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Druskininkiečiams – garbinga trečioji vieta
ir kelionė į Krokuvą

Meras
R. Malinauskas:
„Gyvenime
svarbiausia ne
materialūs dalykai,
bet teisingumas ir
žmonių
pasitikėjimas“
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Druskininkiečiai
rašė Nacionalinį
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Trečiąją vietą šiemet laimėjusi Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 3ė klasė keliaus į Krokuvą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šeštadienio popietę baigėsi
dešimtasis, jubiliejinis, Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio komandų čempionatas.
Tradicinis renginys, organizuojamas Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko iniciatyva, krepšinio
aikštelėje
besivaržantiems
moksleiviams, komandų sirgaliams ir žiūrovams dovanojo emocijų kupiną sporto
šventę.
Čempionų taurę ir šiemet iškovojo Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos 4ga klasė. Finalinėse
varžybose jaunieji Lazdijų krepšininkai po atkaklios kovos rezultatu 78:61 įveikė Alytaus miesto
Jotvingių gimnazijos 3 g klasės
komandą. Rezultatyviai lazdijiečių komandoje rungtyniavo Matas Jarmala, kuris pelnė komandai 36 taškus, Dovydas Zdančius
– 11; Jotvingių gimnazijos klasės
komandoje: Haroldas Rokas –
32, Matas Sabaliauskas – 13.
Lazdijiškiams atiteko ne tik
gražuolė taurė, bet ir įspūdinga

kelionė į Paryžių, o alytiškių klasės komanda keliaus į Prahą.
Trečiąją vietą šiemet laimėjo Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 3ė klasė, įveikusi 68:37 Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono
gimnazijos 3ag klasės krepšininkus. Druskininkiečių klasei
atiteko kelionė į Krokuvą, o jaunieji Daugų krepšininkai vyks į
Gdanską. Į visas keliones nugalėtojai važiuos drauge su mokytojais ir sirgaliais – jos skirtos
40-čiai žmonių.
Druskininkiečių
komandoje
rezultatyviausias buvo Marius
Rinkevičius, komandai pelnęs
25 taškus, Tomas Rinkevičius
– 13, Edvinas Benevičius – 11,
Dovydas Balionis – 9; Daugų V.
Mirono gimnazijos klasėje: Andrius Kizalas – 8, Mantas Tamulionis – 6.
Į simbolinį penketą išrinktas
net 36 taškus finale pelnęs Matas Jarmala iš Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos, Andrius
Kizalas iš Daugų Vlado Mirono
gimnazijos, Druskininkų „Ryto“
gimnazijos krepšininkas Ma-

rius Rinkevičius, Alytaus miesto Jotvingių gimnazijos atstovas
Haroldas Rokas ir dar vienas
lazdijietis Dovydas Zdančius.
Naudingiausio finalinio ketverto
žaidėju išrinktas Matas Jarmala iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos.
Visų savivaldybių merai įteikė
specialiuosius prizus visų prizines vietas užėmusių komandų
treneriams.
Finalo ketverto rungtynėms
teisėjavo aukščiausios FIBA kategorijos teisėjai Artūras Šukys
ir Mindaugas Večerskis ir Nacionalinės kategorijos teisėjas
Virgilijus Urbšys. Per pertraukėles žiūrovams gerą nuotaiką
dovanojo „Lietuvos ryto“ krepšinio klubo šokėjos.
Žiūrovų sportines aistras kaitino ir šiemetė čempionato naujovė – krepšinio įgūdžių – kamuolio varymo, kamuolio perdavimo
ir metimo į krepšį – konkursas.
Lietuvoje dar nematytas įspūdingas reginys pirmą kartą surengtas Druskininkuose. Jo nugalėtoju tapo druskininkietis Tomas

Bielickas. Organizuotas ir daug
sportinių emocijų sulaukęs tritaškių metimo konkursas.
Čempionato nugalėtojų apdovanojimo ceremonijos metu
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo savo kolegoms – Alytaus
miesto merui Vytautui Grigaravičiui, Alytaus rajono merui Algirdui Vrubliauskui, Lazdijų merui Artūrui Margeliui, su kuriais
kartu rado galimybių jau dešimtąjį kartą surengti čempionatą.
R. Malinauskas dėkojo ir rėmėjams, kurių dėka toks sportinis
renginys organizuojamas, o komandoms ir geriausiems žaidėjams įteikiami įspūdingi prizai.
„Manau, kad tai yra didelė šventė mūsų jaunimui. Ačiū, mielas
jaunime, kad jūs renkatės, žaidžiate ir taip gražiai pasirodote“,
– sakė R. Malinauskas, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos komandai linkėdamas, kad kitąmet
jiems sportinė sėkmė būtų palankesnė ir jie taptų čempionais.
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„Saulės“ mokyklos
pradinukams –
ugniagesių pamoka
ant ledo
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Gerbiama Violeta Kaubriene,
Nuoširdžiai dėkojame už Druskininkų krašto kultūrai reikšmingą veiklą – esate renginių, profesionalaus
vaizduojamojo meno mecenatė, visada geranoriškai
prisidedate prie meno klestėjimo kurorte.
Sakoma, kad svarbiausias meno tikslas – padėti žmonėms geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą. Savo veikla visiems primenate, kad žmogiškumas ir kultūra pirmiausia gimsta mūsų širdyse ir kasdieniniuose darbuose.
Sveikindami gimtadienio proga, linkime stiprios sveikatos, energijos ir neblėstančios meilės gyvenimui.

Bus rekonstruojamas lenktas
tiltelis per Ratnyčios upę

Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija

Druskininkų savivaldybės atstovai dalyvavo
mokymuose apie dingusių vaikų atvejų vadybą
Vasario 23 d. Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje
tarnyboje Dingusių žmonių šeimų paramos centras organizavo pirmuosius Lietuvoje mokymus apie dingusių vaikų atvejų
vadybą. Mokymuose dalyvavo ir
Druskininkų savivaldybės atstovai bei Vaiko gerovės komisijos
nariai iš visų Alytaus apskrities
savivaldybių.
Mokymų metu lektorės Simona Bieliūnė ir Odeta Intė VGK
nariams buvo pristatė nemokamą Lietuvoje veikiančią karštąją liniją 116 000, skirtą pranešimams dėl dingusių vaikų bei
linijos paslaugas dingusių vaikų artimiesiems ir patiems dingusiems ar apie pabėgimą galvojantiems vaikams.
Mokymų metu visi diskutavo apie skirtingus vaikų dingimo
atvejus. Buvo aptartos ir pagrindinės vaikų dingimo priežastys.
Dažniausia vaikų dingimo priežastis – bėgantys vaikai.
Praktinės užduoties metų mokymų dalyviai piešė bėgančio
vaiko portretą, kuriame nurodė
tokiam vaikui būdingas charakterio savybes. Diskusijoje buvo
įvardintas stereotipinis požiūris
į bėgantį vaiką: sunkus, dėmesio norintis, probleminis ir nutarta, jog neverta vadovautis šiais
stereotipais, o vaiko dingimo
atveju būtina detaliai analizuoti
tikrąsias vaiko bėgimo priežastis: smurtas artimoje aplinkoje,
konfliktai su tėvais, globos institucijomis, bendraamžiai, neat-

Atliekant tilto rekonstrukciją, bus išlaikyta jo unikali lenkta forma/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

sižvelgimas į vaiko poreikius ir
kiti vidiniai bei išoriniai pabėgimą sąlygojantys veiksniai.
Dingo vaikas? Skambink 116

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 1 d. – spalio 31 d.
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 1 d. 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

000. Visoje ES veikiantis NEMOKAMAS pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems.
www.116000.lt

Druskininkų centre, Nemuno ir
Ratnyčios upių santakoje esantis lenktas tiltelis bus rekonstruojamas, įgyvendinant projektą,
bus sutvarkytos ir tilto prieigos.
Atliekant rekonstrukciją, bus išlaikomos tilto kultūros paveldo
vertingosios savybės, daug dėmesio kreipiama į architektūrinius, kraštovaizdžio projektavimo
sprendinius. Vaizdingoje vietoje
– Ratnyčios ir Nemuno upių santakoje – esantis tiltas išsiskiria
savo grakščia lenkta forma, turi
ypatingą aurą ir yra populiarus
tarp druskininkiečių bei kurorto
svečių, ypatingai – tarp jaunavedžių ir jaunimo. Dažnai jis vadinamas meilės tiltu, nes kasmet ant
jo turėklų atsiranda jausmus
įprasminančių „meilės spynų“.
Praėjusiais metais buvo atlikta
minėto tiltelio techninė ekspertizė ir, atsižvelgiant į jos rezultatus,
paaiškėjo, kad jį būtina iš esmės
atnaujinti. Lenktas tiltelis pastatytas šeštojo dešimtmečio pradžioje, tad per daugiau kaip penkiasdešimt metų savo darbą atliko
kenksmingi gamtos veiksniai ir
nuolatinė drėgmė.
Mero R. Malinausko teigimu,

planuojama atnaujinti tilto konstrukcijas, pakloti naują dangą, sumontuoti šiuolaikinius turėklus,
atnaujinti mažąją infrastruktūrą ir
architektūrą, sutvarkyti tilto prieigas, įrengti modernų apšvietimą,
tilto prieigas apsodinti naujais želdiniais. Be jokios abejonės, tiltas
ir jo prieigos rekonstrukcijos metu
bus dar labiau pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms,
pėstiesiems ir dviratininkams.
Atliekant tilto rekonstrukciją, bus
išlaikyta jo unikali lenkta forma.
Be jokios abejonės, išliks ir Druskininkų simbolis – 1962 metais
ten pastatyta skulptoriaus Broniaus Vyšniausko sukurta skulptūra „Ratnyčėlė“.
Prognozuojama, kad bendra
projekto „Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas“ vertė yra
apie 270000 eurų. Tiksli projekto
vertė paaiškės, parengus techninį projektą.
Šiuo metu yra vykdomas viešas
techninio projekto rengėjo parinkimo konkursas. Tikimasi, kad per
2017 metus bus parengtas techninis projektas, o per 2018 atlikti rekonstrukcijos darbai.

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.
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Meras R. Malinauskas: „Gyvenime svarbiausia ne materialūs dalykai,
bet teisingumas ir žmonių pasitikėjimas“
Druskininkų savivaldybė daugeliui yra pavyzdys, kaip sąžiningu darbu galima atgaivinti kurortą, pelnyti tarptautinį pripažinimą ir suvienyti bendruomenę, tačiau visa tai sistemingai bandoma sumenkinti nepagrįstais skundais bei kaltinimais, kurie tęsiasi ne vienerius metus.
Praėjusią savaitę žiniasklaidoje vėl pasirodžius pranešimams apie Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko paveldėtą sodybą
Latežerio kaime, paklausėme mero, kokia situacija yra iš tiesų. „Kartu su komanda ir bendruomene, suvieniję jėgas, pasiekėme puikių rezultatų, įgyvendinome ne vieną dešimtį kurortui ir žmonėms reikalingų projektų, turime išspręsti dar daugybę klausimų, kad žmonių gyvenimas ir toliau keistųsi į gera. Aš didžiuojuosi Druskininkų savivaldybės komanda, kartu su bendruomenės žmonėmis nuveiktais darbais
ir tokiais Druskininkais, kokie jie yra šiandien. O sukurpta problema apie gabalą tvoros yra tik išgalvotas šmeižtą įvaldžiusių veikėjų ir kai
kurių korumpuotų teisėsaugos atstovų skandalas, siekis sumenkinti mane ir mano komandos nuveiktus darbus ar neteisėtais būdais patekti į valdžią“, – apie situaciją savo nuomonę išsakė meras Ričardas Malinauskas.
Mere, Jūsų paveldėta sodyba sudaryta iš keturių Registrų centre teisėtai įregistruotų objektų, iš kurių vienas
– 99 metrų ilgio tvora. Tačiau
kodėl, nepaisant statinio teisėtumo, vis tiek esate įpareigotas jį nugriauti?
Pirmiausia noriu pabrėžti, kad
man, kaip žmogui, tvora nėra
vertybė. Vertybė yra teisingumas ir visiems be išimties lygūs
įstatymai. Labai gaila, kad po 27
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metų yra akivaizdu, kad
susiduriame su kai kurių politikos ir teisėsaugos veikėjų korupcija ir tarnavimu akliems politiniams užsakymams.
Mano paveldėta sodyba statyta 1960 metais. Visa sodybos
teritorija, kaip ir būdinga to meto
Latežerio kaime vykusioms statyboms, buvo apjuosta tvora.
Visi kaimynai gali patvirtinti –
tuo metu tvoros buvo tveriamos
iki pat vandens ar net vandenyje tam, kad gyvuliai iš kiemo neišeitų, kad iš šalia esančios stovyklos svetimi žmonės į kiemus
neateitų. Tą patvirtina esantys
istoriniai dokumentai.
Daugiau kaip prieš dešimtmetį močiutei įsigijus sodybą, aš,
kaip vyriausias anūkas, rūpinausi ja ir padėjau tvarkytis. Galbūt
todėl šviesaus atminimo močiutė sodybą paliko būtent man.
Atliekant sodybos rekonstrukciją, buvo gauti visi reikalingi leidimai, atsižvelgta į visus įstaty-

teismas parodė, koks iš tiesų
Lietuvoje yra teisingumas. Gyvenu teisinėje valstybėje, ir nors
ji man kelia rimtų abejonių, aš
teismo sprendimą įvykdžiau.
Tik man visam gyvenimui išliks kartėlis, kokioje šalyje gyvename...

