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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkuose lankėsi LR Seimo Pirmininkas
V. Pranckietis, Seimo ir Vyriausybės nariai
Pirmadienį Druskininkuose
darbo vizito atvykę LR Seimo
ir Vyriausybės atstovai, susitikę su Savivaldybės vadovais ir gyventojais, išsivežė
įspūdį, kad Druskininkai, kaip
tarptautinės reikšmės kurortas, ir toliau išlieka priekyje
bei galėtų būti pavyzdys daugeliui kitų šalies savivaldybių
ir bendruomenių.
Druskininkuose
apsilankė ir su Savivaldybės vadovais, verslo įmonių atstovais,
Druskininkų
savivaldybės
gyventojų bendruomene susitiko ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, ūkio viceministrė Lina Sabaitienė, Seimo
nariai Zenonas Streikus, Virginija Vingrienė, „Investuok
Lietuvoje“ regioninės plėtros
vadovė Živilė Kazlauskaitė.
Seimo Pirmininkas Viktoras
Pranckietis Socialinių paslaugų centre bendravo su
ten veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovais,
socialiniais darbuotojais, o
Jaunimo užimtumo centre –
su druskininkiečių bendruomene.
Tądien organizuoti ir tradiciniai mero verslo pietūs,
kuriuose dalyvavo įvairiems
verslo sektoriams atstovaujantys verslininkai, įmonių
vadovai, Druskininkų savivaldybės vadovai ir garbūs svečiai. Meras R. Malinauskas
pristatė Druskininkams aktualias temas, ES finansinės
paramos 2014-2020 metų laikotarpio pagrindinius Druskininkų planuojamus įgyvendinti
projektus,
buvo
atsakyta į verslininkams rūpimus klausimus.
Dėmesys – investicijoms ir
verslui
Svečiai Druskininkų savivaldybėje susitiko su meru Ričardu
Malinausku, mero pavaduotoju
Linu Urmanavičiumi, administracijos direktore Vilma Jurgelevičiene, direktorės pavaduotoja
Violeta Grigoriene bei administracijos specialistais. Vienas
svarbiausių susitikimo klausimų
– modernaus Kultūros centro
įrengimas. Susitikime akcentuota, kad daugiafunkcis, aukšto lygio renginiams pritaikytas
kultūros centras reikalingas,
siekiant plėtoti kultūrinį turizmą,
užtikrinti Druskininkų, kaip tarptautinio visus metus veikiančio kurorto patrauklumą, vystyti erdvę kultūros industrijai. Šis
klausimas aktualus ne tik kurortui, bet ir visos Lietuvos įvaizdžio formavimui.
Susitikimo metu pristatyti įgyvendinti projektai bei jau nuveikti svarbūs darbai Druskininkuose ir kaimiškosiose seniūnijose,
kalbėta apie planuojamus įgy-

Su UAB „Kautra“
atstovais
diskutuota apie
keleivių vežimo
paslaugos
tobulinimo
galimybes

2 psl.

LR Seimo Pirmininkas V. Pranckietis Socialinių paslaugų centre su Druskininkų senjorais kalbėjosi jiems rūpimais klausimais/
Ramunės Žilienės nuotrauka

Kuriamas naujasis
Druskininkų
ženklas

3 psl.

M. K. Čiurlionio meno
mokyklos saksofonų
kvartetui – I-oji vieta

7 psl.

Vizito metu svečiai, tarp jų ir „Investuok Lietuva“ atstovė Ž. Kazlauskaitė, ūkio viceministrė L. Sabaitienė, Seimo narė V. Vingrienė Viečiūnuose susitiko ir su bendrovės „Holbergs Safety Systems“ darbuotojais/Roberto Kisieliaus nuotrauka

vendinti druskininkiečių bendruomenei svarbius projektus,
pabrėžta, kaip svarbu sudaryti
palankias sąlygas verslui ir investicijoms.
Grįžusi iš vizito Druskininkų savivaldybėje ir susitikimų, kuriuose buvo aptarti aktualūs aplinkosaugos, atliekų tvarkymo, urėdijų
reformos, daugiabučių renovacijos ir kiti klausimai, socialinio
tinklapio „Facebook“ paskyroje
Seimo narė V. Vingrienė dalijosi įspūdžiais. Iki vizito jai atrodė,
kad Druskininkai jau negali daugiau niekuo nustebinti, bet po apsilankymo susidarė įspūdis, kad
idėjų srautas neišsemiamas, o
Druskininkai savo inovatyvumu ir
įdomiais sprendimais toliau eina
priekyje.

Mero pietų metu aptartos Druskininkų aktualijos ir
perspektyvos
Druskininkų
savivaldybės
mero R. Malinausko iniciatyva
kasmet suburti verslo bendruomenę, įvairių įstaigų ir įmonių
vadovus bei Savivaldybės atstovus pietums ir šiemet sulaukė didelio susidomėjimo.
Renginio dalyviams pristatydamas Druskininkuose įgyvendinamus ir planuojamus projektus,
R. Malinauskas pasidžiaugė, kad
jau vykdomi vieno iš svarbiausių
Druskininkams objektų – modernaus Kultūros centro – projektavimo darbai: „Įgyvendinamos visos
Druskininkų plėtros strategijoje
numatytos kryptys, o, atsiradus
šiuolaikiškam Kultūros ir kongre-

sų centrui, galėsime plėtoti ir kultūrinį turizmą“.
Druskininkų savivaldybės vadovas pasidžiaugė, kad, banko
„Citadelė“ duomenimis, Druskininkai vertinami, kaip viena palankiausių savivaldybių Lietuvoje investuotojams – tai labai
svarbu, pritraukiant į kurortą ir
naujus investuotojus. R. Malinauskas susirinkusiesiems pateikė 2016 metų turizmo statistiką ir
supažindino su pagrindinėmis
2017 metų veiklos gairėmis. Didelio dėmesio sulaukė ir mero
pristatytas numatomas naujas
projektas – virš Druskonio ežero atsirasiantis interaktyvus vandens ekranas ir
šviesų instaliacijos.

5 psl.

Kovo 11-ąją –
druskininkiečių
šventiniai
sveikinimai Lietuvai

16 psl.
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Su UAB „Kautra“ atstovais diskutuota
apie keleivių vežimo paslaugos
tobulinimo galimybes

Aptartos galimybės
Kauno aeroklubui
surengti pasirodymą po
naujuoju tiltu

Susitikimo metu aptartos keleivių vežimo paslaugos tobulinimo galimybės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos
specialistai bei UAB „Kautra“ atstovai aptarė keleivių vežimo paslaugos tobulinimo galimybes. Ši
įmonė kartu su savivaldybe nuolat rūpinasi transporto infrastruktūros kokybės gerinimu bei kokybiškos keleivių vežimo paslaugos
teikimu. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad Druskininkuose viešojo transporto paslaugų
kokybė yra viena iš geriausių šalyje, todėl, siekiant ir toliau išlaikyti teikiamų paslaugų kokybę,
nuolat domimasi transporto infrastruktūros naujovėmis.
Susitikimo metu kalbėta apie
galimybę autobusų parką atnaujinti naujoviškais, elektra varomais autobusais, kurie būtų ekologiški, neteršiantys aplinkos, o,

ilgesnį laiką eksploatuojant,– ir
gerokai taupesni. „Ekologija ypatingai svarbi tyru oru garsėjančiam Druskininkų kurortui. Pirmąjį
svarbų žingsnį ekologiško transporto sistemoje žengėme prieš
kelerius metus – „Lynų kelio“ projektas pasiteisino, keltuvas kartu
atlieka ir kitas funkcijas – apžvalginę, įvaizdžio. Todėl elektra varomi autobusai yra labai svarbus
tęstinis žingsnis. Tikimės, kad,
įgyvendinus projektą, įsigijus jau
pirmuosius elektra varomus autobusus, žengsime svarbų žingsnį viešojo transporto sistemoje“, –
sakė R. Malinauskas.
Lynų kelias startavo 2015 metų
lapkričio pabaigoje. Nuo atidarymo iki 2016 metų pabaigos
Lynų keliu persikėlė 190 tūkstančių keleivių.
Susitikimo metu taip pat aptarti

kiti aktualūs keleivių vežimo mieste ir seniūnijose klausimai.
Primename, kad UAB „Kautra“
mūsų savivaldybėje keleivių vežimo paslaugas teikia nuo 2010
metų, per tą laiką įvykdyta daug
teigiamų pokyčių viešojo transporto sistemoje: keleiviai vežami šiuolaikiško dizaino patogiais
autobusais, savivaldybės teritorijoje atnaujinti autobusų stotelių
paviljonai, įrengtos informacinės
švieslentės, įdiegta elektroninio bilieto sistema, mokinio ebilietas. Druskininkuose įrengtas patogus info taškas, kuriame
gyventojai ir kurorto svečiai galima sužinoti dominančias naujoves ar gauti atsakymus į dominančius klausimus. Viešasis
transportas Druskininkų savivaldybėje pritaikytas ir negalią turintiems žmonėms.

Susitikimas su ESO atstovais

Druskininkų savivaldybėje apsilankęs Rolandas Paksas su savivaldybės vadovais aptarė galimybę šios vasaros pabaigoje surengti įspūdingą šou programą Druskininkuose/Gabrielės Bujanauskienės nuotrauka

Praėjusią vasarą Kauno aeroklubo ir Druskininkų savivaldybės surengtas unikalus akrobatinės lėktuvų grupės skrydis po
senuoju tiltu per Nemuną nepaliko nė vieno abejingo žiūrovo.
Tuomet lakūnai Rolandas Paksas, Robertas Noreika ir Algimantas Žentelis pademonstravo įsimintiną programą. Šią
savaitę Druskininkų savivaldybėje apsilankęs Rolandas Paksas su savivaldybės vadovais

aptarė galimybę šios vasaros
pabaigoje surengti įspūdingą
šou programą Druskininkuose, po naujuoju tiltu per Nemuną, taip kartu pažymint Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį.
Šiuo metu Kauno aeroklubas
rengia įspūdingą programą, kurią pavasarį pademonstruos Kinijoje įvyksiančiame pirmame
Pasaulio grupinės akrobatikos
čempionate, o vasaros pabaigoje – ir Druskininkuose.

Ledas ant ežerų –
pavojingas
Lietuvos hidrometeorologijos
tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad praėjusią savaitę ežerų ledo danga pamažu
tirpo, ledo storis suplonėjo 3–6
cm. Kovo 6 d. rytinėje šalies dalyje ežerų ledo storis siekė 1419 cm, kitur – 9-14 cm. Šiuo
metu ežerų pakrantėse susidariusios 1-3 m pločio vandens
juostos, užlipti ant ledo galima
tik per lieptus ar nuvirtusius me-

džius. Pastebėtina, kad, jei ledas patamsėjęs, suminkštėjęs,
jo paviršiuje prasidėjęs korėjimo procesas, – ledo tvirtumas
sumažėjęs. Be to, kylanti ežerų vandens temperatūra po ledu
(šiuo metu – 2,5 ºC-3,5 ºC; žiemos sąlygomis paprastai būna
0,0 ºC-0,2 ºC) tik patvirtina, kad
ledas tirpsta iš vidaus ir iš išorės. Įspėjame – būti ant ledo
šiuo metu yra nesaugu!

Asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas
Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose,
dėmesiui!

Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai su AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovais aptarė Druskininkams aktualiausius klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kovo 9 dieną Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai,
susitikę su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovais, aptarė ESO planus dėl elektros perdavimo linijų kabeliavimo
Druskininkų savivaldybės teritorijoje bei galimybes bendradarbiauti, įgyvendinat bendruomenei
svarbius projektus. Druskininkų
savivaldybė kasmet skiria lėšų
tam, kad kaimiškųjų teritorijų gy-

venvietėse būtų gerinamas apšvietimas, tačiau biudžetas yra
ribotas, todėl kasmet investicijos
yra atsakingai planuojamos. ESO
naikinat elektros atramas ir kasant specialias požemines tranšėjas, jose būtų galima pakloti daugiau kabelių, susijusių su
planuojamu įrengti gyvenviečių
apšvietimu. Toks bendradarbiavimas, atliekant darbus, padėtų
sutaupyti lėšų.

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie numatomas dujų sistemos rekonstrukcijos ir plėtros
galimybes.
Administracijos specialistai ir
ESO atstovai sutarė nuolat dalintis informacija apie planuojamus
įgyvendinti projektus ir, esant galimybei, atlikti darbus kartu tam,
kad įgyvendinami projektai duotų
kuo daugiau naudos bendruomenės žmonėms.

