti rungtyse.
Pasirašėme sutartį su LEXUS atstovais, kurie žiūrovams dovanos
puikų prizą. Žiūrovai turės galimybę laimėti viso savaitgalio pasivažinėjimą pasirinktu maršrutu vi-

sureigiu. Su pilnu kuro baku! Šis
visureigis prie Sporto centro stovės nuo penktadienio ryto iki šeštadienio popietės, taigi žiūrovai jį
galės pirmiausia apžiūrėti.
Pernai dėl geopolitinės situacijos buvo pakeisti pagrindiniai prizai – pirmųjų vietų laimėtojams
pasiūlėme kruizus laivu. Šiemet
vėl grįžtame prie tradicinių kelionių. Pirmosios vietos laimėtojai keliaus į Paryžių, antrosios –
į Prahą, trečiosios – į Krokuvą, o
ketvirtosios vietos laimėtojai važiuos į Gdanską.
„Lietuvos ryto“ redaktorius Gedvydas Vainauskas šiemet įsteigė ne tik prizus geriausiems žaidėjams, bet ir pinigines premijas.
Čempionato žaidėjus bei žiūrovus savo įspūdingais pasiro-

dymais džiugins „Lietuvos ryto“
krepšinio klubo šokėjos. Dalyvaus
nemažai svečių. Ko gero, pamatysime ir krepšinio žvaigždžių.
Dar viena naujovė ta, kad vietoj baudų metimo konkurso bus
krepšinio įgūdžių – kamuolio varymo, kamuolio perdavimo ir metimo į krepšį – konkursas. Manome, kad tai bus įspūdingas
reginys, Lietuvoje dar nematytas
ir pirmą kartą rengiamas būtent
Druskininkuose.
Organizuojame ir daug sportinių
emocijų sulaukiantį tritaškių metimo konkursą.
Bus tikrai įspūdingas renginys,
kviečiame visus palaikyti Druskininkų komandą penktadienį pusfinalio varžybose ir, jeigu jiems
pasiseks, finalinėse rungtynėse.
Teisėjaus aukščiausios – FIBA –
kategorijos teisėjai.
Šiemet tikrai neteks nuobodžiauti į varžybas atėjusiems sirgaliams. Renginio metu netrūks
konkursų ir žiūrovams, ir žaidėjams. Pažadu, kad tikrai bus nemažai visiems malonių staigmenų – tikrai verta ateiti stebėti
rungtynes!
Kada vyks varžybos?
Pusfinalio varžybos vyks vasario 24 d., penktadienį. 17 val. susitiks Alytaus Jotvingių gimnazijos
ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos
klasės; 18.40 val. – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Druskininkų „Ryto“ gimnazijos klasės.
Finalinės varžybos vyks vasario
25 d., šeštadienį, nuo 11 val. galėsite stebėti varžybas dėl 3-4 vietų. 12.30 val. organizuojami krepšinio įgūdžių ir tritaškių mėtymo
konkursai; 13.30 val. vyks varžybos dėl 1-2 vietų, o 15 val. bus surengta prizininkų apdovanojimo
ceremonija. Rungtynių pertraukų metu žiūrovams šoks Vilniaus
„Lietuvos ryto“ krepšinio klubo
šokėjų grupė.

Sportas
Organizuojamo 2017 m. Druskininkų savivaldybės vyrų tinklinio
čempionato komandų vadovų pasitarimas vyks Druskininkų sporto
centre kovo 2 d. (ketvirtadienį) 17
val. Informacija tel. (8 313) 58054.
Jau antrus metus Lietuvos vyrų
čempionato B pogrupio kovose dalyvaujanti Druskininkų tinklinio komanda, kurios didžiąją komandos žaidėjų dalį sudaro
Druskininkų sporto centro jauniai tinklininkai, vasario 19 d.,
žaisdama antrąsias atkrentamąsias varžybas su pajėgia ir
tituluota Kauno „Mimtonet“ komanda, patyrė tikrąją auksinio
seto vertę. Atkrentamųjų varžybų etapas itin svarbus, mat laimėjusi komanda užsitikrina vietą vyrų čempionato finale.
Išvakarėse, rezultatu 3:1 įveikę Kauno „Mimtonet“ komandą,
druskininkiečiai antrąsias varžybas pralaimėjo rezultatu 3:0. Todėl, komandą, kuri vyks į finalą, turėjo nulemti auksinio seto
rezultatas. Atrodė, kad nėra jėgos, galinčios priversti druskininkiečius pasipriešinti svečiams iš
Kauno. Auksinis setas žaidžiamas, esant lygiam tarpusavio
rungtinų pergalių rezultatui. Tuomet trumputis vos iki 15-os taškų lošiamas setas tampa lemiamu. Tiek žaidybine įtampa, tiek
ir savo verte Druskininkų komandai šis setas tapo auksiniu. Pralaimėję varžybas, Druskininkų