mus, kurie, beje, aiškiai nurodo,
kad kaimiškosiose teritorijose
tvoroms nei tverti, nei rekonstruoti leidimai nereikalingi. Kaip
ir visa sodyba, taip ir tvora, buvo
atnaujinta. Iki tol, kol sodybą paveldėjau aš, nė vienai komisijai, nė vienai atsakingai institucijai nekliuvo nei statiniai, tarp
jų ir tvora, nei Latežerio kaimas.
Kai savininku tapau aš, vietiniams veikėjams kilo noras išpūsti dirbtinį skandalą...
Ir tas skandalo pūtimas prasidėjo prieš trejus metus. Tuomet dar egzistavusio vietinio
laikraščio redaktorius paskelbė straipsnį, kurio pagrindu
opozicionieriai kreipėsi į LR
Aplinkos ministrą V. Mazuronį,
Seimo antikorupcijos komisijos pirmininką V. Gailių. Pastarieji nurodė gautą informaciją
ištirti...
Taip, tai schema, kuri nuolat taikoma, persekiojant ir norint apjuodinti Druskininkus! Paviešinus žiniasklaidoje iš piršto
laužtą informaciją, opozicionieriai tuoj surašo melagingą
skundą, kurį perduoda Seimo
nariams, o pastarieji – prokurorams. Ir nors iš anksto akivaizdu, kad skundai nepagrįsti, pradedami tyrimai.
Ne išimtis ir šis kartas, kai visi
aplinkos agentūros ir teismo
sprendimai grindžiami ne logiškais argumentais ar įstatymais,
o politiniais užsakymais.

R. Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

Akivaizdus to įrodymas – kai
aplinkos apsaugos inspektorius
savo nurodymu liepia nugriauti teisėtai įregistruotą 1960-ų
metų 99 metrų ilgio tvorą, kuri
yra konkretus turtas, nepriklausomai nuo to, kokia jo vertė. Ar
tai reiškia, kad aplinkos pasaugos inspektorius turi tokias galias, kad gali priversti sunaikinti
turtą? Juk jis negali tokių sprendimų priimti. Bet priima. Vadovaudamasis 1992 metų Vyriausybės nutarimu. Pasirodo, kad
Lietuvoje įstatymai galioja 50
metų atgal ir be jokių skrupulų
yra taikomi mano atžvilgiu. Ką
galiu tokiu atveju daryti?
Turėdamas visus teisėtai išduotus leidimus, žinodamas,
kad viskas padaryta, laikantis
įstatymų, buvau ramus, nes tikėjau Lietuvos teisingumu, bet

Kodėl istorijoje, kuri buvo
pradėta nuo tvoros, atsirado prokuroro užmojis griauti viską?
To reikėtų paklausti Kauno apygardos prokuratūros prokuroro
Marijaus Šalčiaus, kuris visus
melagingus skundus apie Druskininkus su įtartinu uolumu tiria,
prisidengdamas viešuoju interesu. Taip ir prieinama iki visiško
absurdo, kai galimai korumpuoti
ar politinius užsakymus vykdantys teisėsaugos atstovai peržengia sveiko proto ribas.
Teismų procesai dėl Latežeryje esančios sodybos dar nesibaigę. Matydamas, koks teisingumas yra Lietuvoje, vis dar
tikiu, kad galima jį rasti už Lietuvos ribų, tad neatmetu galimybės kreiptis į Europos žmogaus
teisių teismą.
Žinote, aš negaliu išsikelti iš
Lietuvos su visa močiutės sodyba, su visais tais žmonėmis,
kurie manimi 17 metų pasitiki
ir su kuriais kartu kuriame gražesnius Druskininkus bei geresnę jų ateitį. Noriu gyventi ir
dirbti čia, kad ir kaip tai nepatinka kai kuriems veikėjams.

Ar Jūsų minimi veikėjai – tie
patys Druskininkų „gelbėtojai“, kurių pavardės figūruoja
visuose dirbtinai sukurtuose
skandaluose?
Taip, tie patys, ne kartą žiniasklaidoje pagarsėję savo
galimomis neskaidriomis veiklomis ar aferomis. Kaip atrodo, kai žiniasklaidos priemonėse visą išgalvotą Latežerio
istoriją pristato nelegalias statybas be jokių leidimų savo
kieme vykdanti neva skaidruolė Vilma Danauskienė? Man
atrodo, kad tai tik parodo tokio žmogaus, kaip asmenybės,
menkavertiškumą.
Visoje šioje istorijoje man
tenka tik apgailestauti ir atsiprašyti Latežeryje gyvenančių savo kaimynų, kurie ramiai
gyveno iki tol, kol aš nepaveldėjau sodybos. Dėl nuolatinio
noro šmeižti mane, nukenčia ir
niekuo dėti, geranoriški kaimynystėje gyvenantys žmonės.
Aš suprantu, kad visų dirbtinių skandalų tikslas – sumenkinti mane kaip žmogų, kaip merą,
prieš bendruomenę. Tačiau dar
kartą kartoju – svarbiausia gyvenime yra ne tvora, ne materialūs dalykai, bet teisingumas
ir žmonių pasitikėjimas. Todėl,
kad ir kaip to nenorėtų šmeižikai
ir skundų rašytojai, kurie veikia,
pasitelkdami politinį persekiojimą ir nuolatinį psichologinį terorą, ir toliau dirbsiu Druskininkų žmonėms.

Galimai suklastotus dokumentus viešinęs konservatorius V. Semeška
turės aiškintis prokuratūrai
Vasario 8 dieną vietos opozicijos lyderiu prisistatantis konservatorius Vilius Semeška socialiniame tinkle „Facebook“
paskelbė galimai suklastotą dokumentą – tą dieną sušaukto
komiteto posėdžio įrašą, manytina, sumontuotą iš dviejų skirtingų posėdžių įrašų. Ko gero,
siekiant sukompromituoti merą,
paimta dalis vasario 8 dieną sušaukto komiteto posėdžio įrašo,
prie jo prijungta kelios sekundės daugiau kaip metų senumo
įrašo, o toks montažas pateiktas kaip vientisas neva vasario
8 dienos posėdžio įrašas. Konservatoriaus įrašo klastotę gali
įrodyti savivaldybėje esantis
autentiškas posėdžio įrašas.
Konservatorius
socialiniame
tinkle išplatino klaidinantį, kaip
galima įtarti, paties sumontuotą vientisą įrašą, kuriame prie
šių metų vasario 8 dienos komiteto posėdžio įrašo primontuota
daugiau kaip prieš metus daryto įrašo ištrauką, kurioje girdisi
mero Ričardo Malinausko ištarti

žodžiai. V. Semeška ne tik išplatinto garso įrašą, bet ir savo komentarą, iš kurio susidaro įspūdis, jog įrašas darytas būtent
2017 m. vasario 8 dieną, svarstant savivaldybės biudžetą.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas dėl
tokio galimo dokumentų klastojimo ir manipuliavimo visuomene kreipėsi į Kauno apygardos
Prokuratūros Alytaus apylinkės
prokuratūrą.
Vasario 28 dieną V. Semeška
buvo apklaustas Varėnos policijos pareigūnų. Iš šio įvykio
opozicionieriai sugebėjo padaryti „šou“, pasitelkdami buvusį
vietinio laikraščio redaktorių, į
Seimą su liberalais nesėkmingai kandidatavusį, o dabar portale „Defi“ dirbantį R. Sadauską. Beje, V. Semeška vasario
28 dieną publikuotame straipsnyje ir toliau įrodinėja, kad visas paviešintas įrašas darytas
vasario 8 dieną.
„Vasario 8 dieną komitete V.
Semeška, įrašinėdamas posė-

dį, pabrėžtinai mandagiu tonu
provokavo aštrias diskusijas,
reikšdamas
nepasitenkinimą
Druskininkams taip reikalingu
Kultūros centro projektu ir atliktais kitais svarbiais darbais.
Aš, kaip meras, niekada neleidau ir neleisiu žeminti ir tyčiotis iš savivaldybės darbuotojų ar bendruomenės žmonių.
Konservatorius eilinį kartą parodė savo tikrąjį veidą – siekdamas mane sumenkinti, pasitelkė metų senumo įrašą, – apie
situaciją sakė R. Malinauskas.
– Taip, prieš metus pasakiau
keiksmažodį – tuo nesididžiuoju, bet esu žmogus, o klysti
žmogiška. Manau, kad kur kas
didesnis nusikaltimas – sujungti dviejų skirtingų posėdžių įrašus, iškraipant situaciją ir juos
pateikiant kaip vientisą įrašą. Tai prilyginama dokumentų
klastojimui, todėl tikiuosi, kad
pareigūnai viską išsiaiškins“.
Paskambinome ir Druskininkų
savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui V. Semeškai, kuris,

net nespėjus užduoti klausimo,
kaip jau tapo įprasta, paprašė
jį atsiųsti raštu. „Varėnos policijos pareigūnai tiria, ar Jūs socialinio tinklo FACEBOOK paskyroje tikrai paskelbėte autentišką,
tik vasario 8 dieną darytą Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko įrašą. Savivaldybėje esantis autentiškas
posėdžio įrašas kelia abejonių,
ar Jūsų viešai platinamas įrašas
nėra klastotė. Paprašytumėme
Jūsų pakomentuoti, ar tas įrašas tikras, ar sumontuotas?“ –
tokį klausimą nusiuntėme V. Semeškai. „Apie Varėnos policijos
komisariate pradėtą ar nepradėtą ikiteisminį tyrimą dėl mano
„Facebook“ paskyroje paskelbto įrašo jokios informacijos neturiu“, – sulaukėme atsakymo.
Nors V. Semeškos išplatintas
įrašas ir vėliau žiniasklaidoje
pasirodęs straipsnis skelbia visuomenę klaidinančią ir tikrovės neatitinkančią informaciją,
neabejotinai savaitės pabaigoje jis bus perspausdintas ir vie-

V. Semeška

tiniame „Druskonio“ laikraštyje,
taip, ko gero, siekiant ir toliau
pūsti melo burbulus ir juodinti merą.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Tarybos posėdžiai opozicijai – tarsi cirko arena?