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@druskininkai.lt
Paraiškų atranka bus vykdoma, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
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 Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkai.lt.
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
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Kuriamas naujasis Druskininkų ženklas
Druskininkų savivaldybė, ketindama atnaujinti senąjį Druskininkų ženklą, kreipėsi į bendruomenę, kviesdama pasidalinti mintimis ir idėjomis, koks galėtų
būti naujasis Druskininkų ženklas. Kovo 10 dieną pasibaigė idėjų pateikimo terminas.
Druskininkų savivaldybės vadovai dėkoja druskininkiečiams ir kurorto svečiams, atsiliepusiems į kvietimą kurti Druskininkų ženklą kartu ir pasidalinusiems
savo mintimis bei Druskininkų ženklo idėjomis.
Gautos idėjos jau analizuojamos Druskininkų savivaldybės administracijos specialistų, ir bus kuriamas vienas Druskininkus reprezentuojantis ženklas.
Keletas gautų idėjų :

Savivaldybės vadovai ir verslininkai aptarė „Jaunimo verslumo
ugdymo ir integracijos į darbo rinką“ programą
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir verslininkai
aptarė „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką“ programą, kuri turėtų padėti sumažinti
nemotyvuotų, nedirbančių ir niekur
nesimokančių jaunų žmonių skaičių, padėti išspręsti mokinių užimtumo vasarą problemą. Susitikimo
metu diskutuota aktualiais programos įgyvendinimo klausimais.
Susitikime dalyvavęs Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad, bendradarbiaujant su vietos verslininkais,
jauniems žmonėms bus sudarytos
palankios sąlygos pasirinkti profesinės veiklos sritį, įgyti dominančios profesijos įgūdžių, kurie pra-

Druskininkų savivaldybės vadovai ir verslininkai aptarė „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką“ programą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

vers ateityje: „Ieškome efektyvių
pagalbos jaunimui priemonių, dėkoju verslininkams, noriai prisidedantiems prie jaunimo integracijos
į darbo rinką“.
„Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką“ programa
parengta, atsižvelgiant į jaunimo
poreikius, atliktas mokyklinio amžiaus jaunimo apklausas, susitikimuose su miesto vadovais jaunų
žmonių išsakytus poreikius.
Įtraukiant jaunimą į darbinę bei
savanorišką veiklą, bus vykdoma
asocialaus elgesio, teisės pažeidimų, žalingų įpročių prevencija. Programa mažins socialinę atskirtį ir
pagerins mažesnes pajamas gaunančių šeimų padėtį.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Į „Žalgirio“ rungtynes –vos už 7 eurus!
„Žalgirio ekspresas“ įgauna pagreitį – vis daugiau
fanų nori keliauti autobusu
į rungtynes, prisijungia vis
daugiau miestų! Prie „Žalgirio ekspreso“ prisijungia ir
Druskininkai.
Kelionė „Kautros“ autobusu
pirmyn ir atgal bei Eurolygos
rungtynės vos už 7 eurus! Druskininkiečiai kviečiami keliauti
jau ateinantį antradienį, kovo 21
dieną, palaikyti „Žalgirį“ kovoje
su „Anadolu Efes“.
„Žalgirio ekspreso“ paketą sudaro autobuso bilietas iš Druskininkų iki „Žalgirio arenos“ ir
atgal bei Eurolygos rungtynių
bilietas 312 – 313 sektoriuje.
Į Kauną išvykstama kovo 21

dieną, 16.30 val. iš Druskininkų
autobusų stoties.
„Kautros“ autobusas fanus atveš iki pat „Žalgirio arenos“.
Po rungtynių autobusas lauks
prie arenos ir parveš į autobusų stotį.
Įsigyti „Žalgirio ekspreso“ paketą galima internetu: www.
autobusubilietai.lt bei Druskininkų infotaške. Autobuso bilietas skirtas kelionei į abi puses,
rungtynių bilietą keleiviai gaus
autobuse, vairuotojui parodę
autobuso bilietą.
„Žalgirio ekspresas“ – tai bendras krepšinio klubo ir keleivių
vežėjos „Kautros“ projektas.
UAB „Kautra“ informacija
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Druskininkuose – konferencija „Socialinis
dialogas Pietų Lietuvos regione“
Praėjusį penktadienį Druskininkuose organizuotoje Pietų
Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas“
konferencija
„Socialinis dialogas Pietų Lietuvos regione“ dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos
prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas
Vrubliauskas, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas
Virbickas, Lietuvos Trišalės Tarybos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė,
Alytaus regiono, Druskininkų ir
Varėnos profesinių sąjungų atstovai. Renginyje dalyvavo ir
Pietų Lietuvos regiono socialiai atsakingų įmonių vadovai:
UAB „AD Transport“ direktorė Andželika Visockaitė Juknevičienė, Druskininkų socialinių
paslaugų centro direktorė Asta
Aleksienė, Alytaus lopšelio darželio „Obelėlė“ direktorė Asta
Andrijauskienė, UAB „Giedra“
direktorius Marius Juškevičius.
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atstovauja ir gina darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir
interesus. Sąjungos pirmininkė
Kristina Krupavičienė kvietė aktyviai diskusijai apie siekius padidinti socialinio dialogo kokybę,
suaktyvinti regionuose socialinių partnerių įsitraukimą į socialinį dialogą, sustiprinti darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkciją,
perimti užsienio šalių profesinių
sąjungų gerąją praktiką.
Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas
Arūnas Lekavičius pasidžiaugė,
kad šiandien socialinis dialogas
vis aktyviau plėtojamas miestų
ir rajonų savivaldybėse, skatinamas trišalis ir dvišalis bendradarbiavimas, vis plačiau skleidžiama
geroji profesinių sąjungų veiklos
patirtis: „Svarbu, kad socialiniai
partneriai dalyvautų dialoge, būtų

Konferencijoje „Socialinis dialogas Pietų Lietuvos regione“ dalyvavo ir Druskininkų
savivaldybės meras R. Malinauskas/ Organizatorių nuotrauka

solidarūs ir jaustų atsakomybę.
Būtent platus ir atviras dialogas
tarp visų suinteresuotų pusių padeda rasti geriausius sprendimus dėl visai visuomenei svarbių
klausimų: užimtumo, socialinės
atskirties, lygių galimybių įtvirtinimo. Tačiau į diskusijas reikia
įtraukti kuo platesnį visuomenės
ratą, skatinti žmonių domėjimąsi ir aktyvų dalyvavimą, nes šie
veiksniai ugdo visuomenės pilietiškumą ir solidarumą“.
A. Lekavičius merams R. Malinauskui ir A. Vrubliauskui įteikė padėkas už socialinės partnerystės puoselėjimą, prisidedant
prie darbuotojų gerovės kūrimo.
Padėkos įteiktos ir darbdaviams:
UAB „AD Transport“ direktorei A.
Visockaitei Juknevičienei, Druskininkų socialinių paslaugų centro
direktorei A. Aleksienei, Alytaus
lopšelio darželio „Obelėlė“ direktorei A. Andrijauskienei,
UAB „Giedra“ direktoriui M. Juškevičiui, įvertinus jų pastangas,
prisidedant prie darbuotojų gerovės kūrimo, vertinant įmones,
kaip socialiai atsakingas.
Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkui
A. Lekavičiui bei Alytaus regiono
profesinės sąjungos „Solidaru-

mas“ pirmininkei Jolantai Miliauskei Alytaus rajono savivaldybės
meras dėkojo už aktyvias pastangas, atstovaujant Alytaus rajono
gyventojams, profesinių, ekonominių, socialinių teisių srityje puoselėjant lygiavertę partnerystę ir
kolegišką solidarumą.
Padėkas už bendradarbiavimą
ir pagalbą, Druskininkų savivaldybėje kuriant pasitikėjimu ir pagarba grįstus darbdavių ir darbuotojų santykius, Lietuvos profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkei Kristinai Krupavičienei, Pietų
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkui A. Lekavičiui,
pirmininko pavaduotojai Jolantai
Miliauskei ir Druskininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos nariui Vidui Giedraičiui įteikė
Druskininkų savivaldybės meras.
Varėnos rajono savivaldybės
mero pasirašyta padėka įteikta
Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkui A.
Lekavičiui – už aktyvią veiklą, plėtojant socialinį dialogą, rūpinantis
Varėnos krašto žmonėmis, ginant
jų profesines ir socialines teises
bei interesus.
„Mano Druskininkai“
informacija

IŠNUOMOJAMA PRIEPLAUKA NEMUNE

Druskininkų savivaldybės turto nuomos komisija, vykdydama Savivaldybės

tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T1-58 „Dėl Nemuno vandens turizmo stacionarios prieplaukos nuomos“, skelbia Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – Nemuno vandens turizmo stacionarios prieplaukos Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-1020-5268, plotas – 230 kv. m) – viešą nuomos konkursą.
Pagrindinės nuomos sąlygos:
1. Nuomos terminas – 3 metai su galimybe nuomos sutartį pratęsti 2 kartus
(1
metai + 1 metai), jeigu nuomininkas tinkamai vykdo visus sutartinius įsipareigojimus ir
jeigu Savivaldybės taryba nenusprendė kitaip.
2. Pradinis nuompinigių dydis – 170,00 EUR per mėnesį.
3. Privalomi nuomininko įsipareigojimai:
3.1. naudoti prieplauką pagal paskirtį nuomininko laivui švartuotis ir laikyti;
3.2. parengti prieplauką metų sezonams, atlikti prieplaukos paprastąjį remontą;
3.3. drausti prieplauką nuo draudiminių įvykių, galinčių atsirasti dėl nuomininko, trečiųjų asmenų veiksmų, gaisro, gamtinių stichijų jėgų, prižiūrėti prieplaukai priskirtą teritoriją;
3.4. užtikrinti keleivių plukdymą maršrutu Druskininkai – Liškiava – Druskininkai ne
mažesniu kaip 50 vietų laivu.
Nuomininkas turi teisę subnuomoti prieplauką tretiesiems asmenims bei, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, vykdyti turte kitą veiklą.
Sankcijos už sutarties nevykdymą – sutartis gali būti nutraukta, nesikreipiant į teismą vienašališka nuomotojo iniciatyva raštu pranešus nuomininkui prieš10 dienų, negrąžinant sumokėtų nuompinigių, nekompensuojant nuomininko turėtų išlaidų ar patirtų nuostolių, jeigu:
1. Nuomininkas neužtikrina keleivių plukdymo maršrutu Druskininkai – Liškiava –
Druskininkai ne mažesniu kaip 50 vietų laivu;
2. Nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį ar pažeidinėja darbų saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos ir kitas taisykles bei reikalavimus;
3. Nuomininko skola nuomotojui viršija dviejų mėnesių nuompinigių dydį.
Pradinis įnašas – 510,00 Eur sumokamas pavedimu iki vokų atplėšimo procedūros į
Druskininkų savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188776264) sąskaitą Nr. LT05
7300 0100 0222 5631 AB „Swedbank“.
Konkurso sąlygos paskelbtos Savivaldybės tinklapyje: www.druskininkai.lt skiltyje Investicijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 2017 m. kovo 16, 17, 20 – 24 d. nuo 9.00 iki
12.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos 103 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Paraiškų vertinimo kriterijus – didžiausias pasiūlytas nuompinigių dydis.
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. kovo 24 d. 14.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos 104 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Papildomos informacijos galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijoje Vilniaus al. 18, Druskininkai, arba tel. (8 313) 52 676, 59 158.

IŠNUOMOJAMOS PATALPOS VETERINARIJOS KLINIKAI
Druskininkų savivaldybės turto nuomos komisija, vykdydama Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T1-26 „Dėl Savivaldybės turto nuomos“,
skelbia Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – negyvenamųjų patalpų Gardino g. 72-1 Druskininkuose (unikalus Nr. 1596-20017010:0002, bendras patalpų plotas – 50,62 kv. m) – viešą nuomos konkursą.
Pagrindinės nuomos sąlygos:
1. Nuomos terminas – 8 metai.
2. Pradinis nuompinigių dydis – 2 Eur už 1 kv. m patalpų (101,24 Eur už visą nuomojamą patalpų plotą) per mėnesį.
3. Privalomi nuomininko įsipareigojimai:
3.1. naudoti patalpas veterinarijos klinikai įrengti;
3.2. drausti turtą nuo draudiminių įvykių, galinčių atsirasti dėl nuomininko, trečiųjų asmenų veiksmų, gaisro, gamtinių stichijų jėgų, prižiūrėti prieplaukai priskirtą teritoriją.
Nuomininkas turi teisę subnuomoti turtą tretiesiems asmenims bei, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, vykdyti patalpose kitą veiklą;
Sankcijos už sutarties nevykdymą – sutartis gali būti nutraukta, nesikreipiant į
teismą vienašališka nuomotojo iniciatyva raštu pranešus nuomininkui prieš 10 dienų, negrąžinant sumokėtų nuompinigių, nekompensuojant nuomininkui jo turėtų išlaidų ar patirtų nuostolių, jeigu:
1. Nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį ar pažeidinėja darbų saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos ir kitas taisykles bei reikalavimus;
2. Nuomininko skola nuomotojui viršija dviejų mėnesių nuompinigių dydį.
Pradinis įnašas – 303,72 Eur sumokamas pavedimu iki vokų atplėšimo procedūros į Druskininkų savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188776264) sąskaitą Nr. LT05 7300 0100 0222 5631 AB „Swedbank“.
Konkurso sąlygos paskelbtos Savivaldybės tinklapyje: www.druskininkai.lt
skiltyje Investicijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 2017 m. kovo 16, 17, 20 – 24 d. nuo 9.00
iki 12.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos 103 kabinete Vilniaus al.
18, Druskininkai.
Paraiškų vertinimo kriterijus – didžiausias pasiūlytas nuompinigių dydis.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2017 m. kovo 24 d. 13.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos 104 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Papildomos informacijos galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijoje
Vilniaus al. 18, Druskininkai, arba tel. (8 313) 52 676, 59 158.