Pirmą kartą Druskininkų tinklinio istorijoje mūsų miesto komanda pateko į Lietuvos vyrų
tinklinio čempionato B pogrupio finalines varžybas/Gintaro Grigo nuotrauka

tinklininkai pakilo kovai, sukaupę
visą sportinę valią, fizines jėgas
ir pasitelkę sirgalių palaikymą,
taškas po taško mūsų miesto atstovai skynėsi kelią į finalą. Druskininkų sporto centro komanda
yra labai jauna, tačiau žaidėjų žvilgsniai ir žaidimas lemiamo
seto metu buvo lyg patyrusių, išlaikytų, pergalės siekiančių sportininkų. Kai Druskininkų sporto
centro švieslentėje įsižiebė rezultatas 24:22, lydint garsiems
sirgalių plojimams, džiaugsmo
šokį šoko garbingai Druskininkams atstovavusi Druskininkų
jaunoji tinklininkų karta. Pasiektas aukštas istorinis rezultatas –
pirmą kartą Druskininkų tinklinio
istorijoje mūsų miesto komanda pateko į Lietuvos vyrų tinklinio čempionato B pogrupio finalines varžybas.
Savaitgalį sporto centre sureng-

tos Druskininkų savivaldybės teniso dvejetų pirmenybės, kuriose dalyvavo 12 tenisininkų porų.
III vietą pirmenybėse iškovojo V.
Lastovkos ir R. Juodeškos dvejetų pora, rezultatu 2:1 įveikusi G.
Valiukėno ir R. Smaliuko porą.
Finale dėl I vietos R. Klincaro ir
V. Dirmos pora rungtyniavo prieš
V. Marčiausko ir V. Kavaliausko
porą. Susitikimą rezultatu 2:1 ir
I vietą pirmenybėse iškovojo Ričardo Klincaro ir Virgilijaus Dirmos dvejetų pora.
Vasario 20 d. Lietuvos jaunių
merginų U17 (2000-2001 m. g.)
rankinio čempionato varžybose trenerės Danguolės Sukankaitės ugdytinės namuose rezultatu 49:27 nugalėjo Eišiškių SM
komandą. Geru žaidimu druskininkiečių komandoje pasižymėjo Vakarė Damulevičiūtė, į priešininkų vartus įmetusi 12 įvarčių,

Druskininkų savivaldybės teniso dvejetų pirmenybių prizininkai/Gintaro Grigo nuotrauka

Deimantė Lenkauskaitė ir Sandra
Kvetkauskaitė pelnė komandai po
10 įvarčių, Urtė Žėkaitė – 7, Lara
Stonkutė – 6, Balčiūtė Aistė ir Kamilė Miliauskaitė – po 2.
Lietuvos MKL vaikų U14 (2003
m. g.) krepšinio čempionato varžybose Druskininkų SC krepši-

ninkai (treneris Sigitas Šimkūnas)
namuose rezultatu 51:76 pralaimėjo Kauno „Tornado KM-1“ komandai. Druskininkiečių komandoje gerai rungtyniavo Justas
Lukšys, surinkęs 18 taškų, Matas
Ročka pelnė 15, Eimantas Žūkas
– 6, Gustas Tankelevičius ir Gustas Virbalis – po 4.