Druskininkuose kol kas dar
nėra erdvių, kuriose galima
būtų stebėti artistų pasirodymus, tačiau artistų tikrai netrūksta. Ir jiems nereikia scenos. „Spektaklius“ jie geba
surengti net ir tam neskirtose erdvėse, kad ir Savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
Ir tokius pasirodymus Druskininkų krašto gyventojai, jeigu nori, nemokamai gali stebėti kiekvieną mėnesį – beveik
kiekvieno Tarybos posėdžio
metu juos surengia opozicijoje esantys konservatoriai ir
liberalai. Matyt, tikėdamiesi
sau dėmesio ir politinių „pliusų“, ir vasario 28-ąją sušauktame Tarybos posėdyje jie
savo elgesiu ir pareiškimais,
rodos, jau peržengė įžūlumo ir
padorumo ribas.
Net ir sprendžiant svarbiausią,
Druskininkų savivaldybės biudžeto klausimą, kai kurie vietiniai politikai, atstovaujantys opozicijai,
siekė Tarybos posėdį paversti balaganu. Druskininkiečiams tai tikriausiai jokia naujiena, tik, ko
gero, ne vienam apmaudu, kad
dauguma Tarybos narių priversti gaišti laiką nekonstruktyvioms
diskusijoms.
Pavyzdžiui, kaip reikėtų vadinti atvejį, kai konservatorius Vilius Semeška Tarybos nario,
taigi, ir savo, darbo vietą posėdyje vadina „irštva“, bet kalba
apie lėšų „patyčių prevencijai“
stygių ir reikalauja gerbti jį, kaip
Tarybos narį?
O kai liberalas Juozas Šarkus
strategines nuostatas, susijusias su kurortinės savivaldybės
įvaizdžio gerinimu, posėdyje
įvardija „smegenų plovimu“, o
pats žeria priekaištus dėl „tvarkos“ posėdyje? Arba situaciją,
kai jo kolega Karolis Kaklys, būdamas Kontrolės komiteto nariu, nedalyvauja nė viename šio
komiteto posėdyje?
Biudžetas – patvirtintas
Antradienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje priimtas svarbiausias metų
sprendimas, kuriuo patvirtintas
Druskininkų savivaldybės biudžetas.
Pirminis patvirtintas 2017 metų
Druskininkų savivaldybės biudžetas yra 19,6 mln. eurų. Tačiau,
kaip ir kasmet, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, biudžetas
bus tikslinamas, kaskart atsižvelgiant į metų eigoje faktiškai gautas pajamas.
Biudžetas tvirtinamas programiniu principu: išanalizuotos visos 13 numatytos biudžeto programos, kurios atitinka 2017-2019

Savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė Tarybai pristatė Druskininkų savivaldybės 2017 metų biudžetą/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

metų Druskininkų savivaldybės
strateginį veiklos planą.
Racionaliai suplanuotame 2017
metų biudžete didžiausias dėmesys skiriamas sritims, susijusioms su Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtojimu,
įvairių socialinių ir kultūrinių projektų įgyvendinimu, teikiamų viešųjų paslaugų kokybe, miesto ir
kaimiškųjų teritorijų gyvenamosios aplinkos gerinimu, socialine
parama ir paslaugomis, turizmu,
įgyvendinamais išskirtiniais Druskininkų savivaldybės projektais.
Kaip teigė Tarybos posėdžiui
pirmininkavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas – subalansuoti biudžetą,
protingai paskirstant lėšas visose
srityse, yra ypatingai atsakingas
darbas: „Dėkoju administracijos
direktorei, visų įstaigų vadovams
ir specialistams už šį nelengvą,
visai bendruomenei labai reikalingą darbą, formuojant šių metų savivaldybės biudžetą.“
Savo pranešime apibendrinusi biudžeto sudarymo principus,
lėšų paskirstymą, pristačiusi
svarbiausias aktualijas, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė padėkojo administracijos
specialistams,
Savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovams
už bendrą darbą, siekiant atsakingai ir kruopščiai subalansuoti biudžetą. V. Jurgelevičienė akcentavo, kad lėšos planuojamos
labai atsakingai: „Procesas tikrai nėra lengvas, mes jį pradedame ne sausio mėnesį. Dirbome daugiau nei pusę metų.
Stengėmės veiksmingai ir maksimaliai efektyviai išnaudoti skiriamas lėšas, o subalansuoti

V. Semeška taip įprato prie kamerų, kad „filmuojasi“ net Tarybos posėdžio metu?/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

biudžetą padeda įstaigų būtinų
poreikių ir išlaidų analizės, planavimas ir kontrolė.“
Tačiau Tarybos narys Vilius Semeška savo frakcijos vardu pažėrė minčių kratinį, kurį tikriausiai
reikėtų laikyti frakcijos argumentais, kodėl jiems biudžetas atrodytų netinkamas? Esą dėl patyčių prevencijos nenumatyta jokių
programų, per mažai dėmesio
turizmui ir panašiai. V. Semeškos žodžiais, neva nemažai lėšų
švaistoma tiems dalykams, „kurie
tikrai nėra prioritetiniai, ir jų tikrai
galėtų nebūti“. Susidarė įspūdis,
kad tokie „argumentai“ nuskambėjo kaip kaltinimai Savivaldybės
vadovams, administracijai ir asignavimų valdytojams.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė pabrėžė, kad viskas yra
daroma teisėtai, Savivaldybės
priimtus sprendimus prižiūri Vyriausybės atstovė, Valstybės kontrolės ir kitos institucijos: „Taigi
galite būti ramus: lėšos naudojamos ten, kur reikia, ir taip kaip
reikia“, – sakė direktorė, patikinusi V. Semešką, kad už kaltinimus,
jog neva yra švaistomas biudžeto
lėšos, jos panaudojamos ne taip,
kaip turėtų būti, šis privalės atsakyti, ir dėl tokių melagingų Savivaldybės atžvilgiu pareiškimų turės aiškintis su atitinkamomis
institucijomis.
Siūlėsi primygtinai
Savivaldybės tarybos nariui,
Valdui Trinkūnui, panorus atsistatydinti iš Tarybos, sausio 9 dieną
Vyriausiosios rinkimų komisijos
priimtu sprendimu Tarybos nariu tapo Vitas Balčius, todėl tenka keisti Tarybos komitetų sudėtį.
Antradienio posėdyje opozicinė frakcija pasiūlė, kad į Kontrolės komitetą būtų įrašytas Vilius
Semeška. Jo kandidatūros Tarybai nepatvirtinus, ji ir vėl buvo siūloma. V. Semeškos kandidatūros
nepatvirtinus ir antrą kartą, šis
primygtinai priminė Tarybai „prievolę“ tvirtinti jo kandidatūrą.
Tačiau Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė
pakomentavo, kad Tarybos nario
mandatas yra laisvas, ir niekas
niekaip nėra iš anksto įpareigotas
balsuoti.
Posėdžiui pirmininkavęs meras
R. Malinauskas komentavo, kodėl
nesiūloma kita kandidatūra, kodėl
per prievartą siūlomasi į tą patį
postą: „Gerbkite save, ir kitus, ir

jokių problemų nebus.“
Posėdyje įvardinta, jog tai, kad
V. Semeška netvirtinamas Kontrolės komiteto nariu, anaiptol
nereiškia, jog Taryba nenori suformuoti komiteto ar nenori jame
matyti opozicijos atstovų: tai
reiškia tik tiek, kad Taryba nenori komitete matyti V. Semeškos,
todėl laukiama kitų frakcijos pasiūlytų kandidatų.
Frakcijai siūlyti kitą kandidatą,
kad jau šiame posėdyje būtų suformuotas Kontrolės komitetas,
– viena iš svarbiausių institucijų savivaldybės Tarybos darbe,
paragino ir Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė.
Deja, frakcija nesugebėjo pasiūlyti kito kandidato. Ar nėra taip,
kad kiti nariai savo kandidatūrų
nesiūlo, nes bijo turėti savo nuomonę ir siekius, o gal patiria galimai autoritarinį savo vadinamojo
lyderio valdymą, spaudimą?
Toks įspūdis gali susidaryti, prisiminus ir situaciją, kai pernai Tarybos narei Gražutei Kuneikienei
V. Semeškos iniciatyva, teko palikti ir jo vadovaujamą skyrių bei
partiją, kurios ilgamete nare ji
buvo.
Vėliau G. Kuneikienė, konservatorių ir liberalų frakciją, drauge
su N. Oleinik ir A. Česnuliu tapo
Savivaldybės tarybos dar vienos
opozicinės frakcijos nare.
Apie tai praėjusiame Tarybos
posėdyje, provokuojant susirinkusiuosius pareiškimais, esą opozicija, kuriai atstovauja G. Kuneikienė, yra fiktyvi, aktyviai reiškėsi
ir K. Kaklys. Jį G. Kuneikienė paragino liautis ją įžeidinėjus, kartu
visiems pabrėždama, kad niekas
jos nevertė prievarta išeiti į kitą
opoziciją: „Aš apsisprendžiau,
kad man su jumis nepakeliui. Manęs niekas su šautuvu nevertė
eiti, aš savo noru pasitraukiau ir
tapau laisva nare.“
Posėdžių nelankė
Posėdyje pristatytoje Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos
programos ataskaitoje įvardinta, kad Tarybos nariai K. Kaklys
ir V. Trinkūnas parodė nederamą,
su politikų etikos kodekso nuostatomis nesuderinamą elgesį, nes
nevykdė Tarybos nario pareigų
– nedalyvavo Kontrolės komitetų
posėdžiuose.
Ataskaitoje išsamiai pristatytas
visas Komiteto posėdžių darbas ir

aktualijos. Tačiau Komiteto posėdžių nelankęs K. Kaklys sugebėjo
komiteto pirmininkės G. Kuneikienės tik paklausti, ar tai ji pati rengė ataskaitą. Daugiau klausimų,
nei susijusių su ataskaita, nei su
komiteto, veikla, kurioje pats privalėjo dalyvauti, vykdydamas Tarybos nario priesaiką, jam nekilo.
Investicijos – naujiems projektams
Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti ir kiti
sprendimai, aktualūs bendruomenei, susiję su atliekų tvarkymu, aplinkosauga, visuomenės sveikata, jaunimo užimtumu,
švietimo sritimi bei Druskininkų savivaldybės investicijų ir plėtros projektais. Juos įgyvendinus,
Druskininkuose bus sukurtas
elektromobilių tinklas, atnaujinamos kaimo gyvenamosios vietovės, bendruomenės poreikiams
pritaikytos įvairios Leipalingio,
Viečiūnų viešosios erdvės.
Druskininkų savivaldybės taryba pritarė investiciniams projektams: „Aikštės M. K. Čiurlionio g.
80, Druskininkuose rekonstravimas“, „Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas“, „M. K.
Čiurlionio paminklo skvero Druskininkuose rekonstravimas“. Siekiant atnaujinant Druskininkų
ženklą prie įvažiavimo į Druskininkus nuo Merkinės pusės, pritarta projektui dėl Druskininkų
ženklo įrengimo ir montavimo.
Įgyvendinant projektą „Druskonio ežero meninės šviesų instaliacijos įrengimas“, bus sukurtos
įspūdingos šviesos instaliacijos
ir projekcijos ežere, leisiančios
pristatyti Druskininkus kaip inovatyvų bei modernų kurortą.
Šie ir kiti projektai įgyvendinami, siekiant užtikrinti darnią kurorto viešųjų erdvių infrastruktūros plėtrą, sudaryti sąlygas
turiningo laisvalaikio praleidimui, pagerinti kurorto įvaizdį bei
padidinti jo patrauklumą bei išskirtinumą, sukuriant naujas gyvybingas miesto erdves, skirtas
poilsio organizavimui.
Įgyvendinant projektus, pasirenkami architektūriniai, kraštovaizdžio projektavimo sprendiniai,
pabrėžiantys
vietos
charakterį, savitumą ir išskirtinumą. atspindintys kurorto istorinę raidą.
Ramunė Žilienė
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Druskininkiečiams – garbinga trečioji vieta ir kelionė į Krokuvą
atkelta iš 1 psl.

Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio komandų čempionato nugalėtojai įsiamžino su renginio organizatoriais ir rėmėjais bei „Lietuvos ryto“ klubo šokėjomis//Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Labai džiaugiuosi išmintingu Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų ir Lazdijų rajono
savivaldybių vadovų požiūriu ir
sprendimu remti šį projektą, ugdantį jaunimo bendruomeniškumo, patriotiškumo ir atsakomybės jausmus, skatinantį jaunimą
augti ir tobulėti. Tokie renginiai
šviesina Lietuvą, telkia ir brandina jaunimą. Tai labai prasminga
ir vertinga investicija“, – sveikindamas čempionato organizatorius ir laimėtojus, sakė LR Seimo
narys Zenonas Streikus.
Renginyje dalyvavęs Kūno kultūros ir sporto departamentas
direktorius Edis Urbanavičius
apdovanojo čempionate dalyvavusių savivaldybių merus už

tai, kad sugebėjo susiburti ir keturių savivaldybių – rajonų bei
miestų – vaikams sukurti kelis
mėnesius trunkančią ir klases
vienijančią krepšinio šventę. Padėkos raštais savivaldybių vadovus pagerbė ir Lietuvos krepšinio federacijos generalinis
sekretorius Mindaugas Špokas,
jiems perduotos taip pat ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
bei jos prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėkos.
Merai savo komandų žaidėjams
negailėjo gražių žodžių už gražų
žaidimą ir sportines aistras, sirgaliams – už aktyvumą ir savų
komandų palaikymą.
Nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje dalyvavęs pirmojo

Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio
komandų čempionato dalyvis
lazdijiškis Albinas Žymančius
sakė, kad iki šiol negali pamiršti klasę ypatingai suvienijusių tų
nepakartojamų akimirkų krepšinio aikštelėje, sirgalių tribūnose
ir kelionėje.
Šiemečiame renginyje rėmėjų
– „Lexus“ atstovybės – įsteigtas
prizas įteiktas ir žiūrovams – kamuolį į krepšį pataikęs iš aikštės
vidurio galimybę visą savaitgalį
važinėtis „Lexus“ visureigiu laimėjo Daugų komandos treneris
Andrius Jakimavičius.
Laimos Rekevičienės tekstas
ir nuotraukos

Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos krepšinio federacijos ir Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto padėkos įteiktos visų čempionate dalyvavusių savivaldybių merams/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Per pertraukėles žiūrovams gerą nuotaiką dovanojo „Lietuvos ryto“ krepšinio klubo šokėjos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Simbolinio penketo žaidėjus pasveikino ir renginio vedėjas J. Radzevičius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Finalinėse varžybose jaunieji Lazdijų krepšininkai po atkaklios kovos rezultatu 78:61 įveikė Alytaus miesto Jotvingių gimnazijos 3 g klasės komandą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kamuolį į krepšį pataikęs iš aikštės vidurio galimybę visą savaitgalį važinėtis „Lexus“ visureigiu laimėjo Daugų komandos treneris A. Jakimavičius/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Konservatoriai ir liberalai
politinę kovą perkėlė į
teismus?