Artėja pirmieji 2017 m. šauktinių išvykimai į dalinius
Minint Kovo 11-ąją – Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir dar kartą prisimenant konstitucinę teisę ir pareigą ginti Tėvynę, Lietuvos kariuomenė kviečia
savanoriškai prisijungti prie 9
mėn. trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių jaunuolių.
Pirmieji 2017 metų šaukimo
nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą
pradės 2017 m. balandžio viduryje, paskutinieji – gruodžio pradžioje. Dalis jų devynių mėnesių tarnybą pradės Mokomajame
pulke, kur tarnaus 2 mėnesius,
o kitus 7 tarnybą tęs priskirtame
dalinyje; kita dalis – visus tarnybos mėnesius tarnaus priskirtame kariuomenės dalinyje.
Visi norintys savanoriškai atlikti karo tarnybą ir toliau laukiami.
Savo noru užsirašiusieji gali rinktis norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc.
didesnes išmokas, t.y. galimybė
tarnybos metu sukaupti daugiau
nei 3000 Eur. O patekus į šaukiamųjų sąrašus, karo prievolininkai
gali pateikti prašymą dėl pirmumo atlikti tarnybą ir tokiu atveju ši

išmoka didėja 15 proc., t.y. labai
gerai įvertinus tarnybą išmokos
suma siekia virš 2800 €.
Priėmimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, karius savanorius, jaunesniųjų karininkų vadų ir

parengtojo rezervo mokymus, dokumentų administravimą ir konsultavimą vykdo regioniniai karo
prievolės ir komplektavimo skyriai
bei poskyriai. Visų regioninių karo
prievolės ir komplektavimo skyrių
ir poskyrių kontaktus galima rasti

interneto svetainėje: http://www.
karys.lt/kontaktai.html
Karo prievolininkų patogumui,
regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai ir poskyriai dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais
nuo 08.00 iki 19.00 val., o penk-

tadieniais – nuo 8.00 iki 17.45 valandos.
Taip pat visą informaciją apie
tarnybą Lietuvos kariuomenėje galite gauti paskambinę nemokama
konsultavimo
linija
8 800 12340.
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Druskininkuose lankėsi LR Seimo Pirmininkas
V. Pranckietis, Seimo ir Vyriausybės nariai

Ūkio ministras M. Sinkevičius: „Manau, kad Kultūros centro projektas yra racionalus ir Druskininkams tikrai būtinas.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka
Mero pietų metu aptartos Druskininkų aktualijos ir perspektyvos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Meras R. Malinauskas: „Įgyvendinamos visos Druskininkų plėtros strategijoje numatytos kryptys, o atsiradus šiuolaikiškam Kultūros centrui, galėsime plėtoti ir kultūrinį turizmą.“/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Manau, toks reginys pritrauktų daug svečių, o ir Druskininkų krašto bendruomenei tai būtų
smagi pramoga. Druskonio ežero krantuose įrengti galingi projektoriai žaistų šviesomis ir sukurtų nuostabų reginį. „Gyvame“
vandens ekrane būtų galima demonstruoti įvairius vaizdus – net ir
filmukus vaikams“, – sakė meras.
Susirinkusiuosius pasveikinęs
ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius juokavo, kad kartais
naujai išrinktą valdžią ištinka
„amnezija“ duotiems pažadams
ir atsiranda „visažinystė“: „Noriu
pažadėti, kad Ūkio ministerijai
nė vienas iš šių dalykų negresia
– tai, kas yra žadama, tas ir bus
daroma, o pasiūlymai ir pastabos visada bus girdimi“, – sakė
M. Sinkevičius. Ministras kalbėjo apie Vyriausybės planus padėti smulkiajam verslui, taip pat
kalbėjo apie savivaldybėms kylančias problemas dėl žemės ir
žadėjo, kad Ūkio ministerija padės, ieškant dialogo su Nacionaline žemės tarnyba.
„Man paliko įspūdį šilta šio susitikimo atmosfera. Paprastai
vietos valdžia ir verslo atstovai
mato skirtingą miestų ir savivaldybių plėtros kryptį. Džiaugiuosi, kad čia ir verslininkai, ir politikai žiūri viena kryptimi, jiems
visiems rūpi, kaip savivaldybę padaryti atraktyvesnę, įdo-

mesnę turistui, atvykstančiam
svečiui, kaip pasirūpinti vietos
žmonių poreikiais. Palieka įspūdį ir norai bei pamatuotos ambicijos – plėstis, augti, sudaryti
palankias sąlygas ateinančioms
investicijoms. Tai rodo, kad čia
vyksta gyvenimas, nelaukiama
tik paramos iš Vilniaus – dirbama nuolat ir kasdien, todėl matomi akivaizdūs rezultatai“, –
po susitikimo įspūdžiais dalijosi
ūkio ministras M. Sinkevičius.
Svečias patikino, kad jis tikrai
Vyriausybėje palaikys Druskininkų kultūros centro projektą:
„Aš manau, kad šis projektas
racionalus ir Druskininkams būtinas, todėl tikrai jį palaikysiu“.
Visus susirinkusiuosius pasveikino Seimo nariai Zenonas
Streikus ir Virginija Vingrienė.
Renginio dalyviams Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė pristatė jaunimo įdarbinimo
programas, o apie 2017 metų
kultūros renginius ir šventes papasakojo Kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė.
Įvardintos socialinės aktualijos
Seimo Pirmininko V. Pranckiečio ir jo patarėjos Laimos Mogenienės susitikime su Druskininkų savivaldybės socialiniais
darbuotojais dalyvavo Druski-

ninkų savivaldybės mero patarėja Irena Lynikienė, Savivaldybės administracijos direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė,
Socialinės paramos skyriaus
vedėja Ligita Baranauskienė ir
skyriaus specialistai, Socialinių
paslaugų centro direktorė Asta
Aleksienė ir šio centro socialiniai darbuotojai, taip pat ir Savivaldybės administracijos Vaiko
teisių apsaugos skyriaus vedėja Vaiva Kirkauskienė bei šio
skyriaus specialistai.
Susitikime kalbėta apie tarpinstitucinio
bendradarbiavimo svarbą, akcentuojant, kokia svarbi, siekiant padėti
žmogui, yra institucijų partnerystė. Druskininkų savivaldybei sėkmingai ir glaudžiai bendradarbiaujant su Darbo birža,
Registrų centru, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, gyventojams socialinė pagalba teikiama, atsižvelgiant į
konkrečią žmogaus gyvenimišką situaciją, lūkesčius.
Susitikime įvardintos įvairios
socialinės srities aktualijos ir problemos. Seimo Pirmininkas ypač
domėjosi situacija, susijusia su
socialinės rizikos šeimomis ir
vaiko teisių apsauga Druskininkų
savivaldybėje. V. Pranckietis neslėpė maloniai nustebęs, kai išgirdo, jog Druskininkų savivaldybėje nėra vaikų globos namų, ir
teiravosi, o kur gi gyvena be tėvų
globos likę vaikai?
Tokius vaikus Druskininkų savivaldybėje augina vaikų artimieji, giminaičiai ar jiems surandamos
vietinės
globėjų
šeimos. Seimo Pirmininkas akcentavo, jog šis pavyzdys rodo
ne tik stiprią, pilietišką, sutelktą vietos bendruomenę, bet ir
profesionalų socialinių darbuotojų darbą. Administracijos direktorės pavaduotoja V. Grigorienė ir kiti susitikimo dalyviai
išsakė Seimo Pirmininkui problemas, su kuriomis pastaruoju metu savo darbe susiduria
Druskininkų savivaldybės socialiniai ir vaikų teisių apsaugos
srities darbuotojai. Viena iš jų –
ir įstatymas, įpareigojantis šalies savivaldybes numatyti laikinojo socialinio globėjo statusą
ir tokį statusą turinčio žmogaus
įdarbinimą įstaigoje, turinčioje atitinkamos veiklos licenciją.
Kaip Savivaldybei, kurioje nėra
globos namų, įvykdyti šią įstatymo nuostatą? Druskininkų
savivaldybės gyventojų bendruomenė, palyginti su kitomis

Seimo Pirmininko V. Pranckiečio susitikime su socialiniais darbuotojais aptarti ir teisės aktai, aktualūs sprendžiant socialines problemas/ Ramunės Žilienės nuotrauka

savivaldybėmis, nedidelė. Kiekvieno žmogaus, kuriam reikėtų
pagalbos, rūpestis gali būti labai individualus, skirtingas. Todėl neretai sunkiai išsprendžiamas tokiu būdu, kuris galbūt
tiktų ar tiko kitoje, bendresnėje,
daugiau atvejų aprėpiančioje
situacijoje. Seimo Pirmininkas
pripažino, kad įstatymo pataisos būtų reikalingos, ir patikino,
kad artimiausiu metu bus ieškoma problemos sprendimo būdų.
Jis pabrėžė, jog būtina įvardinti
ir spręsti situacijas, kai vienokie
ar kitokie įstatymų neatitikimai
trukdo darniai ir ritmingai veikti
atitinkamoms Savivaldybės institucijoms.
V. Pranckietis padėkojo, kad
turėjo galimybę išgirsti profesionalių ir patyrusių specialistų
nuomonę: „Labai džiaugiuosi,
kad susitikau su žmonėmis, kurie žino, kas yra reikalingiausia
vietos bendruomenei ir gerai išmano savo veiklos sritį. Tokių
specialistų pasiūlymai, sprendžiant iškylančias problemas,
yra labai vertingi.“
Po susitikimo Druskininkuose
Seimo Pirmininkui susidarė įspūdis, jog Druskininkų savivaldybės bendruomenėje atsakomybė
ir pilietiškumas, bendruomeniškumas yra ne šaltos sąvokos,
o gyva, kasdien druskininkiečių
puoselėjama nuostata.
Susitikimo dalyvių nuomone,
tokie vizitai yra labai vertingi,
nes sudaro galimybę gyvai diskutuoti rūpimais klausimais. Suprantama, Seimo Pirmininkas
tiesiogiai jų neišspręs, tačiau tikimasi, kad susitikime aptarta
įvairi problematika pasieks pagal kompetenciją, atskirose srityse dirbančius specialistus bei
pasitarnaus pozityviems pokyčiams.
Jie reikalingi, visų pirma, gyventojams, bendruomenei.
Atsakė į gyventojų klausimus

Susitikime su gyventojais Seimo Pirmininkas apžvelgė jau
nuveiktus ir prasidėjusioje Seimo pavasario sesijoje numatytus svarbius visai Lietuvai klausimus. Tarp jų buvo ir piliečių
susirūpinimas dėl Astravo elektrinės: teirautasi, ar bus įstatymas kuris draustų pirkti elektrą
iš Astravo? „Įstatymą dėl elektros nepirkimo priimsime“, – patikino V. Pranckietis.
Susitikime gyventojai uždavė
įvairius, jiems rūpimus klausimus. Į vienus iš jų buvo atsakyta
iš karto, į kitus Seimo Pirmininkas žadėjo atsakyti, pasitelkdamas atskirų sričių specialistus:
„Bėdas pirmiausia svarbu įvardinti, žinoti, o tada – ir spręsti.
Jei kyla klausimas – nelaikykite savo „dūšioje“, o parašykite,
atsiųskite. Per mėnesį gaunu
šimtus laiškų, tačiau sekretoriato darbuotojai juos visus išrūšiuoja, ir klausimai nukreipiami
nagrinėti pagal kompetenciją.“
Susitikimo metu į gyventojų
klausimus atsakęs Seimo narys
Z. Streikus patikino, kad stengsis, jog ir daugiau Seimo, Vyriausybės atstovų geriau pažintų iššūkius ar problemas, su
kuriomis susiduria Druskininkai. Todėl, kad Druskininkai yra
visos Lietuvos veidas, kurortas,
sulaukiantis daug svečių, didelio srauto turistų. Druskininkuose išleisdami savo pinigus,
jie skatina ekonominį mechanizmą apgyvendinimo, paslaugų ir pardavimų, turistinių firmų,
transporto įmonių veikloje. Tai
daro teigiamą įtaką ne tik Druskininkų krašto, bet ir visos Lietuvos socialinei ekonomikai.
Susitikimo pabaigoje gyventojai padėkojo V. Pranckiečiui ir
Z. Streikui už betarpišką bendravimą.
„Mano Druskininkai“
informacija
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„Saulės“ mokykloje – Nepriklausomybei skirti renginiai
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Iškilios ir prasmingos šventės
išvakarėse nuvilnijo Nepriklausomybės sukakčiai paminėti
skirtų renginių aidai: „Saulės“
pagrindinė mokykla kasmet organizuoja tradicines bendruomenės sporto varžybas, o šįmet renginių pynę paįvairino
mokyklos lietuvių kalbos mokytojų sumanyta ir įgyvendinta
literatūrinė popietė, skirta Lietuvos laisvės šauklio Bernardo
Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms paminėti.
Jautri, gaivališka, iškili poeto
asmenybė, jo nueitas kūrybinis
kelias mus, lietuvius, priverčia
stabtelėti ir įsiklausyti į jo tariamas eiles, į jo balsu prabylančią
Lietuvą, kuri ir „iš tamsos, ir iš
nakties, ir iš šešėlių atsiliepia: aš
čia – gyva!“ Atidžiau į poeto gyvenimą žvilgtelėti renginio dalyvius pakvietė 8b klasės mokiniai
– šventės vedėjai, kurie pristatė
svarbiausias kūrėjo biografijos
detales, suteikė galimybę išgirsti ir paties B. Brazdžionio deklamuojamą eilėraštį Bostono lietuvių draugijos suvažiavimo metu.
Literatūrinėje popietėje viešėjo ir
Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Gražulienė, kuri kartu su mokyklos direktore Ramute
Siliūniene šventės dalyviams linkėjo giedro bei tikro tikėjimo Tėvyne, ragino neužmiršti laisvės
šauklių ir gynėjų balso, vertinti