Trečiadienį buvo nagrinėjama
byla dėl prieš pusantrų metų įvykusio incidento, kurio metu opozicijos atstovai liberalas Juozas
Šarkus ir konservatorius Vilius
Semeška kartu su TV laidos
„KK2“ žurnalistais nekviesti įsiveržė į Vandens parko patalpas.
Nekviesti įsiveržę į Vandens
parko patalpas kartu su žurnalistais, tikėdamiesi padaryti
skandalingą reportažą, opozicionieriai patys padavė Druskininkų savivaldybės administraciją į
teismą dėl paskelbtos informacijos.
Opozicionieriai įsižeidė dėl šių
sakinių: „Kaip informavo Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua“ administracija, po
įsilaužimo patalpose pasigesta
antspaudų, USB atmintinių, do-

Sportas
Kovo 4 d. (šeštadienį) Druskininkų sporto centro salėje vyks
Romo Zautros atminimo taurės
tinklinio turnyras: 16 val. Druskininkų SC – SK „Planas“; 17.10
val. SK „Planas“ – „Belorus“;
18.20 val. „Belorus“ – Druskininkų SC; 19.20 val. Turnyro uždarymas.
Vasario 24 d. Kėdainiuose
vyko sportinio ėjimo varžybos
„Kėdainių pavasaris 2017“, skirtos Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. Sėkmingai šiose varžybose pasirodė Druskininkų
SC sportininkai (treneris Kęs-

kumentų ir vertingų daiktų, kurių
sąrašas dar tikslinamas. Dėl padaryto nusikaltimo įstaigos administracija kreipėsi į teisėsaugos institucijas“.
Trečiadienį vykusiame 6 valandų bylos nagrinėjime liberalas
Juozas Šarkus prisipažino, kad
tokiu teismų keliu vykdo savo
politinę kovą.
Galutinį tašką byloje teismas
padės kovo 21 dieną, o trečiadienį vykęs bylinėjimasis parodė, kad užuot dirbę miesto bendruomenei svarbius darbus, V.
Semeška ir J. Šarkus Druskininkų savivaldybės administracijos
lėšas ir specialistų laiką švaisto
teismuose.
„Mano Druskininkai“
informacija

tutis Jezepčikas). Ignas Dumbliauskas 1 mylios sportinio
ėjimo rungtyje iškovojo 1-ąją
vietą. Justinas Galčius liko šeštas. 1 km sportinio ėjimo rūgtyje Viltė Orliukaitė užėmė antrą,
Violeta Stremencovaitė – šeštą,
Liepa Bartuškevičiūtė – septintą vietas.
Vasario 25-26 d. Panevėžyje surengtos Lietuvos jaunimo
U19 (1998-1999 m. g.) rankinio čempionato II diviziono finalinės varžybos. Dėl medalių
kovojo Panevėžio SC, Pasvalio
SC, Eišiškių SM ir Druskininkų
SC komandos. Druskininkų SC
komanda (treneris Žilvinas Matijošaitis), pralaimėjusi Panevėžio SC komandai, bet įveikusi
Šalčininkų komandą, Lietuvos

II diviziono čempionate iškovojo trečią vietą. Prie bronzinės
pergalės prisidėjo druskininkiečiai: Audrius Žadeika, Domantas Landa, Dovydas Čižauskas,
Vilius Jakštas, Kasparas Virbalis, Tautvydas Valickas, Tomas
Padegimas, Saulius Vitkauskas, Gytis Grigonis Eigirdas Šivokas, Kasparas Uglikas, Ernestas Amšiejus.
Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio čempionato antrose pusfinalio varžybose „D&D“
rezultatu 93:83 įveikė „Krantinės 3000“ ekipą. Rezultatyviai
„D&D“ ekipoje rungtyniavo: G.
Sušinskas – 34, T. Mickevičius
– 19, G. Bielinis – 13; „Krantinės
3000“ komandoje: L. Bankieta
– 35, G. Muzikevičius – 20, P.
Trainavičius – 11. „Techpro“ komanda antrose pusfinalio varžybose rezultatu 75:68 įveikė
„Alėjos Ąžuolo“ komandą. Rezultatyviausi „Techpro“ komandoje: D. Kibildis – 23, D. Stonkus – 20, Š. Kvaraciejus – 14;
„Alėjos Ąžuolo“ komandoje: M.
Lisajevičius – 22, R. Lukoševičius – 18, M. Kukauskas – 9, K.
Savonis – 9.
Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio čempionato finalo
rungtynės vyks kovo 4 d. (šeštadienį) Sporto centro salėje: 11
val. „Alėjos Ąžuolas“ – „Krantinė 3000“; 12.40 val. – krepšinio įgūdžių ir tritaškių mėtymo
konkursai; 13.50 val. „Techpro“
– „D&D“ ; 15.10 val. Prizininkų
apdovanojimas.
Prasidėjo Druskininkų savivaldybės veteranų krepšinio čempionato (vyrų 40+ grupė) varžybos, kuriose dalyvauja penkios
komandos. Savaitgalį varžybose „AKK“ komanda 49:48 įveikė
„Policijos“ ekipą. Rezultatyviai
„AKK“ komandoje rungtyniavo:
E. Vasilius – 20 taškų, S. Kalanta – 7, V. Šematovičius, A. Kočiūnas, V. Širvinskas komandai

Druskininkiečiai rašė Nacionalinį diktantą

pelnė po 6 taškus; „Policijos“
komandoje: V. Pileckas – 10,
E. Žagunis – 10, E. Navickas –
10. „Techpro“ komanda rezultatu 60:25 įveikė „Druskininkų
Lagūnos“ komandą. Rezultatyviausi „Techpro“ komandoje:
R. Klincaras – 14, R. Karauskas – 11, L. Liutkus – 10; „Druskininkų Lagūnos“ komandoje:
R. Katėnas – 10, G. Muzikevičius – 6, A. Večkys – 3. „AKK“
komanda 70:37 įveikė SK „Leipas“ komandą. Rezultatyviausi „AKK“ komandoje: E. Vasilius
– 27, A. Kočiūnas – 16, V. Rinkevičius – 11; SK „Leipas“ komandoje: K. Benošius – 15, D.
Benevičius – 6, R. Želionis – 6.
„Techpro“ komanda 46:27 įveikė „Policijos“ komandą. Rezultatyviausi „Techpro“ komandoje: K. Balčius – 11, M. Gaidys
– 9, R. Klincaras – 9; „Policijos“
komandoje: V. Pileckas – 10, R.
Bankieta – 6, E. Navickas – 6.
Artimiausios veteranų krepšinio čempionato varžybos vyks
kovo 2 d. (ketvirtadienį) Sporto
centro salėje: 18.45 val. „Druskininkų Lagūna“ – SK „Leipas“;
20.05 val. „AKK“ – „Techpro“.
Kovo 3 d. (penktadienį) Sporto centro salėje: 17.30 val.
„Druskininkų Lagūna“ – „Policija“; 18.40 val. Krepšinio konkursai; 19.15 val. SK „Leipas“ –
„Techpro“; 20.25 val. Prizininkų
apdovanojimas.
Vasario 27 d. Lietuvos MKL
vaikų berniukų U13 (gim. 2004
m.) krepšinio čempionato varžybose, Druskininkų SC krepšininkai (treneris Sigitas Šimkūnas)
rezultatu 74:43 įveikė Kauno KM
Tornado 2 „Amadeira“ komandą. Rezultatyviausiai druskininkiečių komandoje žaidė Gustas
Virbalis pelnęs 14 taškų, Matas
Jakubauskas – 7, Gustas Tankelevičius – 6.
Beveik visi stipriausi Lietuvos, Latvijos, Estijos kal-

nų slidininkai, taip pat Baltarusijos, Rusijos ir Norvegijos
atstovai praėjusį savaitgalį Siguldoje kovojo dėl Baltijos taurės
antrojo etapo apdovanojimų, geresnės pozicijos šių varžybų bendrojoje įskaitoje ir Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) taškų.
Sportininkai varžėsi tris dienas –
vyko elito ir jaunimo (iki 21 m.) pagrindinės Baltijos taurės slalomo
lenktynės, turinčios FIS statusą,
FIS jaunimo varžybos, vaikų, jaunučių ir jaunių bei „Masters“ grupės Baltijos taurės lenktynės.
Jaunieji Druskininkų „Snow
Arena RT“/Druskininkų SC kalnų slidininkai pirmą kartą išsiruošė į tokio lygio varžybas užsienyje. Net penki sportininkai
2 dienas varžėsi Didžiojo slalomo ir Super Slalomo rungtyje.
Didžiojo slalomo vaikų iki 12 m.
grupės merginų varžybose 17tą vietą užėmė Liepa Karlonaitė,
ji vienintelė atstovavo Lietuvai
savo amžiaus grupėje. Slalomo
varžybose Liepa finišavo 17-ta.
Vaikų iki 14 m. didžiojo slalomo
trasoje 21-as finišavo Motiejus
Žūkas, aplenkęs taip pat druskininkietį Augustą Vanagaitį, užėmusį 22-ąją vietą (SK „Snow
Bees“), 24-as – Džiugas Juozaponis. Slalomo vaikų iki 12
m. varžybose 15-ąją vietą užėmė Medas Dobelinskas. Jaunučių iki 14 m. grupėje finišą pasiekė tik vienas iš šešių startavusių
lietuvių ir 14-ąją vietą užėmė
Motiejus Žūkas.
Džiugina geri rezultatai pasiekti tokio lygio varžybose,
jaunieji kalnų slidininkai pasisėmė daug patirties iš tarptautinių startų ir namo grįžo dar labiau pasitikėdami savo jėgomis.
Pirmasis Baltijos taurės varžybų etapas dar pernai lapkritį surengtos Druskininkuose. Finalinės varžybos bus surengtos
kovo 16-26 d. Suomijoje. Čia
tuo pat metu vyks ir Lietuvos
čempionatas.