„Saulės“ mokykloje surengta popietė, skirta B. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms paminėti/ „Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

tai, ką mūsų bočiai mums paliko,
skatino neišsivaikščioti po platųjį pasaulį...
O mes galėjome pasigėrėti ir
pasidžiaugti įdomiomis poeto eilėraščių interpretacijomis: mūsų
mokyklos mokinių kūrybiškumas,
entuziastingas ruošimasis padovanojo gražių ir jautrių vaizdinių:
Giedrius ir Marija (5a klasė) švelniai sukosi valso sūkury, skambant dainai „Lietuvai“ (B. Brazdžionio eilės); 7a klasės mokiniai
perteikė patį jautriausią ir tyriausią jausmą – motinos ilgesį, deklamuodami eilėraštį „Tu nežiūrėk, mama, pro langą“. Jo fone
ilgesingai virpėjo pianino klavišai,
liečiami Jorūnės, o antrą kartą
šis visiems gerai žinomas kūrinys
buvo ir padainuotas, akomponuo-

jant gitaristui Aleksejui. 8b klasės
mokinės Jana Patricija ir Urtė bei
8a klasės mokinys Andrius kartu su mažosiomis 5b klasės ugdytinėmis perteikė kone populiariausio B. Brazdžionio eilėraščio
„Aš čia – gyva“ idėjas ir prasmingumą: tautiniais kostiumais pasidabinę vyresnieji, skambant Gailės atliekamam kūriniui pianinu,
nepabūgo skambiai kartoti vienos svarbiausių kūrinio eilučių:
„Aš čia – gyva“... Dar vėliau žiūrovus žavėjo kanklių muzika (atlikėja Salvija, 7b klasė) ir renginio vedėjo Andriaus bei lietuvių
kalbos mokytojų deklamuojamas
eilėraštis „Lietuvai“. O patį giedriausią nuotaikos pliūpsnį šventės dalyviams dovanojo 3a klasės
jaunieji aktoriai su mokytoja Dalia

Kavaliauskiene: jų dėka scenoje
atgimė Vytės Nemunėlio slapyvardžiu pasirašyta ir visiems labai
gerai žinoma poema „Meškiukas
Rudnosiukas“. Ryškūs sceniniai
kostiumai, įtaigi mažųjų vaidyba,
skambūs balsai ir išbaigta scenografija privertė aiktelėti ir susižavėti jaunaisiais talentais net salėje sėdinčius vyresniųjų klasių
mokinius. O poemos ištrauka žiūrovams priminė, koks sunkus ir
sudėtingas būna mokinio kelias į
žinių šventovę...
Renginių maratoną užbaigė vakare surengtos Bendruomenės
sporto varžybos, inicijuotos pavaduotojo ugdymui Algio Bolio.
Mokykla šią gražią tradiciją puoselėja jau septynerius metus. Į
renginį susirinko ne tik stipriau-

sios mokinių tėvelių, mokinių,
mokytojų komandos, bet ir sportinio azarto išsiilgę aistruoliai –
aktyvūs ir triukšmingi sirgaliai.
Jau antrus metus iš eilės visus
nugalėjo stipri ir atkakli, optimizmo nestokojanti mokinių tėvelių
komanda. Matyt, šiais metais sėkmė juos lydėjo dar ir todėl, kad
komandos kapitono vairalazdę į
savo tvirtas rankas paėmė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės 109-osios kuopos vadas kapitonas Kęstutis Valenta, vedęs „savo karius“ pergalės
link. Renginio vedėjai, kūno kultūros mokytojai, pasistengė, kad
renginyje netrūktų geros nuotaikos. Estafetės visus žavėjo spalvingumu, sportinių ir nesportinių
priemonių panaudojimo estafetėse išradingumu. Mums, žiūrovams, ne kartą teko ir smagiai
nusijuokti, ir sunerimti dėl apylygio rungtynių rezultato ar suklupusio kolegos... Džiugu buvo
regėti smagiai nusiteikusius varžybų dalyvius, kuriems renginio
pabaigoje buvo įteikti medaliai, o
į tėvelių rankas iškeliavo pereinamoji nugalėtojų taurė.
Nuvilnijus, nutilus skambių renginių aidams, dar kartą susimąstai – neišsivaikščiosime, jei tik
būsime vieni kitiems atrama darbuose, džiaugsmuose, bėdose.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomenė stengiasi tokia ir
išlikti: vieninga, atkakliai besidarbuojanti, kryptingai siekianti užsibrėžtų tikslų. Tarp jų – ir patriotiškumo ugdymas.

Žingsniai Nepriklausomybės link
Vaiva Gintutienė,
Tolerancijos centro narė
Lietuvos
Nepriklausomybės
dienos išvakarėse tautiniais karpiniais papuoštoje salėje skambėjo dainos, skirtos paminėti
Kovo 11-ąją – Laisvės dieną.
„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centras, vadovaujamas
mokytojos Lijanos Lukošiūnienės, įgyvendino savo idėją –
„žingsniuojant“ ir stabtelint ties
svarbiausiais to meto istorijos
faktais, priminti visiems tų įvykių svarbą: LPS Druskininkų iniciatyvinės grupės įkūrimą, valstybinės lietuvių kalbos, himno
bei vėliavos įteisinimą ir galiausiai – Nepriklausomos valstybės
atkūrimą 1990 kovo 11-ąją.
Džiaugėmės, kad renginyje dalyvavo garbūs svečiai: mokyklos
senjorų klubo „Bičiuliai“ mokytojai, Druskininkų savivaldybės

Lietuvos Nepriklausomybės dienos išvakarėse tautiniais karpiniais papuoštoje salėje skambėjo dainos, skirtos paminėti Kovo
11-ą ją – Laisvės dieną/„ Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, pasveikinęs visus su
Laisvės diena.
Pasitelkus šiuolaikines technologijas, netikėta staigmena tapo
modernus mokyklos direktorės
Danutės Časienės sveikinimas

iš saulėtosios Ispanijos. Kovo 11ąją direktorė įvardijo prasminga poeto Justino Marcinkevičiaus
metafora – „Diena atrištom akim“
– ir palinkėjo jaunajai kartai branginti iškovotą laisvę bei kurti savos šalies istoriją.

Įsisiūbavus renginiui, visų akis
džiugino Valės Šmitienės šokėjai, o
ir pati mokytoja kartu su savo mokine nepaprastai gracingai atliko
etiudą – improvizaciją pagal Jazzu
dainą. Skambėjo dainos, kurias atliko mokytojos Ritos Mikalčienės

dainininkai ir Dalios Urniežienės
mokinukai, labai nuoširdžiai žadėję nupiešti „širdelių raudonų tris milijonus“ dainoje „Nupiešiu Lietuvą“.
Salė negailėjo ovacijų.
Renginio vedėjai Vilmantė Kudelytė ir Justinas Galčius buvo
jungiamoji koncerto grandis, tad,
baigiantis koncertui, visus paragino J. Marcinkevičiaus žodžiais:
„Klausykitės gerai... širdim klausykit!“. Ir netrukus visa salė jau
skandavo – „Lietuva!“.
Praturtėję pakilių emocijų ir pasidžiaugę Lietuvos nepriklausomybės diena, dar kartą patvirtinome – mes pasirengę ir toliau kurti
Lietuvos istoriją.
Ačiū visiems dalyviams, rengėjams ir žiūrovams už prasmingą
Kovo 11-osios paminėjimą Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija

Gerbiama Lina Dabrukiene,

nuoširdžiai sveikiname, sulaukus
gražaus jubiliejaus. Linkime stiprios
sveikatos, ilgų kūrybos metų!
Tremtinių choro
vadovė ir choristai
Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr.5935/5:160), adresu Trūkiškio g. 21, Gailiūnų k., Leipalingio sen. Druskininkų sav. priklausančio Kazimierai Žūkaitei kadastriniai matavimai. Šio sklypo ribų paženklinimas vyks 2017-03-23, 14 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad.
Nr.5935/5:161) savininką arba įgaliotąjį asmenį dalyvauti ribų ženklinime.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K.Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel.
Nr.8-678-80499, el.p.zemata.lt@gmail.com

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020
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M. K. Čiurlionio meno mokyklos
saksofonų kvartetui – I-oji vieta
Kovo 4 d. Birštono kultūros centre surengtame XI-jame jaunųjų atlikėjų ansamblių
konkurse-festivalyje
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos saksofonų kvartetas
užėmė I-ąją vietą. Konkursinėje programoje dalyvavo kolektyvai iš Lietuvos muzikos ir
meno mokyklų bei Latvijos Siguldos meno mokyklos saksofonininkų ansamblis.
Tai vienas iš nedaugelio Lietuvoje organizuojamų konkursų, kuriame gali groti ir mokytojai – jie
gali groti pritariamąsias partijas.
Taigi šį kartą I-ąjį balsą altiniu
saksofonu grojo Agnius Žėkas,
tenorinį saksofoną pūtė Dominykas Kišonas, baritoninį – Liaunas
Bagdonavičius. Ansamblio vadovui Juozui Mikolainiui teko pritariamoji, antrojo altinio saksofono
partija. Nors šiam ansambliui dar
nėra nei metų, jis jau spėjo surengti koncertus Lazdijuose, Veisiejuose, Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje,

K. Dineikos sveikatingumo parke,
dalyvavo naujametėje programoje centre „Aqua“.
Šią vasarą druskininkiečių laukia
staigmena – po beveik daugiau
kaip trisdešimties metų be saksofonų kvarteto išvysime ir išgirsime
mūsų meno mokyklos pučiamųjų

orkestrą. Šį mūsų projektą „Vai tai
dūda ir vėl dūda“ parėmė Druskininkų savivaldybė, jam skiriamos
NVŠ programų lėšos.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos informacija ir
nuotrauka

Knygos „Žmonių likimai okupacijų
metais“ bendraautoriams –
ir moksleivių dėmesys
2015 ir 2016 metais Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus iniciatyva išleistos dvi
knygos „Žmonių likimai okupacijų metais“ dalys lietuvių ir rusų
kalbomis.
Kovo 7 d. „Atgimimo“ mokykloje ir „Draugystės“ sanatorijoje surengtas abiejų knygos dalių pristatymas. Jame dalyvavo knygos
bendraautoriai: Jonas Koklevičius iš Kauno, 1965 metais Sibire
nugalėjęs rudąją mešką ir tapęs
Sibiro legenda bei Marytė Blažytė-„Pelytė“ iš Šiaulių, kurios sodyboje „svečiavosi“ Stalino sūnus Vasilijus.
„Atgimimo“ mokyklos aktų salėje surengtame renginyje gausiai dalyvavo moksleiviai. Ypač
didelio jų susidomėjimo sulaukė
„meškos nugalėtojas“ ir jo istorija.
Po knygos pristatymo prie abie-

jų bendraautorių būriavosi patys
žingeidžiausi moksleiviai, kurie
uždavinėjo klausimus, fotografavosi, pirko knygas.

M ei st r a s į na mu s 2 4 val a nd a s p e r p a r ą .
Tel. 8 6 05 8 3271

„Mano Druskininkai“
informacija/Eugenijos
Sidaravičiūtės nuotrauka

Pavasarį pasitikome
eilėmis

Mažųjų skaitovų konkurso „Jau pavasaris arti“ akimirka/ „Žibutės“ archyvo nuotrauka

Zita Valentukonytė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kovas – pirmasis pavasario
mėnuo, žibutė – pirmoji pavasario gėlė. Todėl simboliška,
kad lopšelis-darželis „Žibutė“ kovo 10 d. sukvietė Druskininkų savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ir skyrių auklėtinius
į mažųjų skaitovų konkursą
„Jau pavasaris arti“. Pavadinimą konkursui pasufleravo
vieno vaikų poetės Zitos Gaižauskaitės eilėraštuko pavadinimas. Kadangi vaikai labai mėgsta šios poetės eiles,
o ji pati – dažna viešnia mūsų
miesto ikimokyklinėse įstaigose, šis mažųjų skaitovų konkursas ir buvo skirtas būtent
jos poezijai.
Ponia Zita maloniai sutiko pabūti konkurso vertinimo komisijoje ir
pažadėjo padovanoti kiekvienam
konkurso dalyviui po savo poezijos knygelę. O tų dalyvių buvo
ne tiek ir mažai – į šventiškai papuoštą „Žibutės“ salę, skambant
muzikai, su popierinėmis tulpėmis rankose suėjo net dvidešimt
vienas mažasis skaitovas iš lopšelių-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“
bei Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinių mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrių „Liepaitė“ ir „Linelis“.
Konkurso vedėjai, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Virginijai
Žarnauskienei padedant, „susodinę“ tulpes į specialiai paruoštas „pieveles“, vaikai vienas po
kito deklamavo skambius ir nuotaikingus Z. Gaižauskaitės eilėraštukus. A pogrupyje (nuo 3 iki 5
metų) varžėsi 9 mažieji skaitovai,
o didesniųjų pogrupyje ( 5-7 m.) jų
buvo net dvylika!
Koncertinėje programoje dainavo „Eglutės“ grupės auklėtinė Urtė Žylaitė, padavimą apie
Liškiavos pilį pasakojo Kornelija
Vaicekauskaitė iš „Saulutės“ grupės, meninio ugdymo mokytojo Lino Savulionio parengtos Lietuvos vaikų ir jaunimo – lietuvių
liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“. Gražų J. Nekrošiaus eilėraštį apie Raigardo
slėnį konkurso pradžioje padeklamavo Matas Smaliukas iš „Saulutės“ grupės.
Komisijai, kurią be jau minėtos
poetės Z. Gaižauskaitės sudarė
aktorė ir diktorė Audronė Padegimaitė bei Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown, teko

skaičiuoti balus ir išrinkti pačius
geriausius. Mažieji su juos atlydėjusiais tėveliais ir auklėtojomis
nekantriai laukė konkurso rezultatų. Komisijos pirmininkė D. Brown
pagyrė visus mažuosius skaitovus. Poetė Z. Gaižauskaitė buvo
sujaudinta vaikų nuoširdumo ir
taip gražiai padeklamuotų eilėraštukų, o ponia Audronė linkėjo
visiems kuo didžiausios sėkmės,
toliau „draugaujant“ su poezija.
Komisijos pirmininkė kartu su
darželio direktore Rasa Vaisietiene įteikė visiems dalyviams ir nugalėtojams padėkos raštus, ponia
Zita – savo knygeles, kurias visiems norintiems dar ir pasirašė.
Visi dalyviai gavo po knygų skirtuką, kuriuos dovanų atnešė konkursą stebėjusi Druskininkų viešosios bibliotekos A. Lindgren
vaikų literatūros skyriaus vedėja
Lina Galinienė.
Garsiais plojimais pedagogai,
tėveliai ir konkurso dalyviai sveikino gražiausiai eiles padeklamavusius jaunuosius skaitovus:
mažiausiąją iš dalyvių simpatiškąją Emilę Raubaitę (A pogrupis)
ir drąsiąją Urtę Skripkaitę (B pogrupis) iš Leipalingio pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Liepaitė“ bei švelniąją
Gustę Stadalnykaitę (B pogrupis)
iš Viečiūnų pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Linelis“. Absoliučiai geriausia
konkurso skaitove tapo Viečiūnų
pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ auklėtinė Izabel Vaščilaitė Pereira,
pavergusi komisiją ir žiūrovus artistiškumu, balso tembru ir išraiška. Sveikiname ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“ ir „Liepaitė“
skaitovus, laimėjusius visas nominacijas! Džiaugiamės, kad jie
nusprendė dalyvauti pirmajame
Savivaldybės konkurse ir padovanojo tokių gražių akimirkų organizatoriams, komisijai ir žiūrovams.
Konkurso pabaigoje savos kūrybos dainą „Tėvyne tu mano“ pagal
Z. Gaižauskaitės eilėraštį, pritardamas gitara padainavo meninio
ugdymo mokytojas Linas, ją skirdamas artėjančiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Trečią posmą jau traukė visa salė.
Konkursas baigėsi, su mielais
ir talentingais mažaisiais skaitovais atsisveikinome iki kito pavasario. Tikimės, kad konkursas
taps tradiciniu, ir kasmet atrasime vis naujų „perliukų“, kurie
savo šypsenomis ir nuoširdumu
vėl mus pavergs.
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Bibliotekoje – Nijolės Gaštaitės
knygos „Pasipriešinimo istorija
1944-1953 metai“ pristatymas

Renginiai

Kovo 16 d. 14 val. leidinio
„Tautotyros metraštis“ VI tomo
pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Kovo 18 d. 12 val. Antano
Žmuidzinavičiaus (1876-1966) tapybos parodos „Nostalgiška realybė“ iš ciklo „Lietuviškos dailės žingsniai“ atidarymas (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35)
Kovo 17 d. 16 val. literatūrinė popietė vaikams „Lietuviško žodžio sergėtojai“, skirta
Knygnešio dienai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Kovo 20 d. 16 val. literatūrinė
popietė „Poezijos posmais prabyla širdis“ (Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinys, Verpėjų
g. 11, Viečiūnai)

Kovo 7 dieną Druskininkų
savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotas Nijolės Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo istorija 1944-1953
metai“ pristatymo renginys,
skirtas kovo 11-ąjai, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti. Tai jau trečiasis, papildytas, šios knygos leidimas. Parėmus Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžiui,
ją išleido „Diemedžio“ leidykla.
Prasmingą įžanginį žodį parašė Kęstutis Girnius, nurodęs,
kad „būtų netikslu šią knygą laikyti vien istorijos vadovėliu. Ji
labai praverstų ir pilietinio bei
dorinio ugdymo pamokose. Per
partizanų kovas itin ryškiai iškyla daugelis svarbiausių etikos problemų“. Knygą pristatė
Kauno IX forto muziejininkas,
istorikas Vytautas Jurkus bei
atsargos pulkininkas Arūnas
Dudavičius.
Knygos autorė Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė (1938
-2000 m.) – humanitarinių
mokslų daktarė, istorikė, prozininkė, poetė, eseistė, pati dalyvavusi pasipriešinimo okupacinei valdžiai veikloje. 1958 m. ji
buvo suimta ir nuteista septyneriems metams laisvės atėmimo,
po Nepriklausomybės atgavimo
rašė knygas bei straipsnius pasipriešinimo sovietiniam rėžimui tema. „Kruviname ir ilgame
kare daug kas buvo žiauriau ir
beviltiškiau, nei tikėtasi. Tačiau
istorija nuplauna tai, kas neesminga. O esmė – tūkstančių nežinomų didvyrių didinga auka:
kuo toliau, tuo ryškiau nušvinta.
Ji nepavaldi nei netikriems isto-

rijos aiškintojams, nei laikui,“ –
rašė knygos autorė Nijolė Gaškaitė.
V. Jurkus knygą pristatė iš jauno istoriko, gimusio jau laisvoje Lietuvoje, perspektyvos, atkreipdamas dėmesį, kad, nors
knyga pirmą kartą išleista 1997
m., ji nepraranda savo reikšmės, o šiandien jos svarba tik
didėja. A. Dudavičius pristatė
knygoje minimus istorinius faktus, supažindino klausytojus su
mažai kam žinomomis detalėmis apie partizaninio karo laikotarpį. Kaip vieną iš knygos tikslų A. Dudavičius pabrėžia siekį
„pasibelsti į šių dienų ir ateinančių kartų lietuvių širdis, tikintis,
kad knyga priartins prie partizanų pasaulio, kad jis nebus svetimas, kad knyga suteiks naujų
paskatų Lietuvos jaunimo doriniam ir pilietiniam ugdymui“.
Knygoje taip pat galima rasti informacijos apie pirmuosius
partizanų būrius, jų organizavimą, kovos taktiką, pirmųjų partizanų apygardų atsiradimą, parodytas partizanų kasdieninis
gyvenimas, kūrybinė veikla, sovietų siųstų šnipų skverbimasis
į partizanų gretas, nepriklausomos Lietuvos vizija. Knygoje
galima rasti žymesnių partizanų
biografijas, jų rašytus laiškus,
ištraukas iš dienoraščių, atsišaukimų pavyzdžių, kitų dokumentų. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.
Renginio pabaigoje A. Dudavičius pakvietė visus diskusijai
apie partizaninį karą.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija

Informuojame, kad 2017 m. kovo 27 d. 11 00 val. bus atliekami Antaninai Jakavonienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.
387865/0002:12) esančio Dainavos 17-oji g. 7, Neravų k., Viečiūnų sen.,
Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: A. Vilkinienę (kad. Nr.
3878/0002:11), A. Ruseckienės turto paveldėtojus (kad. Nr. 3878/0002:35).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai.
Tel. Nr. 8-685 05537.

Kovo 21 d. „Auksinio proto“ intelektinis žaidimas. Registracija:
renginiai@juc.lt, tel. 8 646 56003
(Druskininkų jaunimo užimtumo
centras, Viesiejų g. 17)
Kovo 22 d. 17 val. „Pink Floyd:
the Wall“ peržiūra (Druskininkų
jaunimo užimtumo centras, Viesiejų g. 17)
Kovo 22 d. 19 val. Šv. Kormorano šešėlinio humoro klubo
programa „Paskalos ir padavimai“. Bilieto kaina 11 Eur (bilietus galima įsigyti www.bilietai.lt
arba parduotuvių tinklo MAXIMA
terminaluose)
Kovo 24 d. 12.30–16 val. Popietė su Lietuvos Kariuomene:
„Pamatyk, išbandyk, sužinok“.
12.30 val. renginio programos ir
Kario profesijos pristatymas JUC
Didžiojoje salėje, nuo 13 val.
– programa JUC lauko erdvėje
(Druskininkų jaunimo užimtumo
centras, Viesiejų g. 17)
Kovo 25 d. 12 val. jubiliejinės
dailininko V. K. Jonyno parodos
„Nuo Freiburgo iki Soho“ atidarymas. Paroda skirta dailininko, Druskininkų garbės piliečio
110-osioms gimimo metinėms
paminėti (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)
Parodos
Audronės, Bangos ir Sauliaus
Lampickų kūrybos darbų paroda
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda apie lietuviškas prieškario mokyklas „Nuo basakojės mokyklėlės“, skirta Lietuvių kalbos
dienoms (Vasario 16 d. – Kovo 11
d.) veiks iki kovo 18 d.
Paroda „Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g.
59)
Jubiliejinė Irenos Piliutytės
tekstilės darbų paroda „Lietuvių
raštijos pradininkai“ veiks iki kovo
25 d. (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda „Spalvoti natiurmortai“. Mokytojos G. Baublytė ir A.
Kalėdienė (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

9

2017 m. kovo 16 d.