„Saulės“ futbolininkės –
„LadyGolo“ čempionės

Druskininkų „ Atgimimo“ mokykloje diktantą rašė neabejingi gimtosios kalbos puoselėjimui druskininkiečiai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vasario 24 d. druskininkiečiai,
panorę išmėginti savo lietuvių
kalbos žinias, rinkosi į „Atgimimo“ mokyklą, kurioje rašė Nacionalinį diktantą. Nacionalinis
diktantas – vienintelis suaugusiųjų raštingumą skatinantis
konkursas, šalyje organizuotas
jau dešimtąjį kartą. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti
ir rašyti ja taisyklingai. Šiemet

Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje diktantą rašė 32 gimtosios kalbos puoselėtojai (jų darbai išsiųsti į Vilnių vertinimui).
Iniciatyvą prisijungti prie akcijos parodė ir „Ryto“ gimnazija,
kurioje gimtosios kalbos žinias
pasitikrinti panoro 72 mokiniai.
Geriausi darbai taip pat bus
siunčiami į Vilnių.
Diktanto tekstas – Alvydo Šlepiko „Bedugnė“ – skelbiamas interneto svetainėse: www.diktantas.lt

ir www.vlkk.lt.
Nacionalinio diktanto konkurse
dėl raštingiausiojo vardo varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Planuojama,
kad Nacionalinio diktanto finalas vyks balandžio mėnesį. Finalą tiesiogiai transliuoja LRT Kultūros kanalas.
„Mano Druskininkai“
informacija

„Saulės“ pagrindinės mokyklos sporto salėje surengtos Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo žaidynių „LadyGolas“ Druskininkų savivaldybės mergaičių, gimusių 2002-aisiais, mažojo futbolo varžybos. Pirmąją vietą varžybose iškovojo „Saulės“ pagrindinės mokyklos I-osios
komandos jaunosios futbolininkės (treneris V. Kapčius), kurios rezultatu 4:1 nugalėjusios Leipalingio mokyklos, 3:0 – „Atgimimo“ ir 3:1 –
„Saulės“ mokyklos II-ąją komandas, iškovojo teisę dalyvauti Pietų Lietuvos finalinėse varžybose.
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Druskininkų moksleiviai siekia pačių aukščiausių sportinių rezultatų
Vasario 4 d. Druskininkų „Snow
Arenoje“ LTEAM festivalio metu
vyko ir Lietuvos mokyklų kalnų
slidinėjimo slidėmis ir snieglentėmis finalinės varžybos, į kurias
susirinko beveik 200 moksleivių,
besivaržiusių 3 amžiaus grupėse: iki 12 m., iki 16 m. ir iki 20 m.
Vėl norime pasidžiaugti druskininkiečių rezultatais, kurie skynė
pergales asmeninėse ir komandinėse varžybose. Mergaičių iki
12 metų amžiaus grupėje slidėmis nepralenkiama buvo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos
ketvirtokė
Liepa Karlonaitė.
Berniukų iki 12 metų amžiaus
grupėje šauniai pasirodė Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos
penktokai slidininkai Medas Dobelinskas (antroji vieta), Vincentas Baniulis (trečioji vieta). Nojus Užkuraitis buvo ketvirtas.
Mergaičių iki 16 metų amžiaus grupėje slidininkė, „Atgimimo mokyklos aštuntokė Dorotėja Juknevičiūtė buvo pirma,
o Viečiūnų pagrindinės mokyklos moksleivė Monika Mortūnaitė – trečia. Berniukų iki 16 metų
amžiaus grupėje slidėmis Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos
mokinys Motiejus Žūkas užėmė
trečiąją vietą, o Augustas Vanagaitis – ketvirtąją.
Ne prasčiau sekėsi ir druskininkiečiams snieglentininkams:
penktokė Goda Baublytė (Druskininkų „Atgimimo“ mokykla) nugalėjo mergaičių iki 12 m. amžiaus grupėje. Penktokas Kajus
Vitkauskas (Druskininkų „Atgimimo“ mokykla) nugalėjo berniukų

„Atgimimo“ mokykloje organizuotas jaunųjų slidininkų pagerbimo ir diplomų įteikimo renginys/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

iki 12 m. amžiaus grupėje, o Gabrielius Kazakevičius (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla)
užėmė trečiąją vietą. Emilija Dailydaitė (Druskininkų sav. Leipalingio pagrindinė mokykla) nugalėjo mergaičių iki 16 m. amžiaus
grupėje. Lukas Lazickas (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla) užėmė trečiąją vietą berniukų iki 16 m. amžiaus grupėje.
Gintarė Graževičiūtė (Druskininkų „Ryto“ gimnazija) užėmė antrąją vietą merginų iki 20 m. am-

žiaus grupėje.
Druskininkų mokyklos išsiskyrė ir komandinėse varžybose.
Ir merginų, ir vaikinų varžybose
kalnų slidėmis nugalėjo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos atstovai. Komandinėse snieglentininkių varžybose Druskininkų
„Atgimimo“ ir Druskininkų sav.
Leipalingio pagrindinė mokyklos
pasidalino trečiąja vieta. Džiugu,
kad, treniruodamiesi „Snow Arenoje“, Druskininkų moksleiviai
siekia pačių aukščiausių sporti-

nių rezultatų.
Vasario 20 d. į „Atgimimo“ mokykloje organizuotą komandų,
dalyvavusių šiose varžybose,
pagerbimo ir diplomų įteikimo
renginį buvo pakviesti treneriai
Artūras Bikulč, Erlandas Ruseckas ir Lukas Feoktistovas. Sporto centro direktorius Vilmantas
Matkevičius, dalyvaudamas mažojoje šventėje, pabrėžė sporto
ir sveikatos ugdymo veiklų naudą
jaunam žmogui, papasakojo apie
trumpą, bet rezultatyvų slidinin-

kų ir snieglentininkų kelią puikių
rezultatų link. Mokyklos direktorė Danutė Časienė pristatė pirmų vietų laimėtojus, dėkojo mokiniams ir treneriams už aukštus
rezultatus bei palinkėjo sėkmės
tarptautinėse varžybose Latvijoje. Treneris A. Bikulč palinkėjo
visiems LTEAM festivalio metu
dalyvavusiems Lietuvos mokyklų
kalnų slidinėjimo slidėmis ir snieglentėmis finalinėse varžybose
„tęsti sportinę karjerą ir parodyti
druskininkietišką aukštą lygį būsimojoje žiemos sporto olimpiadoje Kinijoje po 5-erių metų.“
O vasario 25-26 dienomis Latvijoje, Siguldos miestelyje, surengtose Tarptautinėse slidinėjimo varžybose Baltijos taurei
laimėti dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Rusijos komandos. Lietuvai šiose
varžybose
atstovavo „Atgimimo“ mokyklos mokiniai: Dorotėja Juknevičiūtė, Lietuvos jaunučių rinktinės narė, Liepa
Karlonaitė, Medas Dobelinskas,
Džiugas Juozaponis ir Motiejus
Žūkas, lankantys Druskininkų
Sporto centro slidinėjimo būrelį „Snow Arenoje“, ir kalnų slidinėjimo klubo „Snow Bees“ atstovas Augustas Vanagaitis.
Labiausiai pasisekė Dorotėjai
Juknevičiūtei, kuri šiose tarptautinėse varžybose U-16 amžiaus grupėje superslalomo
rungtyje iškovojo 3-ąją vietą,
o paralelinio slalomo rungtyje buvo antroji. Linkime jauniesiems slidininkams sėkmės
ateities varžybose.

„Saulės“ mokyklos pradinukams – ugniagesių pamoka ant
ledo
Ką daryti, ant ledo įlūžus pačiam ir kaip gelbėti kitą? Tokių
žinių įgijo Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokiniai, dalyvavę ugniagesių gelbėtojų organizuotoje prevencinėje akcijoje „Saugus elgesys ant ledo“,
kurią Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Druskininkų
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnai
praėjusį ketvirtadienį vaikams
surengė ant užšalusio tvenkinio prie „Eglės“.
Vaikams parodyta, kaip į užšalusį vandens telkinį įlūžta žmogus. Akcijoje ugniagesiai gelbėtojai, turintys naro kvalifikaciją,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokinius mokė, ką daryti, įlūžus į ledinį vandenį, kada ant ledo galima lipti ir kaip saugiai ant jo elgtis,
kaip gelbėti kitą, saugiai išsivaduoti iš ledo gniaužtų, įlūžus pačiam. Apie pusvalandį trukusioje
ugniagesių pamokoje vaikai stebėjo, kaip ugniagesiai gelbėtojai
vykdė gelbėjimo programą.
Iš viso akcijoje dalyvavo 94 mokiniai. Ugniagesiai gelbėtojai akcentavo, kad svarbu prisiminti, jog ant ledo vieniems iš viso
negalima lipti. Kaip sakė kalbinti „Saulės“ pagrindinės mokyklos
trečiokai Kamilė, Matas, Aironas
ir kiti, ugniagesių pamoka jiems
buvo labai įdomi, ir, nepaisant
žvarbaus oro, neprailgo. Vaikai
sakė įsiminę, kad, įlūžus, svarbiausia nepanikuoti ir kiek įmanoma ilgiau, belaukiant pagalbos, išsilaikyti vandenyje. Deja,

kartais nuskęstama vien dėl to,
kad skęstantysis būna apimtas išgąsčio ir panikos, jog labai
greitai sušals.
Praėjusią savaitę paspaudus
šaltukui, užšalę vandens telkiniai vaikus lyg magnetas traukė pramogauti. Tačiau ne kiekvienas žino, kaip saugiai elgtis
ant užšalusių vandens telkinių,
kokios yra saugaus elgesio ant
ledo taisyklės, su kokiais pavojais galima susidurti. Didžiausias
iš jų – kai ledas neišlaiko žmogaus svorio ir įlūžta.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Vanagaitienės teigimu, mokinukams pravartu įsiminti keletą taisyklių apie saugų
elgesį ant ledo: „Ką daryti įlūžus,

Akcijos „Saugus elgesys ant ledo“ akimirkos/Laimos Rekevičienės nuotraukos

kaip gelbėti įlūžusįjį, vaizdžiai
pademonstravo ugniagesiai.
Mokinių nuo įdomios ugniage-

sių gelbėtojų paskaitos neatbaidė net praėjusią savaitę vyravęs
šaltukas. Visi sužinojome daug

naudingų patarimų.“
Parengė Ramunė Žilienė
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Su pavasariška šiluma į „Arti Arti“
atkeliauja nauja lietuviškų drabužių kolekcija.
Ateikite ir prisijaukinkite pavasarį!
Prekes iš ankstesnės kolekcijos dabar galite
įsigyti su dar didesnėmis nuolaidomis, o kovo 8-ąją
visų perkančių už 70 eurų laukia dovana!
Tad susitikime „Arti Arti“, Vilniaus al. 8,
Druskininkuose.

Renginiai
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)
Kovo 6 d. 17 val. Parodos
„Nuo basakojės mokyklėlės“
atidarymas ir konferencija „Lietuviškos tarpukario mokyklos
Druskininkuose ir apylinkėse“.
Koncertuos kanklininkė E. Miknytė ir birbynininkas V. Rimša.
Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms (vasario 16 d. –
kovo 11 d.) (Druskininkų miesto
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Kovo 7 d. 17 val. Nijolės
Gaštaitės knygos „Pasipriešinimo istorija“ pristatymas. Renginyje dalyvaus Kauno IX forto
muziejininkas, istorikas Vytautas Jurkus, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kovo 7 d. 19.00 val. Intelektinis žaidimas „Auksinis protas“. Komandų registracija –
renginiai@juc.lt (Druskininkų
jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)
Kovo 8 d. 17 val. Audronės,
Bangos ir Sauliaus Lampickų
kūrybos darbų parodos atidarymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kovo 8 d. 18 val. Alytaus
miesto teatro spektaklis „Coco
paslaptis“, rež. Dalia Kimantaitė. Bilietų kainos 6 €, 8 € (bilietus galima rezervuoti iš anksto
telefonu +370 626 40082, taip
pat įsigyti prieš spektaklį Druskininkų jaunimo užimtumo centre, Veisiejų g. 17)
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)
Paroda „Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, M.
K.Čiurlionio g. 59)
Iki kovo 25 d. veiks jubiliejinė
Irenos Piliutytės tekstilės darbų
paroda „Lietuvių raštijos pradininkai“ (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)
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Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras –
atviras bendradarbiavimui su įvairiomis įstaigomis
Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo
centras – atviras bendradarbiavimui su įvairiomis įstaigomis.
2014 m. Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro Druskininkų filiale įrengtas Viešbučių
ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras, įsikūręs Druskininkų centre, šalia vandens parko. Plačiajai
visuomenei jis duris atvėrė
2015 m. – čia vyksta praktiniai
mokymai besimokantiems virėjo, padavėjo-barmeno specialybių.
Praėjusių metų rugsėjį sektoriniame mokymo centre startavo
pirminis virėjo specialybės mokymas. Sukomplektuota 30-ies asmenų grupė, kuri mokoma, pasitelkiant naujausią ir moderniausią
maisto gamybos įrangą, neturinčia analogų visoje Pietų Lietuvoje
ir visiškai atitinkančią verslo įmonių lūkesčius ir darbo rinkos poreikius. Su centru bei jame esančia profesionalia restoranų įranga
galimybę susipažinti turi ne tik
VŽDRMC mokiniai, bet ir kitų mokymo įstaigų atstovai, viešbučių,
maitinimo įmonių darbuotojai, norintys kelti savo kvalifikaciją, taip

pat ir bendruomenės nariai.
Sektorinis praktinio mokymo
centras džiaugiasi sulaukiantis vis daugiau lankytojų ne tik iš
Druskininkų, bet ir iš kitų Lietuvos
miestų. Centro veiklos profilis labai platus: organizuojami praktiniai mokymai ir seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai įvairių
įstaigų darbuotojams, edukacinės pamokos vaikams, bendruomenės nariams ir vasaros stovyklos vaikams.
Tarp praėjusiais metais centre organizuotų renginių didžiausio dėmesio sulaukė šie renginiai:
mokomasi seminaras „Barmenas
– profesija“, edukacinė pamoka
„Papuošk eglutę meduoliais“, vaikų vasaros stovykla „Vasara su
profesija“.
Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras
yra atviras bendradarbiavimui
su įvairiomis įstaigomis. Unikalia
mokymo baze gali naudotis švietimo įstaigos, čia praktiką atlikti gali
ne tiktai šio mokymo centro, bet
ir kitų regiono profesinių mokyklų mokiniai. Yra sudarytos galimybės kelti kvalifikaciją profesijos
atstovams ir mokytojams, laikyti kvalifikacijos egzaminus, rengti
konkursus, vesti technologijų pamokas mokiniams. Įvairių profesinių mokyklų mokiniai šioje bazėje

gali atlikti praktinį mokymą, o profesinių mokyklų mokytojai, verslo
įmonės – rengti seminarus, mokymus, konferencijas, konkursus,
suaugusiųjų užsiėmimus. Tobulinti savo kompetencijas gali ir pagal mainų programas iš užsienio
atvykę mokiniai bei mokytojai.
Taip pat jame laukiami ir bendruomenės nariai, kurie norėtų patobulinti savo kulinarines
žinias įvairiuose mokymuose
ir edukacinėse pamokose. Jau
kovo pabaigoje visi druskininkiečiai ir miesto svečiai laukiami mokymuose „Patiekalų apipavidalinimas ir lėkštės dekoravimas“,
kuriuose išmoks įvairių patiekalų dekoravimo paslapčių ir galės
nustebinti savo artimuosius, ruošiant šventines vaišes.
Visi, norintys susipažinti su centro virtuve ir pasinaudoti teikiamomis galimybėmis, gali kreiptis
į VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų
filialo administraciją adresu Vilniaus al. 30 arba tel. 8 615 64115.
Mūsų veiklą taip pat galite stebėti internetiniame puslapyje: www.
mcdruskininkufilialas.lt arba sekdami mus FACEBOOK paskyroje „Všį Vždrmc Druskininkų Filialas“.
Užsakymo Nr. MDR-93-001

IŠPARDAVIMAS UŽ SAVIKAINĄ
DAUGIAU KAIP 2000 PREKIŲ
LENGVIEMS AUTOMOBILIAMS, SUNKVEŽIMIAMS IR
VAIRUOTOJAMS
AUTODETALIŲ PARDUOTUVĖJE „DACER“
Veisiejų g. 3, Druskininkai
Tel. 8 313 51386, 8 686 53602
Darbo dienomis nuo 8 iki17 val.
Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir vidaus
statybos bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667
Vasaros sezono metu (balandžio-rugpjūčio mėn.) nuomos punktui Druskininkuose reikalingas kruopštus (-i),
atsakingas (-a), mylintis (-i) techniką, kultūringas (-a) darbuotojas (-ja). Pageidautinas amžius – nuo 45 metų, turintis (-i) neįgaliojo pažymėjimą. Tel. 8 682 52724

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

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.

Tel. 8 618 53770
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Į Druskininkus kviečiame kaimynus
Remiantis Valstybinio statistikos departamento duomenimis, 2016 metais, lyginant su
2015-aisiais, į Druskininkus atvykusiųjų turistų skaičius išaugo 9,8 proc. (daugiau kaip 327
tūkstančiais asmenų). Turistų iš
potencialių užsienio rinkų dinamikos analizė parodė, kad bendras užsienio turistų skaičius
išaugo 8,9 proc., turistų iš Lenkijos – 14,5 proc., iš Latvijos
– 14,6 proc., iš Vokietijos – 12
proc., iš Baltarusijos – 5,5 proc.
Be srautų iš tradicinių rinkų,
nuo 2015 m. stebimas vis intensyviau augantis iš Estijos at-

vykstančių turistų srautas. 2016
m. jis išaugo 7 proc., o nakvynių skaičius – 15 proc.
Po ilgesnės pertraukos šioje
šalyje vėl atgyja susidomėjimas
naujomis kelionių kryptimis, kurios pristatomos tarptautinėje turizmo parodoje „Tourest
2017“. Vasario 10-12 dienomis
Taline surengta paroda taip pat
buvo produktyvi: joje dalyvavo
daugiau nei 500 turizmo, kelionių ir poilsio paslaugų tiekėjų iš
22 šalių, parodą aplankė daugiau kaip 28 tūkstančiai lankytojų.
Druskininkų kurortas taip pat

suskubo pakviesti estus į svečius: VšĮ Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centras parodoje įrengė kurorto stendą, kuriame buvo pristatomos miesto naujovės, galimybės pailsėti
SPA centruose ir viešbučiuose,
edukacinės programos ir lankytinos vietos, virtuvė bei pramogos. Bendrame stende dirbo ir
„Grand SPA Lietuva“, „Eglės“
sanatorijos bei sveikatinimo ir
poilsio centro „Aqua“ atstovai.
VšĮ Druskininkų turizmo
ir verslo informacijos
centro informacija

Taline surengtoje parodoje pristatytos miesto naujovės, galimybės pailsėti SPA centruose ir viešbučiuose, edukacinės programos ir lankytinos vietos, virtuvė bei pramogos/
TVIC archyvo nuotrauka

Viečiūnuose smagiai praūžė Užgavėnių šventė
Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė

Kristinos Fedaravičiūtės nuotrauka

Antradienį Viečiūnuose smagiai praūžė Užgavėnių šventė.
Šventė prasidėjo persirengėlių eitynėmis, kurie, triukšmaudami, ėjo per kiemus ir visus
kvietė į šventę.
Tradiciškai ir šiemet Viečiūnų centrinę aikštę papuošė originalios Morės bei Užgavėnių personažai, kuriuos sukūrė
Viečiūnų seniūnija, Viečiūnų
pagrindinė mokykla, Viečiūnų
laisvalaikio salės, Viečiūnų aerobikos grupė, Socialinių paslaugų centras, uždaroji akcinė
bendrovė „Akvavita“.
Šventės dalyviai renginio metu
rinko gražiausią Morę – skirdami balsą pačiai originaliausiai. Iš viso balsavo 351 svečias.
Šiais metais pirmoji vieta atiteko
UAB „Akvavita“, antroji – Socia-

linių paslaugų centrui, o trečioji
– Viečiūnų pagrindinei mokyklai.
Visiems dalyviams įteikti saldūs Druskininkų kultūros centro
įsteigti prizai, o pirmosios vietos
laimėtojams atiteko Druskininkų
miškų urėdijos įsteigtas prizas –
ekskursija „Girios aide“.
Renginio metu šventės dalyviai
šoko ir dainavo su Viečiūnų kapela, dalyvavo smagiose rungtyse su Kanapiniu ir Lašininiu bei
persirengėliais. Skanavo blynų ir
arbatos, vaikams ypatingai patiko lašinių kepimo ant laužo pramoga. Šventę vainikavo MAMA
Rock n Roll koncertas ir įspūdingai sudeginta morė. Organizatoriai – Viečiūnų seniūnija, Viečiūnų laisvalaikio salė, Viečiūnų
bendruomenė „Versmė“, džiaugiasi, kad renginys pritraukė per
600 žmonių iš visos Druskininkų
savivaldybės.

Kaip Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė varė žiemą iš
kiemo

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė kasmet prisimena Užgavėnių tradicijas ir papročius ir šią šventę švenčia smagiai/Asmeninio archyvo nuotraukos

Loreta Sadauskienė
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė kiekvienais metais prisimena Užgavėnių tradicijas ir papročius.
Minia persirengusių užgavėtojų, triukšmaudami, keliauja
po kaimą ir užsuka į kiekvieną trobą. Ten dainuoja, šoka,
prašo blynų ir visaip linksmina šeimininkus.
Šiais metais buvo nuspręs-

ta Užgavėnes švęsti bendruomenės kieme. Ir štai šeštadienį nuo pat ryto bendruomenės
namuose buvo juntamas šurmulys. Vyrai skubėjo įtvirtinti Morę,
krovė malkas ir ruošė laužą, moterys virė sriubą ir rūpinosi kitais
gardumynais.
Neilgai trukus, į kiemą pradėjo
skubėti šventės dalyviai. O jie –
vienas už kitą gražesni, spalvingesni ir įdomesni. Lašininis, kaip
visada, savimi patenkintas ir ran-

ka prisilaikydamas savo didelį pilvą, jautėsi labai drąsiai. O Kanapinis, kuklutis, ramiai vaikščiojo ir
atsargiai stebėjo aplinką.
Daugiausia susirinko čigonių,
kurios turėjo net pakovoti tarpusavyje dėl jauno čigono ir įrodyti, kuri yra geriausia. Čia pat
krykštavo ir maivėsi velniukai,
ubagėliai, žydai ir kiti personažai. Visi dalyviai, užvalgę karštos sriubos ir pasivaišinę čia pat
šeimininkių kepamais blynais,

skubėjo varžytis įvairiose rungtyse. Bato metimas, blynų nešimas šaukšte pareikalavo atidumo, ištvermingumo ir, žinoma,
greitumo. Juk nugalėtojų laukė
prizai! Tačiau kiek gi Lašininis
gali vaikščioti toks savimi pasitikintis? Reikia stoti į kovą su Kanapiniu. Šiais metais kova buvo
labai atkakli. Kanapiniui teko labai paplušėti, nes Lašininis pasirodė labai stiprus ir visai nenorėjo apleisti savo vietos.

O persirengėlių laukė dar vienas svarbus darbas – Morės deginimas. Vienam žydui jos net
pagailo, ir jis pasiūlė su ja atsisveikinti. Po trumpų atsisveikinimų Morė paskendo liepsnose.
Visi, garsiai plodami, džiaugėsi, jog žiemą išvijo iš kiemo. Visi
svarbūs darbai nudirbti, tad
šventę toliau tęsė dainos, šokiai
ir kitos linksmybės.
Viso renginio metu visus linksmino kapela „Malūnėlis“.
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Mainai: už nereikalingas atliekas
galima gauti reikalingų trąšų
Už nenaudojamą elektros ir
elektroninę įrangą bei žaliąsias atliekas, atvežtas į specialias atliekų surinkimo aikšteles, – nemokamas kompostas.
Tokius mainus gyventojams
nuo šių metų vasario 6 d. siūlo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, kviečiantis, artėjant pavasariui, nemokamai
gauti gerų trąšų.
O tą padaryti galima į nurodytas
stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles pristačius nenaudojamos
stambios, pilnai sukomplektuotos
elektros ir elektroninės įrangos
atliekas: senas virykles, skalbimo
mašinas, šaldytuvus, mikrobangų
krosneles, televizorius, indaploves, elektrinius radiatorius, kompiuterius ir kitas.
Už kiekvieną atvežtą tokių atliekų kilogramą skiriama 5 kilogramai žaliųjų atliekų komposto.
Nemokamai jo gauti galės
ir gyventojai, į kompostavimo
aikšteles atvežę žaliųjų atliekų: lapų, žolės, šakų, apgedusių vaisų ar daržovių ir kitų. Už
tris kilogramus žaliųjų atliekų
duodamas vienas kilogramas
komposto.
Alytaus regiono savivaldybių
daugiabučių namų savininkų bendrijoms jų teritorijos aplinkos tvarkymui per kalendorinius metus
nemokamai skiriama 3 tonos žaliųjų atliekų komposto.
Neturintys galimybės gauti nemokamo komposto jo visuomet
gali įsigyti Alytaus regione veikiančiose žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse. Vieno kubinio
metro kaina – 13,03 Eur.
Ir gyventojams, ir bendrijoms

Užuojautos
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis...
(Justinas Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos ūkininkų sąjungos
Druskininkų padalinio pirmininkę
Petronę Sigitą Radvilavičienę, mirus mylimai Mamai.
Druskininkų savivaldybė

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus gydytojui
Ananij Andriejuk,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Sanatorijos „Belorus“ kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Stasę Semeškienę
dėl mylimos sesers mirties.
Už kiekvieną atvežtą tokių atliekų kilogramą skiriama 5 kilogramai žaliųjų atliekų komposto

žemės tręšimui naudoti dalijamas
bei parduodamas kompostas yra
pagamintas iš žaliųjų atliekų, atgabentų į šių atliekų kompostavimo aikšteles. Kiekvienos pagaminto komposto partijos mėginiai
yra tiriami Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslo centro Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.
Gaunami tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad iš žaliųjų atliekų
pagamintas kompostas yra kokybiška natūrali trąša, puikiai pakeičianti chemines trąšas.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras primena ir ragina gyventojus, turinčius galimybę kompostuoti žaliąsias atliekas
namuose, būtinai tą daryti ir patiems pasigaminti gerų trąšų. O
norintys jo gauti jau pagaminto ir
nemokamai su elektros ir elektro-

ninės įrangos atliekomis bei žaliosiomis atliekomis turėtų skubėti į
nurodytas aikšteles.
Kompostas nemokamai dalijamas septyniose žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelėse, esančiose visose Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrą įkūrusiose savivaldybėse.
Druskininkuose organinių atliekų kompostavimo aikštelė yra
Gardino g. 100. Tel. 8 671 98518.
Aikštelės darbo laikas II-VI nuo
9.00 iki 18.00 val. Pietų pertrauka
13.00-14.00 val.
Daugiau informacijos UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro internetinėje svetainėje:
www.aratc.lt.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Bendrijos „Viltis“ gyventojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame Teresę Pavlovą ir Zitą Plaščinskienę, mirus
mylimai seseriai.
Bulovai, Pratkoniai, S. Bernatavičienė
Nuoširdžiai užjaučiame Raimundą Markelionį,
mirus Tėveliui.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Druskininkų padalinio nariai
Būtis – kaip sapnas: buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus, kaip visata.
Skaudžios netekties ir liūdesio valandą,
mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Petronę Sigitą Radvilavičienę.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Druskininkų padalinio ūkininkai

Imu pakeleivius į
Lenkiją.
Tel. 8 623 18090

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvarte sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų...
Mirus V. Zuikevičienei, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą
ir artimuosius.