Savaitraščio Nr. 95

ERGO pasiūlė naujovę – kartu su
automobiliu draus ir gyvybę

„Sotys“ SPA salonui reikalingi:

Masažuotoja (-jas), kosmetikė (-as),
kineziterapeutas (-ė), kirpėja (-as).
CV siųsti: svetavesel@gmail.com

Mobiliu gateriu pjauname medieną. Atvykstame
į namus. Tel.: 8 615 93621, 8 615 93622

„ERGO Insurance“ Lietuvoje pirmoji pasiūlė draudimo
naujovę, kurioje sujungė dvi
draudimo paslaugas – transporto priemonių valdytojų
privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą (TPVCAPD)
ir draudimą nuo nelaimingų
atsitikimų. Tai padės sumažinti neigiamus avarijų padarinius sveikatai ir darbingumui, taip pat prisidės prie
didesnio vairuotojų sąmoningumo kelyje.
Sudarant privalomojo automobilio draudimo (TPVCAPD)
sutartį lengvajam automobiliui,
vairuotojo gyvybė apdraudžiama draudimu nuo nelaimingų
atsitikimų eismo įvykio metu
10 tūkst. eurų suma. Vairuotojo
gyvybės draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apsauga galioja visiems asmenims, teisėtai vairuojantiems privalomojo
draudimo sutartyje nurodytą
transporto priemonę.
„Per metus Lietuvos keliuose
žūsta apie 250 žmonių, o tai yra
vienas prasčiausių rodiklių visoje Europos Sąjungoje. Būtent
tai paskatino sukurti produktą,
kuris leistų apdrausti ne tik vairuotojo civilinę atsakomybę, bet
ir jį patį. Pažymėtina, kad net
ir tiems asmenims, kurie draudimą nuo nelaimingų atsitikimų jau turi, papildoma apsauga

Europos bendrovės „ERGO Insurance“ Druskininkų atstovybės vadovas Vytaras
Juozaponis

vis tiek galios“, – sako Europos
bendrovės „ERGO Insurance“
Druskininkų atstovybės vadovas Vytaras Juozaponis.
„ERGO Insurance“ Lietuvoje
vasario-kovo mėnesiais automobilius draudžiantiems vairuotojams draudimą nuo nelaimingų atsitikimų dovanos
ir teiks vienodomis sąlygomis
tiek fiziniams, tiek juridiniams
asmenims. Pasibaigus draudimo sutarčiai, vairuotojai galės ir toliau drausti gyvybę nuo
nelaimingų atsitikimų eismo
įvykio metu kartu su TPVCAP
draudimu už nedidelę ir vi-

siems įperkamą 1,95 euro metinę sumą.
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų eismo metu galios visą
automobilio draudimo laikotarpį – jei automobilis draudžiamas
metams, tokiam pat laikotarpiui
galioja ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Apsauga nuo
nelaimingų atsitikimų apims visą
Lietuvos teritoriją.
Jau dabar nauja draudimo paslauga teikiama visuose ERGO padaliniuose, bendrovės interneto tinklalapyje
www.ergo.lt bei partnerių paslaugų teikimo vietose.
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Biologinio saugumo priemonės
kiaulių ūkiuose privalomos
Mūsų šalies veterinarijos
specialistams nerimą kelia nesiliaujantys afrikinio kiaulių
maro (AKM) atvejai ir protrūkiai. Šiais metais Lietuvoje užregistruoti 104 AKM protrūkiai
šernuose, o vasario mėn. pradžioje ligos protrūkis užfiksuotas ir kiaulių laikymo vietoje
Biržų rajone.
Praėjusiais, 2016 metais, Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos (VMVT) inspektoriai 3
900 kiaulių laikymo ūkiuose patikrino, kaip įgyvendinamos biologinio saugumo priemonės. 1
180 ūkių neatitiko reikalavimų.
Nustačius AKM mažame ūkyje, Biržų VMVT inspektoriai patikrino, kaip laikomasi biologinio
saugumo reikalavimų kituose,
į ligos židinio zoną patenkančiuose kiaulininkystės ūkiuose.
Iš patikrintų 11 ūkių tik 1 atitiko
visus keliamus biologinio saugumo reikalavimus, likusiuose
10-yje ūkių buvo nustatyta pažeidimų. Kai kuriuose iš jų buvo
netinkamai įrengti, užšalę dezinfekciniai barjerai, neaptvertos
kiaulių laikymo (tvartų) teritorijos, labai dažnai netinkamai pildyti gyvulių judėjimo dokumentai. Ne visi kiaulių laikytojai keitė
avalynę ir drabužius, prieš patekdami į kiaulių laikymo vietą.
Nedrausmingi ūkininkai sulaukė
administracinių nuobaudų.
Kiaulių laikytojai, suprantantys šio pavojingo viruso grėsmę,
AKM židinio apsaugos ir priežiūros zonose, o ypač ūkiuose, neatitinkančiuose biologinio saugumo reikalavimų, pradėjo patys
skerstis kiaules savo reikmėms, o
jų kraujo ir organų mėginius pristato į teritorines VMVT ištirti dėl
AKM. „Norime atkreipti kiaulių laikytojų dėmesį, kad VMVT dar aktyviau vykdys patikrinimus ūkiuose. AKM atvejai laukinėje faunoje
nustatomi beveik kiekvieną dieną, ir tai jau tęsiasi 3 metus. Patirtis rodo, kad, daugėjant užsikrėtusių šernų skaičiui, didėja
rizika virusui patekti į kiaulių laikymo vietas. Nors informacijos apie
pagrindinius biologinio saugumo
reikalavimus kiaulių laikytojams
pateikiame nuolat, tačiau ne visi
suvokia šių būtinų priemonių įgyvendinimo svarbą. Didžioji dalis
ūkininkų vis dar mano, kad šiuos
reikalavimus diegti reikia tik dėl
VMVT inspektorių patikrinimų.
Rajonuose, kuriuose AKM nuolat nustatomas šernams, yra padidinta rizika virusui patekti į kiau-

lių ūkius, tad visi jie bus tikrinami
dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo. Tai bus ne vienkartinio pobūdžio akcija, o nuolatinis kontrolės procesas. Kiaulių
laikytojai turės apsispręsti, ar laikyti kiaules ūkiuose, kurie atitinka
biologinio saugumo reikalavimus,
ar jų atsisakyti.
„Ūkininkai nepagalvoja, kad į ligos židinio apsaugos ar priežiūros zoną patekus komerciniam
ūkiui, jo vadovybė gali paduoti į teismą ūkininką, dėl kurio kaltės virusas išplito į aplinką ir atnešė didžiulių finansinių nuostolių“,
– komentavo Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos Skubios
veiklos skyriaus vedėjas Marius
Masiulis. VMVT informuoja, kad
neverslinių kiaulių laikymo vietų patikras atliks ir įgaliotieji veterinarijos gydytojai. Po jų atliktų
patikrų gavę informaciją apie nustatytus pažeidimus, VMVT teritorinių padalinių inspektoriai nedelsdami vyks į ūkius.
Nesilaikantiems biologinio saugumo
reikalavimų
taikomos
administracinio poveikio priemonės. Pirmą kartą pažeidusiems
asmenims gresia įspėjimas arba
bauda nuo 30 iki 300 eurų, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 50 iki 1 450 eurų.
Pakartotinai nustačius pažeidimus, asmenims – nuo 50 iki 550
eurų, vadovams – nuo 150 iki 2
300 eurų. Tarp poveikio priemonių, be baudų, numatytas ir gyvulių konfiskavimas.
„Kalbėdami apie AKM prevencijos ir kontrolės priemones, norime atkreipti dėmesį ir į reikalavimus kiaulių judėjimui. Pagal
VMVT ir ŽŪM nustatytus reikalavimus kiaulės į laikymo vietas turi
atvykti ženklintos (su įsagais),
jas turi lydėti ūkį, iš kurio įsigytos kiaulės, aptarnaujančio privataus veterinarijos gydytojo išduotas veterinarijos pažymėjimas.
Išvežus (taip pat atvežus) kiaules, laikytojai duomenis ne vėliau
kaip per 7 kalendorines dienas
nuo įvykio privalo užregistruoti
Ūkinių gyvūnų registro centrinėje
duomenų bazėje (toliau – CDB),
tai atlikdami patys arba kreipdamiesi į VMVT teritorinį padalinį
ar privatų veterinarijos gydytoją,
– komentavo VMVT Druskininkų
valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos (toliau-VMVT Druskininkų VMVT) viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida
Hellin Cuesta. – Deja, vis dar pasitaiko neatsakingų kiaulių laiky-

tojų, kurie nevykdo reikalavimo
kiekvieno ketvirčio pirmą mėnesį
į CDB suvesti arba pateikti VMVT
teritoriniam padaliniui duomenis
apie laikomų kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą. Dėl kiaulių deklaravimo galima kreiptis
ir į ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją bei seniūnijos atsakingą darbuotoją. Tiek už
kiaulių judėjimo reikalavimų, tiek
už kiaulių deklaravimo tvarkos
pažeidimus kiaulių laikytojams
gresia administracinio poveikio
priemonės. Ūkininkai turėtų suprasti, kad, įsigydami neženklintas, prieš pardavimą veterinarijos
gydytojo neapžiūrėtas ir neretai
iš nežinomų ūkių kiaules, ne tik
pažeidžia teisės aktų reikalavimus, bet ir rizikuoja į savo ūkį įsivežti galimai sergančias kiaules ir
tokiu būdu platinti ligas, įskaitant
ir afrikinį kiaulių marą“.
VMVT Druskininkų VMVT primena, kad Druskininkų savivaldybės
teritorijoje bei kitose vietovėse,
nurodytoje Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES II
priede, kiaulių laikymo vietos, kuriose kiaulės laikomos veisimo
tikslais (paršavedės, kuiliai), turi
atitikti visus biologinio saugumo priemonių reikalavimus, patvirtintus VMVT direktoriaus įsakymu, t. y., kiaulių laikymo vietose
turi būti kontroliuojamas transporto priemonių ir asmenų patekimas
į kiaulių laikymo vietos teritoriją ir
kiaulių laikymo patalpas, vykdoma įvažiuojančių transporto priemonių ratų dezinfekcija, darbuotojai ir lankytojai į kiaulių auginimo
zoną galės patekti tik per tam tikrą
įėjimo/išėjimo punktą, kuriame turi
būti įrengta persirengimo patalpos
ir dušai, vykdomi kiti reikalavimai.
Analogiški reikalavimai taikomi ir
kiaulių ūkiams, kuriuose laikoma
daugiau kaip 10 penimų kiaulių.
Nors šiai dienai Druskininkų savivaldybės teritorijoje nėra
nustatyta AKM atvejų, tačiau
VMVT Druskininkų VMVT prašo
kiaulių laikytojus atsakingai vykdyti AKM prevencijos priemones
ir nedelsiant pranešti apie kiaulių
susirgimo ar kritimo atvejus bei
rastą šerno gaišeną VMVT Druskininkų VMVT tel.: (8 313) 51184;
(8 313) 60370, (8 313) 60371,
mob. tel 8 693 60878 bei skubiai
imtis priemonių galimam ligos
plitimui stabdyti.
Druskininkų valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos informacija

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
statybos darbų vadovo:

Darbo pobūdis:
• Statybos darbų organizavimas
• Medžiagų ir įrenginių organizavimas
• Dokumentacijos pildymas
Reikalavimai:
• Techninis išsilavinimas (inžinerinis, statybos ir pan. sričių). Aukštasis išsilavinimas būtų privalumas
• Darbo patirtis statybos darbų organizavimo srityje
• Geri kompiuteriu įgūdžiai
• Puikūs bendravimo ir organizaciniai gebėjimai
• Kūrybiškumas, įžvalgumas, iniciatyvumas, puikūs darbo laiko planavimo
įgūdžiai
• Statybos techninių reglamentų žinojimas.
Gyvenimo aprašymą siųsti el. p.: info@druskininkukomunalinis.lt arba
kreiptis tel. (8 313) 51405.

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

Tel. 8 639 31974

TRALIUKO PASLAUGOS

• Pagalba kelyje
• Lengvųjų automobilių pervežimas
• Žemės ūkio technikos pervežimas

Tel. 8 687 55017

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

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

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

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900
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Legioneliozė – sunki liga
Antradienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos
specialistai
susitiko su Nacionalinio visuomenės centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamento specialistais ir aptarė legioneliozės prevencijos ir profilaktikos klausimus.
Legioneliozė nėra dažna liga.
Tyrimų metu nustatyta, kad tik iki
5 proc. užsikrėtusiųjų ja suserga,
tačiau pasitaiko ir mirties atvejų,
jų pastaruoju metu registruota Vilniuje. 2010-2016 metais Alytaus
apskrityje užregistruoti 4 legioneliozės atvejai – po 2 atvejus Alytaus mieste ir Varėnos rajone.
Sirgę asmenys gyveno individualiuose namuose. Legionelioze
daugiau serga vyresnio amžiaus
asmenys, dažniau – vyrai.
Legioneliozė – ūminė užkrečiamoji liga, kurią dažniausiai sukelia
Legionella pneumophila bakterijos. Žmogus minėtomis bakterijomis užsikrečia aerogeniniu būdu,
įkvepiant aerozolio (smulkių lašelių), kuriame yra ligos sukėlėjų.
Legionelioze neužsikrečiama, geriant ar maisto ruošimui vartojant
užkrėstą vandenį, neužsikrečiama nuo sergančio asmens.
Nedideli legionelių kiekiai randami natūralioje aplinkoje: upių
ir ežerų vandenyje, dirvožemyje, didesni kiekiai – visuomeninės
ir gamybinės paskirties objektų karšto ir šalto vandens sistemose. Šiose sistemose nusėdęs
dumblas, rūdys pagerina sąlygas
legionelėms daugintis. Daugėjant
oro kondicionavimo, įvairių vandens baseinų, sūkurinių vonių bei
kitos vandens įrangos buityje, di-

dėja galimybė legionelėms plisti.
Legionelės gali daugintis karšto
ir šalto vandens talpyklose, šiltame vandenyje (palankiausia vandens temperatūra joms daugintis
20-45°C); vamzdžiuose, kuriais
silpnai ar visai neteka vanduo,
apnašomis padengtuose vamzdžiuose, dušuose ir čiaupuose.
Legioneliozė pasireiškia ūminės pneumonijos ar ūminės respiracinės ligos klinikiniais sindromais. Ši liga gali pasireikšti dviem
klinikinėmis formomis: legionierių
liga (plaučių uždegimu) ir Pontiako karštlige.
Pontiako karštligei būdingas gripoidinis sindromas, inkubacinis
periodas trunka nuo kelių valandų
iki dviejų dienų. Liga pasireiškia
2-6 dienas trunkančiu karščiavimu, galvos, raumenų skausmais,
sausu kosuliu.
Legionelinė pneumonija yra pagrindinė legioneliozės klinikinė išraiška. Inkubacinis periodas
trunka 2-10 dienų. Prodrominio
periodo metu pradedama karščiuoti, vargina silpnumas, galvos ir raumenų skausmas, ryškėja ir stiprėja pneumonijai būdinga
simptomatika. Daliai ligonių gali
pasireikšti virškinimo sistemos
sutrikimo simptomai, sąmonės
sutrikimas ir kiti simptomai.
Legionelinės pneumonijos klinika, rentgenologinių, laboratorinių tyrimų duomenys yra nespecifiniai, todėl negalima atskirti nuo
kito sukėlėjo sukelto plaučių uždegimo be specifinių tyrimų.
Karšto vandens tiekėjų kontrolę vykdo Valstybinė energetikos
inspekcija, o daugiabučiuose namuose – pastatų administratoriai, šilumos punktų prižiūrėtojai.