Parduodame: gamtinį
žvyrą, gamtinį smėlį,
sijotą žvyrą: 0-4 mm frakcija, 16-32 mm frakcija.
Gabename birius
krovinius

Tel. 8 639 31974

Nestandartinių baldų
gamyba vos per keletą
savaičių!

Tel. 8 618 03127

www.naujubaldugamyba.lt

Druskininkų ligoninės
rentgeno kabineto kolektyvas

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

Jau žemelė pavasario laukė,
lyg ir saulė aukštyn palypėja.
Tik mirtis šitą viltį nutraukė,
netektim ją šalta pažymėjus.
Mirus gydytojui radiologui Ananij Andriejuk,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų ligoninės
radiologijos skyriaus kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Alvyrą Amšiejienę,
mylimam broliui Alvydui mirus.
Gardino g. 70 namo kaimynai

Nebežvelgs pro langą jau mamytės akys,
Nebelauks jau niekad mylima širdis,
Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
Ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Svajūną Vievesį.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Petraitienę, mirus Mamai

PIGIAI parduodu:
Žalias beržines ir
pušines, sausas pušines malkas ir atraižas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

DNSB „Gojus“ kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame Andrių Augustinavičių
dėl Tėvelio mirties.
Bendradarbiai

Mylimas žmogus amžinybėn neišeina.
Ir sunkiomis akimirkomis, ir šviesiomis minutėmis
Jis visada šalia: darbuose, mintyse, prisiminimuose.
Mirus Veronikai Ašinskienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą
Petrą Ašinską, dukrą Danguolę ir sūnų Alvydą ir jų šeimas.
Buvę bendradarbiai
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2017.03.03 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.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
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. Akistata su dinozaurais.
00:10 Trumposios žinios.
00:15 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Istorijos detektyvai (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 detektyvai.
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 Hortonas.
21:10 Įsikūnijimas.
00:25 Grėsmingas 2.
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 Bėgimas džiunglėse.
00:05 Gyvų neliks.
01:40 Pavojingas sandėris (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 „Drakono vartų kardai“.
01.35 „Prakeiksmas“.
03.10 „Drakono vartų kardai“.
05.10 „Bekraštė Kanada“.
06.50 „Gamtos magija“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Nikonovas ir Ko“.
10:05 „Voratinklis“ (k).

11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Tikras teisingumas. Mirtina
sankryža.
23:15 Universalus karys. Sugrįžimas (k).
00:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:40 „Dalasas“.
02:20 Tikras teisingumas. Mirtina
sankryža (k).
03:45 „Nikonovas ir Ko“ (k).

2017.03.04 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. Premjera. Galapagai – ryklių milžinų karalystė.
14:05 Džesika Flečer.
15:45 Žinios.
16:00 Klausimėlis.lt.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Žinios.
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. Geras vyrukas.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (k.).
01:25 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė (k.).
02:15 Džesika Flečer (k.).
03:50 Klausimėlis.lt.
04:05 Stilius (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai.
07:30 Vėžliukai nindzės.
08:00 Ančiukų istorijos.
08:30 Kempas ir draugai.
09:00 Virtuvės istorijos.
09:30 Pasaulis pagal moteris.
10:30 Svajonių ūkis.
11:00 Beždžionėlė ekstremalė.
12:50 Penelopė.
14:55 Galiūnas Džo.
17:15 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Aš – superhitas.
21:30 Profesionalai.
23:50 Poseidonas Reks.
01:25 Džo.
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 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Varliaveidis Fredis.
11:40 Lesė.
13:30 Rembo sūnus.
15:25 Žandaras ir žandariukės.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 3.
21:15 Juodasis riteris.
23:05 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
01:05 Bėgimas džiunglėse (k).
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Nepaliesta planeta“.
09.00 „Skinsiu raudoną

rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Kalnų ežerai“.

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. Mėlynas žaibas“.
01.30 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Kalnų ežerai“.
03.50 „Šetlando žmogžudystės. Mėlynas žaibas“.
05.45 „Nepaliesta planeta“.
06.05 „Jaunikliai“.
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Blogas šuo!“.
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Vokietija. 2016 m.
12:10 Savaitės kriminalai (k).
12:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
13:35 „Džuna“ (k).
14:45 Gyvenimiškos istorijos.
15:45 „Kas žudikas?“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Grėsminga žemė.
23:35 AŠTRUS KINAS Mirties motelis.
01:15 „Dalasas“ (k).
02:55 Muzikinis iššūkis (k).
04:30 „Blogas šuo!“ (k).

2017.03.05 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 1.
09:25 Džiunglių knyga 1.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nepažinti Indokinijos kampeliai.
Tailandas. Tie, kurie išgyveno.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Bitėdžiai barsukai – chaoso
meistrai.
14:00 Puaro. Sėkmės krantas.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100metį pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai.
16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Marcelė
Kubiliūtė.
17:15 Auksinis protas (k.).
18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
21:50 Trumposios žinios.
21:55 Premjera. Ūsuotasis ponas
Mordekajus.
23:45 Trumposios žinios.
23:50 Kino žvaigždžių alėja. Maištas laive (k.).
01:50 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Tailandas.
Tie, kurie išgyveno (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Bitėdžiai barsukai – chaoso meistrai (k.).
03:35 Puaro. Sėkmės krantas (k.).
05:05 Savaitė (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 Babaušis.

12:30 Asteriksas olimpinėse žaidynėse.
15:00 Auksiniai bateliai.
16:50 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai.
22:00 Kietas riešutėlis. Puiki diena
mirti.
23:55 Giria.
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 Staiga trisdešimties.
12:05 Nelydimi nepilnamečiai.
13:55 Pričiupom!
14:25 Pašokime.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Hankokas.
00:00 Harlis Deividsonas ir Malboro.
01:50 Juodasis riteris (k).
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Kaimo akademija“ .
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Nepaliesta planeta“.
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. Vokietija (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 Ne anyta, o monstras.
23:35 „PREMJERA Sekso magistrai“.
01:45 Grėsminga žemė (k).
03:25 Mirties motelis (k).
04:45 „Blogas šuo!“ (k).

2017.03.06 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
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 Čečėnija. Karas be pėdsakų.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.

01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Hubertas ir Staleris.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensai detektyvai.
11:05 Hortonas.
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 Nemirtingieji.
00:40 Skandalas.
01:35 Kerštas.
02:25 Vikingai.
03:20 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.
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 Baimės
kaina.
00:40 „Mentalistas“.
01:35 „Strėlė“.
02:25 „Kortų namelis“.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
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.
23.45 „Detektyvas Linlis“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Chiromantas“.
03.35 „Bitininkas“.
04.20 „Gluchariovas“.
05.05 „Chiromantas“.
05.55 „Išgyventi Afrikoje“.
06:15 Sveikatos ABC televitrina.
06:40 „Ponas Bynas“ (k).
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 Gyvenimiškos istorijos (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Kruvini sukčiai. I dalis.
19:30 Farų karai. Maistas rykliui. I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Superaudra Sietle.
23:20 Ne anyta, o monstras (k).
01:15 „Sekso magistrai“ (k).
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).
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2017.03.07 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 Čečėnija. Karas be pėdsakų (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 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. Istorinė
publicistika.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Premjera. Drakula (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 detektyvai.
11:00 Apie mus ir Kazlauskus.
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 Prieš srovę.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Dėl mūsų likimo ir žvaigždės
kaltos.
01:00 Skandalas.
01:55 Kerštas.
02:40 Vikingai.
03:35 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.
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 Išrinktųjų medžioklė.
00:30 „Mentalistas“.
02:15 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.

23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 Vantos lapas.
01.15 Skinsiu raudoną rožę.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Chiromantas“.
03.35 „Bitininkas“.
04.20 „Gluchariovas“.
05.05 „Chiromantas“.
05.55 „Išgyventi Afrikoje“.

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. Maistas rykliui. II
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Einantis per ugnį.
23:40 Superaudra Sietle (k).
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Dalasas“.
02:55 „Penktoji pavara“.
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:05 „Penktoji pavara“ (k).

2017.03.08 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.
16:10 Premjera. Seserys.
17:40 Klausimėlis.lt (k.).
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. Dezertyrai.
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 detektyvai.
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 Dar kartą, iš naujo.
00:45 Skandalas.
01:35 Kerštas.
02:25 Vikingai.
03:20 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 KK2.
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Babilonas.
00:15 „Kultas“.
01:10 „Strėlė“.
02:00 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
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.
23.45 Patriotai.
00.45 Šiandien kimba.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Bitininkas“.
04.20 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.55 „Išgyventi Afrikoje“.
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. Maistas rykliui. III
dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas.
23:20 Einantis per ugnį (k).
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Dalasas“.
02:55 „Penktoji pavara“.
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:05 „Penktoji pavara“ (k).

02:10 Klauskite daktaro (k.).
02:40 Klausimėlis.lt (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 detektyvai.
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 Šiandien tu mirsi.
00:15 Skandalas.
01:15 Kerštas.
02:05 Vikingai.
03:00 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 Gimęs
sukelti pragarą.
00:15 „Kultas“.
01:10 „Strėlė“.
02:00 Sveikatos ABC televitrina (k).

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Patriotai.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Ilga kelionė namo“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Bitininkas“.
04.20 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.55 „Išgyventi Afrikoje“.
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. Maistas rykliui. IV
dalis.
20:30 „Džuna“.
21:30 Universalus karys. Kita karta.
23:30 Absoliutus blogis. Išnykimas (k).
01:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Dalasas“.
02:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
03:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:20 Savaitės kriminalai (k).

GARAŽŲ EB „RATAS“ SAVININKŲ DĖMESIUI
2017 m. kovo 10 d. 17.30 šaukiamas visuotinis susirinkimas
DARBOTVARKĖ:
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 kaupiamųjų lėšų sąskaitą;
9. Kiti klausimai dėl bendro naudojimo objektų.
Susirinkimo vieta – M. K. Čiurlionio g. 115, UAB „Druskininkų vandenys“ I aukšto salė.
Valdyba

2017.03.09 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:30 Klausimėlis.lt (k.).
11:45 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:25 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 Ieškojimai.
01:05 Trumposios žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.

Parduodu malkas. Galiu atvežti.
Tel. 8 673 57408
Kompiuterių, planšečių ir telefonų remontas.
Tel. 8 623 63577
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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.

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

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

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

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

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose.
Tel. 8 699 14705
Viečiūnų GSEB „Ratas“ savininkų dėmesiui!
2017.03.04 10 val. Šaukiamas pakartotinis narių
susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:
1. Naujų įstatų svarstymas.
2. Pirmininko, valdybos rinkimai.
3. Įgaliotinio rinkimai.
4. Revizoriaus rinkimai.
5. Eksploatacinių mokesčių nustatymas 2017 m.
6. Pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 m.
Susirinkimo vieta – Verpėjų g. 12, Viečiūnai

Parduodu malkas. Galiu atvežti.
Tel. 8 673 57408
Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis.
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Parduodame sausas pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497
Matininkas Egidijus Benevičius 2017 m. kovo mėn. 15 d. 13 val. vykdys, Leipalingio mstl., Liepų g. 10 žemės ribų ženklinimą. Gretimo sklypo (kadastro Nr.
5925/0013:55) savininkus, Antano Varnelio paveldėtojus, kviečiame minėtu laiku atvykti ir suderinti sklypų ribas.

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

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

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambarys 20,30 kv. m bendrabutyje Viečiūnuose (Verpėjų g. 4-30) 2
aukšte su balkonu. Kaina – 5000 Eur.
Tel. 8 672 48813
Tvarkingas 1 kambario butas Veisiejų
g. 1 aukšte. Tel. 8 681 58867
1 kambario 35,2 kv. m. renovuotas
butas Veisiejų g. su baldais. Kaina –
31000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 601 36770
1 kambarį 17,82 kv. m, penktame
aukšte, Gardino g. Namas renovuotas. Kaina – 7500 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 618 04422
2 kambarių 40,76 kv. m butas Gardino
g., 2 aukšte iš 2, renovuotame name.
Kaina – 17900 Eur. Tel. 8 687 37575
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
3 kambarių 71 kv. m. butas Gardino
g. 20, 4 aukšte iš 9, namas renovuotas. Kaina – 37000 Eur. Galima išsimokėtinai. Tel. 8 647 67027
3 kambarių 65 kv. m butas arba keičiamas į mažesnį Druskininkuose
arba Panevėžyje. Tel. 8 610 45346
28 a namų valdos sklypas, 10 km.
nuo Druskininku (Vilkanastrai), netoli
Baltojo Bilso ežero, geras privažiavimas, elektra. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 687 18489
Nebrangiai, netoli Druskininku 2 ha
sklypas su ežero pakrante.
Tel. 8 686 42499
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
Sodyba Druskininkų sav. Barzdžiūnų
k. 0,47 ha sklypas, trifazė elektra, 5
inventorizuoti pastatai, privažiavimas
asfaltuotas, iki Druskininkų 18 km.
Kaina – 8300 Eur. Tel. 8 698 48621
6 a sodo sklypas Viečiūnuose su 2
aukštų mūriniu namu su rūsiu. Kaina
– 30000 Eur. Tel. 8 626 46496
Sodyba Tautėnų kaime su pastatais
ir 13 ha žemės. Tel. 8 686 40488
Neįrengtas namas Ratnyčioje. Kaina
– 58000 Eur. Tel. 8 686 42499
0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio,
netoli elektra. Kaina – 9990 Eur.
Tel. 8 682 48474
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu Leipalingyje, Druskininkų g.
Tel. 8 612 15439
6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose
su mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis pastatas, šulinys. Yra geodeziniai matavimai. Tel. 8 616 92095
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
Namas Leipalingyje su 18 a žemės
sklypu, yra garažas, lauko virtuvė
su rūsiu. Kaina – 33000 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 626 64747

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Opel Vectra“ ir „Volvo S40“ dalimis.
Tel. 8 628 40581
„Opel Zafira“ 2004 m. 2,2 DTI dalimis. Tel. 8 682 45757

„Peugeot Boxer“ 1996 m., 2,4 L dyzelinas, krovininis, baltos spalvos,
„Peugeot Boxer“ 1996 m., dyzelinas,
išardytas dalimis. Tel. 8 639 14658
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506
Savos gamybos traktoriaus variklis „MTZ 80“, puspriekabė „ODAS
9357“, 2 padangos ZIL.
Tel. 8 627 23222

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247
Kiaulė. Kaina – 1 kg/1,8 Eur.
Tel. 8 686 95998
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai

Žirniai „Perfect“. Tel. 8 648 50782
Pigiai naudotas virtuvinių spintelių
komplektas su maišytuvu ir virykle.
Tel. 8 626 90550
Avižos ir rugiai. Tel. 8 672 49828
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
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
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
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv.
m, pamatiniai perdengimo blokai ir
perdengimo plokštės), paauksuoti
sportiniai medaliai, rankų darbo plytos ir kokliai krosniai, M. K. Čiurlionio
baldai, šaldytuvas „Beko“, pamatų
perdengimo plokštės, elektrinis šildytuvas. Tel. 8 682 98506
Fikusai, agavos ir alijošiai.
Tel. 8 617 17886

Naudotos lauko medinės durys
(2130x880 cm), skysto kuro talpykla
(2,2 kub. m). Tel. 8 699 43005

Elektrinė viryklė „Haka“ su keramikiniu stalu. Kaina – 120 Eur.
Tel. 8 622 82556

Naudotas sportinis vežimėlis
„Hauck“. Tel. 8 652 37501

2 vaikiški dviračiai. Tel. 8 618 67690

Plokščias LCD televizorių „Tauras“
su DVD (60 cm įstrižainė) už 67 Eur;
televizoriaus laikiklis ant sienos už 19
Eur. Tel. 8 612 75453
Skaitmeninis LCD televizorius „Tauras“ (TV/DVD, 60 cm Įstrižainė). Kaina – 69 Eur. Tel. 8 612 82185
Lauko baldai (bambukiniai), svetainės
komplektas, kampinė indauja, spintelė
po praustuvu su praustuvu, sekcija,
kėdės, poilsio krėslas, kilimas, išskleidžiamas pietų stalas, sofa, komodasekreteras. Tel. 8 612 09648
Odinis svetainės kampas, sofa-kanapa, TV staliukas, prieškambario baldai, pietų stalas su kėdėm, kampinė
indauja, supama kėdė, kavos staliukas, komoda, staliukas į balkoną.
Tel. 8 606 28422
Mediniai langai su staktom (Leipalingis). Tel. 8 682 57013

Valgomasis stalas su 4 kėdėmis.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 613 29201
Naudoti plastikiniai varstomi langai:
250x138 cm už 50 Eur; 220x120 cm už
45 Eur; 115x140 cm už 35 Eur; 115x133
cm už 30 Eur; 185x140 cm už 40 Eur;
110x110 cm už 30 Eur. Tel. 8 699 03189
Medžio apdirbimo staklės, dujų balionas, krosnelė („buržuikė“), 1 ąžuolo
rąstas. Tel. 8 611 20107
Šieno rulonai po 20 Eur, įvairaus
dydžio akmenys. Tel. 8 695 16057
Dujų balionas ir 2,7 kub. m. statinė.
Tel. 8 648 92746
Šaldytuvas „Beko“ su 2 m. garantija.
Tel. 8 611 32291
Kalnų dviračiai: „Bulls“, „Giant“,
„Focus“ nuo 150 Eur; miegamasis
dryžuotas fotelis su pakoju už 95 Eur.
Tel. 8 623 53377

Neužkibti ant sukčių
kabliuko ragina jau ir
medikai

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC)
direktorius Benjaminas Čepas
ragina gyventojus būti budrius
ir neužkibti ant dar vieno sukčių kabliuko. Pastaruoju metu
Druskininkuose pasitaikė atvejų, kai bendrosios praktikos
slaugytojomis
prisistačiusios
moterys, užsukę į garbaus amžiaus senolių namus, kurdavo
istorijas apie šeimos gydytojų
neva blogai paskaičiuotas invalidumo ar slaugos išmokas. Apsimetėlės siūlydavo čia pat sumokėti „priskaičiuotas“ pinigų
sumas. Bėda ta, kad jos neva
neturėdavo smulkių pinigų kupiūrų, taigi prašydavo atiduoti
joms grąžą, duodamos iš 500
eurų. Deja, yra senolių, kurios
patikėjo netikromis „slaugytojomis“ ir prarado pinigus.
„Manome, kad tokiu būdu
sukčiai mėgina įsiūlyti seno-

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns
būda, lauko baldai, lauko tualetas,
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“,
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys.
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881
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
Naudotas šaldytuvas „Snaigė“.
Tel. 8 606 77204
Naudotas gartraukis. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 616 37589

liams padirbtų pinigų, – sakė
Druskininkų PSPC vadovas,
informuodamas
gyventojus,
kad šeimos gydytojai jokių invalidumo išmokų neskaičiuoja,
juo labiau – nesiunčia bendrosios praktikos slaugytojų tas
iš mokas sumokėti grynais pinigais. – Jau plačiai nuskambėję telefoninių apgavysčių
atvejai, sukčiai mėgina išvilioti iš vyresnio amžiaus žmonių
pinigus, apsimesdami įvairių
tarnybų atstovais: elektrikais,
paštininkais, policininkais ar
socialiniais darbuotojais. Gyventojai neturėtų būti aklai patiklūs, neduoti nepažįstamiems
asmenims pinigų ar atskleisti
savo elektroninės bankininkystės duomenų. Visais atvejais
geriausia yra kreiptis į policiją“.
„Mano Druskininkai“
informacija

Statybininkams išnuomoju atskirą
namelį Baltašiškėje.
Tel. 8 680 33854
Išsinuomosiu 1 kambario butą su
šeimininku. Galiu prižiūrėti senelį.
Tel. 8 675 96274
Išnuomoju garažą prie sanatorijos
„Eglė“. Tel. 8 682 66807
Išsinuomočiau 2 kambarių butą.
Tel. 8 628 04379

Perka

Karvė. Tel. 8 658 58053

Naudotą vonią. Tel. 8 688 22385

Mobilusis telefonas „Doogee“ (5,5
colio ekranas). Kaina – 8 621 67224

2-3 kambarių butą Leipalingyje.
Tel. 8 639 31974

Išskleidžiamas fotelis su patalynės
dėže už 80 Eur; ortopedinis čiužinys
(200x150 cm) už 100 Eur.
Tel. 8 680 33854

Pušies rastų stačiu mišku, išsikirsčiau pats. Tel. 8 657 59034

Skubiai ir nebrangiai mažai naudoti
baldai: moderni ir talpi šiuolaikiška
sekcija (2,95 cm), dvigulė sofa su
patalynės dėže (2,25 cm), sofa su
2 foteliukais, 4 komodos, masyvus
ąžuolinis virtuvės stalas su kėdėmis,
šaldytuvas „Snaigė“, skalbimo mašina
„Whirlpool“ (5,5 kg.), nauja elektrinė
krosnelė-orkaitė (60x60 cm) „Teba“.
Tel.: 8 604 05606, 8 609 81477

Mažalitražį automobilį. Mokėsiu iki
400 Eur. Tel. 8 623 23430

Pigiai didelio sugeriamumo sauskelnės suaugusiems (M dydis).
Tel. 8 611 76495

Vyras ieško darbo. Tel. 8 659 38182

2 moteriški nauji dviračiai, automobilio bagažinė (ragai). Tel. 8 699 29571
Baltas plastikinis langas (137x137
cm). Tel. 8 627 23222

Išvartas. Tel. 8 673 57408

Ieško darbo
17 m. panelė ieško darbo. Intymaus
nesiūlyti. Tel. 8 612 68944

28 m. mergina ieško darbo. Intymaus
nesiūlyti . Tel. 8 602 61735
Vyras ieško darbo. Tel. 8 638 10880
Statybininkas ieško darbo.
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348
Vyras ieško apsaugininko arba bet
kokio darbo. Tel. 8 623 23430

Nuoma
Jauna, tvarkinga ir be žalingų įpročių
medikų šeima išsinuomotų 2 kambarių butą Druskininkuose ilgam laikui.
Tel. 8 622 04578, 8 620 70807
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
Šeima išsinuomotų 2 kambarių butą
miesto centre. Tel. 8 623 75276
Skubiai dirbanti šeima išsinuomotų
2-3 kambarių butą Druskininkuose.
Tel. 8 621 46802

43 m. moteris ieško darbo.
Tel. 8 682 96260
Vyras, turintis B, C ir E vairavimo
kategorijas, ieško vairuotojo darbo
Druskininkuose. Tel. 8 623 53377

Kiti
Dovanoju avių mėšlą pasiimti patiems. Tel. 8 639 31974
Dovanoja 3 mėn. šuniuką.
Tel. 8 685 10831
Gal kas padovanotų kilimą.
Tel. 8 602 61735
Atiduodu žemę. Tel. 8 687 53968
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Svečių namams reikalinga kambarinė dirbti nepilną
darbo dieną.
CV siųskite adresu: info@alytausparama.lt;
telefonas pasiteirauti: 8 615 14903

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).