Svarbiausia profilaktinė priemonė – tinkamas vandens temperatūros režimo palaikymas.
Legioneliozės profilaktikai svarbu taikyti priemones, stabdančias legionelių dauginimąsi: palaikyti 50-60ºC karšto vandens
temperatūrą; šalto vandens temperatūra turi būti ne didesnė nei
20ºC; neleisti vandeniui užsistovėti; tinkamai valyti vandens sistemas, kad nesusidarytų nuosėdos; reguliariai valyti dušus,
dušų galvutes, vandens čiaupus;
ne rečiau kaip 2 kartus per metus valyti ir dezinfekuoti aušinimo
bokštus ir vamzdžius oro kondicionavimo sistemose; valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus,
vandens filtrus; po vandens šildytuvų remonto ir prieš šildymo
sezoną dezinfekuoti karšto vandens sistemas.
Norint sunaikinti legioneles,
taikomos šios priemones: reikia
padidinti karšto vandens temperatūrą iki 66 0 C visoje vandens sistemoje ir ją išlaikyti 25
min.; po to ne trumpiau kaip 5
min. plauti visus sistemos išleidimo vamzdžius, atsukus visus
čiaupus; įspėti žmones, vartojančius karštą vandenį, kad nenusiplikytų.
Vandens tyrimus legionelių nustatymui atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija, kuri tyrimus surenka antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9 val. iki 11 val. adresu Krėvės g. 8, Druskininkai. Vieno tyrimo kaina – apie 15 eurų, tel. pasiteirauti: 8 647 90109.

Užuojautos
Kiekvienas paliekam pėdas žemėje,
Kai einame laukais,
Jei gilios – ilgai jos išlieka,
Jei teisingos – jos tampa keliais.
(Just. Marcinkevičius)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,
mirus Genei Anskienei, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos kolektyvas

Paskutinė stotis, kurioje žydi gėlės,
dega žvakės po medžių skarom...
Paskutinė stotis, po ramybės sparnu,
sielą pašaukė amžiams nurimti...

(V. Bubnienė)

Mirus Stasei Švedienei, dalijamės netekties skausmu ir
nuoširdžiai užjaučiame Jos šeimą ir artimuosius.
Neįgaliųjų ansamblio „Rasa“ kolektyvas

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Vidūnienę, brangiam Tėveliui
mirus.
UAB „Galia“ kolektyvas

Nuoširdžiau užjaučiame Mindaugą Petrą Grigaitį dėl mylimos
sesers mirties.
Bendrijos „Rūta“ gyventojai

Druskininkų savivaldybės
informacija

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, UAB „Druskininkų vandenys“, „Eglės“ sanatorijos kolektyvams, kaimynams, „Ryto“
gimnazijos 3F klasės auklėtojai ir mokiniams, klebonui Žydriui
Kuzinui, draugams ir visiems pažįstamiems, užjautusiems ir
padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą tėvelį ir vyrą
Kęstutį Kulboką.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame Druskininkų PSPC greitosios
pagalbos medikams, Druskininkų ligoninės Kardiologijos
skyriaus vedėjai Nijolei Šavelskienei, gydytojai Indrei Greičei
ir visam personalui.
Žmona Irena, sūnūs Vytautas ir Kęstutis
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2017.03.17 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Specialus tyrimas (k.).
11:50 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.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
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. Pinklėse.
00:15 Trumposios žinios.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
02:55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 (k.).
03:40 „Eurovizija 2017“ (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:25 Šviesoforas.
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 Rio.
21:20 Nepageidaujami genai.
23:30 Apokalipto.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“.
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 PREMJERA Gangsterių medžiotojai.
23:15 Kiti.
01:10 Gilus sukrėtimas (k).
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Šiandien kimba.
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.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bilietas į laisvę“.
01.00 „Zodiakas“.
02.45 „Gamtos magija“.
03.00 „Bilietas į laisvę“.
04.25 „Zodiakas“.
06.00 „Jaunikliai“.
06.30 „Miestai ir žmonės“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Kvapų detektyvas“.
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (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 „PREMJERA Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Tikras teisingumas. Gatvės
karai.
23:20 Meksikietis (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Dalasas“.
03:10 Tikras teisingumas. Gatvės
karai (k).
04:35 „Kvapų detektyvas“ (k).

2017.03.18 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. Atšiaurioji Arktis. Arkties vandenynas.
Ledo karalystė.
13:05 Pasaulio dokumentika. Mokslas apie miegą.
13:50 Klausimėlis.lt.
14:05 Džesika Flečer.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“.
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 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis.
22:30 Trumposios žinios.
22:35 Premjera. Su meile, Rouzi.
00:15 Trumposios žinios.
00:20 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. Arkties vandenynas.
Ledo karalystė (k.).
01:15 Pasaulio dokumentika. Mokslas apie miegą (k.).
02:00 Džesika Flečer (k.).
03:35 Stilius (k.).
04:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (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 Šuniukas žvaigždė.
12:50 Spąstai tėvams II.
14:25 Kon Tikis.
16:50 Simpsonai.
17:20 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Aš – superhitas.
21:30 Ekipažas.
00:20 Surogatinė motina.
06:30 „Džiumandži“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „PREMJERA Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Volisas ir
Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas.
11:40 Gyvūnas.
13:20 Šokis hip-hopo ritmu.
15:25 Fantomas įsisiautėja.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Ant bangos.
21:20 Tikras vyras.
23:05 Myliu tave, žmogau.
01:05 Gangsterių medžiotojai (k).
06.39 TV parduotuvė.
06.55 „Bekraštė Kanada“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą.

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“.
01.30 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Kalnų ežerai“.
03.50 „Šetlando žmogžudystės“.
05.45 „Kalnų ežerai“ .
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Blogas šuo!“.
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Olandija. 2016 m.
12:00 Foilo karas. Baltoji plunksna.
14:00 „Džuna“ (k).
15:00 Gyvenimiškos istorijos.
15:55 „Kas žudikas?“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Mirties
nuosprendis.
23:15 AŠTRUS KINAS Nepažįstamojo skambutis.
00:55 „Dalasas“ (k).
02:25 Muzikinis iššūkis (k).
03:55 „Blogas šuo!“ (k).
04:40 „Kas žudikas?“ (k).

2017.03.19 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
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 2.
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. Didingi nariuotakojai.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnai nepritapėliai.
14:00 Puaro. Susitikimas su mirtimi.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Augustinas
Voldemaras.
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. Ana Karenina.
23:30 Trumposios žinios.
23:35 Kino žvaigždžių alėja. Didysis
Lebovskis (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai (k.).
02:30 Pasaulio dokumentika. Gyvūnai nepritapėliai (k.).
03:15 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Puaro. Susitikimas su mirtimi (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 Operacija „Riešutai“.
12:40 Spąstai tėvams 3.

14:30 Kietos merginos.
16:30 Simpsonai.
16:55 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai.
22:30 12 galimybių 2. Perkrauta.
00:20 Marta Marsė Mei Marlena.
06:30 „Džiumandži“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“ (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
„PREMJERA
Saugokis
meškinų“.
09:50 „PREMJERA Saugokis
meškinų“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Katinas su
skrybėle.
11:45 Piko valanda.
13:50 Laukiniai laukiniai vakarai.
16:05 Pričiupom!
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Lošėjas.
00:25 Pagieža 3.
02:15 Tikras vyras (k).
06.39 TV parduotuvė.
06.55 „Bekraštė Kanada“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Nepaliesta planeta“.
10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 „Moterų daktaras“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 Patriotai.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gaujos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 Auksinė daina.
02.30 „Kartą Rostove...“.
04.00 „Bekraštė Kanada“.
05.40 „Gamtos magija“.
05.55 „Miestai ir žmonės“.
06.00 „Safaris džiunglėse“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Olandija (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 Pasižadėjęs kitai.
23:45 „Sekso magistrai“.
02:00 Mirties nuosprendis (k).
03:25 Nepažįstamojo skambutis (k).
04:50 „Blogas šuo!“ (k).

2017.03.20 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
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 Premjera. Sausasis sezonas.
Kova dėl vandens Centrinėje Azijoje.
23:05 Trumposios žinios.
23:10 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:10 Savaitė (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.).

08:55
10:00
11:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
bylos“.
00:20
01:20
02:15
03:05

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Hubertas ir Staleris“.
„Meilės sūkuryje“.
„Ekstrasensai detektyvai“.
„Rio“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Pakartok!“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
PREMJERA „Keitės Makkol
„Imperija“.
„Rouzvudas“.
„Vikingai“.
„Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“.
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.... ė
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Absoliutus blogis 2: Apokalipsė.
00:05 „Kultas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „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 „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 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Detektyvas Linlis“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“.
06:40 Sveikatos ABC televitrina.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (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 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Sumaišties pinklėse. I dalis.
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20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Poseidonas.
23:20 Pasižadėjęs kitai (k).
01:25 „Sekso magistrai“ (k).
03:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:45 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).

2017.03.21 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Stilius (k.).
11:45 Sausasis sezonas. Kova dėl
vandens Centrinėje Azijoje (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.
17:10 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 100metį pasitinkant. „Lietuvos kolumbai“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios. HD.
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.).

08:25
08:55
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:50
01:40
02:30
03:25
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.)
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Ekstrasensai detektyvai“.
„Pakartok!“ (k.).
„Aš - superhitas“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Prieš srovę“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„88 minutės“.
„Imperija“.
„Rouzvudas“.
„Vikingai“.
„Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“.
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 Mirtinas
greitis 2.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Strėlė“.
01:55 „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 „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 „Kulinaras“.
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 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“ .
05.50 „Jaunikliai“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (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 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Sumaišties pinklėse. II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Laukinės atostogos.
23:20 Poseidonas (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Dalasas“.
02:45 „Penktoji pavara“.
03:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:55 „Penktoji pavara“ (k).

2017.03.22 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 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.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Šagrenės oda.
00:30 Trumposios žinios.
00:35 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 (k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).

08:25
08:55
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:25
19:30
20:00
21:00
21:30
22:25
22:30

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.)
„Šviesoforas“ (k.)
„Meilės sūkuryje“.
„Ekstrasensai detektyvai“.
„Prieš srovę“ (k.).
„Aš - superhitas“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„TV3 orai“.
„Rezidentai“.
„Gero vakaro šou“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
„Džiunglės“.

00:10
01:10
02:05
02:55

„Imperija“.
„Rouzvudas“.
„Vikingai“.
„Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“.
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 Siuntinys.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Strėlė“.
01:55 „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 „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 „Kulinaras“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „Šiandien kimba“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (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 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Sumaišties pinklėse. III dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Skambutis 2.
23:40 Laukinės atostogos (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Dalasas“.
02:50 „Penktoji pavara“.
03:35 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:00 „Penktoji pavara“ (k).

2017.03.23 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Gyvenimas (k.).
11:50 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Eilinė egzekucija.

00:35 Trumposios žinios.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 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.).

08:25
08:55
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
01:00
01:55
02:45
03:40

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.)
„Meilės sūkuryje“.
„Ekstrasensai detektyvai“.
„Gero vakaro šou“ (k.).
„Aš - superhitas“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“..
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Farai“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kinų zodiakas“.
„Imperija“.
„Rouzvudas“.
„Vikingai“.
„Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“.
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 Šešios
kulkos.
00:35 „Kultas“.

01:30 „Strėlė“.
02:20 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 PREMJERA. „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (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 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Sumaišties pinklėse. IV dalis.
20:30 „Džuna“.
21:30 Urvas.
23:20 Skambutis 2 (k).
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Dalasas“.
02:55 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:25 Savaitės kriminalai (k).

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.
Tel. 8 686 55692
Superku netinkamus eksploatuoti ir po avarijų
automobilius. Tel. 8 641 53552

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Perkame mišką su
žeme arba iškirtimui,
valome miškus, atliekame retinimo darbus,
tvarkome apleistus
sklypus, sodybas.
Tel. 8 639 31974

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

Tel. 8 639 31974

Brangiai išsinuomočiau dirbamą žemę,
pievas nuo 4 ha ploto. Tel. 8 601 00292
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Reikalingas darbuotojas IT paslaugų įmonėje
Reikalavimai:
- išmanyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos pagrindus;
- pastovus noras tobulėti ir mokytis, iniciatyvumas, komunikabilumas, sąžiningumas, punktualus darbų atlikimas.
Privalumai: panašaus darbo patirtis bei anglų kalbos žinios.
Darbo pobūdis: kompiuterių programinis remontas, ardymas, surinkimas.
Tinklo diegimas.
APMOKINSIME
Gyvenimo aprašymus siųskite adresu karjera7@gmail.com ,
mob.: 8-690-28233 Informuosime tik atrinktus kandidatus.

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.

Įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai.
Tel. 8 698 26860, el. paštas: ernestas@transeta.lt

Nestandartinių baldų
gamyba vos per keletą
savaičių!

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

www.naujubaldugamyba.lt

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.

Tel. 8 618 53770

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.
Šeštadieniais iki 12.00.

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

Tel. 8 618 03127

Parduodu malkas. Galiu atvežti.
Tel. 8 673 57408

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Š. m. kovo 18 d. 16 val. Ratnyčioje, Čečiotos g. 4 (parapijos namai) vyks Atviras Anoniminių Alkoholikų
susirinkimas!

Į jį gali ateiti kiekvienas, kuris pageidauja išbristi iš
alkoholio liūno ar padėti kitiems pasiekti blaivybės,
susipažinti su mūsų taikoma sveikimo programa.
Artimieji, darbdaviai, gydytojai, socialiniai darbuotojai,
kviečiami nelikti abejingi ir atvykti į atvirą susirinkimą.

Nori būti blaivus, ateik pas mus. Tel. 8 616 13932

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
1 kambario 35,2 kv. m. renovuotas
butas Veisiejų g. su baldais. Kaina –
31000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 601 36770
1 kambario 28,91 kv. m butas Vytauto g., 5 aukšte iš 5. Kaina –33000
Eur. Tel. 8 687 37575

Sodyba Tautėnų kaime su pastatais
ir 13 ha žemės. Tel. 8 686 40488

„Opel Zafira“ 2004 m. 2,2 DTI dalimis. Tel. 8 682 45757

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elektra. Kaina – 9990 Eur.
Tel. 8 682 48474

„Peugeot Boxer“ 1996 m., 2,4 L dyzelinas, krovininis, baltos spalvos,
„Peugeot Boxer“ 1996 m., dyzelinas,
išardytas dalimis. Tel. 8 639 14658

6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose su mūriniu namu, sausas rūsys,
mūrinis pastatas, šulinys. Yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 616 92095

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 682 98506

1 kambario 30 kv. m. butas 5 aukšte
iš 5. Kaina – 22000 Eur.
Tel. 8 606 04614

4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys,
detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506

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

Namas Leipalingyje su 18 a žemės
sklypu, yra garažas, lauko virtuvė
su rūsiu. Kaina – 33000 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 626 64747

1 kambarys 17,82 kv. m 5 aukšte,
Gardino g. Namas renovuotas. Kaina
– 7500 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 618 04422

29 a sklypas su sena trobele Varėnos
raj., Panaros kaime, 14 km iki Druskininkų, šalia miškas, yra elektra.
Kaina – 11500 Eur.
Tel. 8 682 33229

2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio.
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 48 kv. m butas 2 aukšte,
Baravykų g. Plastikiniai langai, židinys, su visais baldais ir buitine technika. Kaina – 27500 Eur.
Tel. 8 698 48621
2 kambarių 24 kv. m butas centre.
Kaina – 23000 Eur. Tel. 8 681 58867
2 kambarių 53 kv. m butas renovuotame name, 6 aukšte iš 9. Kaina –
33000 Eur. Tel. 8 606 04614
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
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

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

6 a sodas prie Baltojo Bilso ežero,
sodų b-joje „Šilas“ (Vilkanastrai), 10
km nuo Druskininkų.
Tel. 8 640 21117
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu Leipalingyje, Druskininkų g.
Tel. 8 612 15439
3 ha miško su žeme, 2 sklypai (12 ir
13 a) Neravuose, 23 a sklypas prie
Avirio ežero, garažas (prie buvusios
katilinės). Tel. 8 614 15457
6 a sodo sklypas su nameliu SB „Raigardas“. Yra visos miesto komunikacijos. Kaina – 26500 Eur.
Tel. 8 606 04614
Naujos statybos kotedžas centre,
Nemuno g. Kaina – 13500 Eur.
Tel. 8 676 45000
6 a sklypas Viečiūnuose, sodų b-joje
su vasarnamiu, yra vandens gręžinys. Tel. 8 650 66396
Garažas Baltašiškėje, bendrijoje
„Šilas“. Tel. 8 618 53916
Labai geros būklės kampinis rašomasis stalas (152x172x56 cm, 76 cm
aukštis) su 2 spintelėm, vieta klaviatūrai, buko spalvos, tinka biurui.
Tel. 8 686 66683

Savos gamybos traktorius (variklis
„MTZ 80“), puspriekabė „ODAS
9357“, 2 padangos ZIL.
Tel. 8 627 23222
„VW Passat“ 1994 m., 1,8 L, sedanas, TA. Kaina – 650 Eur.
Tel. 8 686 66153
2 komplektai (po 4 vnt.) vienodų vasarinių padangų (6-7 mm) R15/195/65,
R15/195/60. Kaina – 100 Eur.
Tel. 8 650 87433
„VAZ 2106“ (Žiguli), VW 1990 m.
dalimis, „Audi“ 1986 m. dalimis,
„Audi“ 1990 m. dalimis, skardiniai
ratlankiai R16 (tinka „Renault Laguna“, „Renault Espace“, „Renault Clio“
automobiliams). Tel. 8 688 03898
5 originalūs lieti ratlankiai R15 (4
skylių). Kaina – 1 vnt/20 Eur.
Tel. 8 620 71944
„Opel Astra“ 1997 m., 1,6 L benzinas,
TA iki 2018.09. Kaina – 450 Eur.
Tel. 8 686 12853
„BMW 318“ 1993 m. benzinas, maža
rida, viskas veikia. Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 616 93931
Naujos padangos R16/205/55 po 45
Eur; naudotos padangos R16/205/55
po 10 Eur. Tel. 8 640 55799
Ratlankiai R16 (tinka „Renault Laguna“, „Renault Clio“, „Renault Espace“). Tel. 8 610 38356
„Audi 100“ 1993 m., 2,5 TDI. Kaina –
550 Eur. Tel. 8 614 18440
„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 L DTI,
universalas, TA iki 2018.12 (iš Olandijos) už 2450 Eur; „Opel Astra“ 2003
m., 2 L DTI, hečbekas, TA iki 2019 m.
už 1550 Eur. Tel. 8 623 53377

Miežiai. Kaina – 50 kg/7 Eur.
Tel. 8 682 69738
Moteriškas dviratis (7 pavarų) ir 2
vaikiški dviračiai. Tel. 8 618 67690
Pigiai geros kokybės naudotas pientraukis AVENT už 10 Eur; muzikinė
karuselė lovytei už 8 Eur; 3 dalių
vežimėlis „Chicco“ už 80 Eur.
Tel. 8 645 75151
Rusiški (3 korpusų) plūgai.
Tel. 8 617 44178
Sukomplektuotas fotoaparatas
„Sony“, filmavimo kamera „Sony“.
Tel. 8 607 34174
Šaldytuvas „Beko“ su 2 m. garantija.
Kaina – 170 Eur. Tel. 8 611 32291
Didelės skanios bulvės. Kaina – 1
kg/0,15 Eur. Tel. 8 687 55017
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
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
Naujas planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab A“ (2016) 7.0 su 24
mėn. garantija, naudotas planšetinis
kompiuteris „Samsung Galaxy Tab2
10.1“. Tel. 8 625 64488
Nauja navigacija „Tom Tom Star 25m
Europe“. Tel. 8 631 30703
Bulvės. Kaina – 50 kg/6 Eur.
Tel. 8 647 33090
Ortopedinis čiužinys (200x150x25
cm) už 100 Eur; dujų balionas už 20
Eur; topinambai po 0,5 Eur/1 kg.
Tel. 8 680 33854
Naudotas šaldytuvas „Snaigė“.
Tel. 8 606 77204
Valgomasis stalas su 4 kėdėmis už
50 Eur; pakabinama pakaba už 15
Eur. Tel. 8 613 29201
Antikvarinė kojinė siuvimo mašina,
šaldytuvas „Beko“ su 3 kameromis,
senovinis radioimtuvas, televizorius
„Samsung“ (51 cm. įstrižainė), mechaninės svarstyklės su svarmenimis, dujų balionas.
Tel. 8 610 27961
Naudotas gartraukis. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 616 37589

Parduoda mišką ir medieną
Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247
Romanovo veislės avys. Kaina: gyvo
svorio po 2 Eur/1 kg; mėsa po 5 Eur/1
kg. Galiu keisti į mėsinių veislių veršiukus, telyčaites auginimui.
Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai

Kasetinė automagnetola už 5 Eur;
pusapvalis vonios veidrodis (90x42
cm) už 13 Eur; gėlių stovelis su marmurine plokšte už 10 Eur; mobilusis
telefonas „Nokia 3510i“ už 7 Eur.
Tel. 8 654 87148
Pieninga 6 m. karvė. Kaina – 800
Eur. Tel. 8 619 66433

Nuoma
Išnuomojami naujai suremontuoti su
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai
Gardino g. Tel. 8 611 48844
Statybininkams išnuomoju atskirą
namelį Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854
Tvarkingas, dirbantis vaikinas turintis šunį, išsinuomotų sodo namelį,
tinkantį gyventi žiemą. Šuo naminis,
išauklėtas. Tel. 8 622 70877
Jaunas vyras nebrangiai išsinuomotų
1-2 kambarių butą, bendrabučio kambarį ar kambarį bute Druskininkuose
ar gyvenvietėse netoli Druskininkų.
Tel. 8 616 82899
Išsinuomočiau butą ilgam laikui.
Tel. 8 682 82822
3 kambarių bute išnuomoju 1 kambarį (pageidautina merginoms).
Tel. 8 651 00151
Išnuomojamas 1 kambarys name
Baltašiškėje (be patogumų).
Tel. 8 (313) 56576

Perka
3-4 kambarių butą Druskininkuose.
Tel. 8 612 09648
2-3 kambarių butą Leipalingyje.
Tel. 8 639 31974
Senus karininkų daiktus, fotoaparatus, ženkliukus ir kitas senienas.
Tel. 8 684 12809
Sodybą Druskininkuose arba Druskininkų apylinkėse. Tel. 8 624 15759

Ieško darbo
28 m. mergina ieško darbo. Gali tvarkyti namus, prižiūrėti vaikus.
Tel. 8 602 61735
Vyras ieško darbo. Tel. 8 659 38182
42 m. vyras ieško darbo.
Tel. 8 623 07215
47 m. moteris ieško darbo.
Tel. 8 617 86607
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602
42 m. moteris ieško darbo. Tel. 8 623
59233
Vyras ieško apsaugininko arba bet
kokio darbo. Tel. 8 623 23430
28 m. mergina ieško darbo. Gali tvarkyti namus, prižiūrėti vaikus. Intymaus nesiūlyti . Tel. 8 602 61735
Statybininkas ieško darbo.
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 625 47437
Vyras ieško darbo. Tel. 8 638 10880

Sauskelnės suaugusiems.
Tel. 8 601 52590

43 m. moteris ieško darbo prekyboje.
Intymaus nesiūlyti. Tel. 8 682 96260

Pigiai spinta su antresolėmis, sekcija.
Tel. 8 646 34641

Vyras, turintis B, C ir E vairavimo
kategorijas, ieško vairuotojo darbo
Druskininkuose. Tel. 8 623 53377

Medinių langų rėmai su stiklais, statybinio presuoto kartono plokštės.
Tel. 8 686 08616

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

Šienainio rulonai (Leipalingis). Kaina
– 1 vnt/20 Eur. Tel. 8 619 66433

Odinis svetainės komplektas, sofa,
kampinė indauja, kavos staliukas,
staliukas į balkoną. Tel. 8 606 28422

Avižos, avižų-peliuškų mišinys.
Tel. 8 699 18639

Kiti
Atiduodu avių mėšlą. Pasiimti patiems. Tel. 8 639 31974

Didelės bulvės. Tel. 8 629 00250

Dovanoju sterilizuotą, tvarkingą katytę mylintiems ir atsakingiems šeimininkams. Tel. 8 674 03234

Naudota sekcija. Kaina – 150 Eur.
Tel. 8 652 19928

Dovanoju 4 mėn. šuniuką.
Tel. 8 685 10831

Mažai naudota vaikiška lovytė su
čiužiniu, lovytes apsaugos, vilnonė
antklodė kūdikiui. Tel. 8 698 38324

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

Nemokamai leidžiu naudotis šiltnamiu „Raigardo“ sodų b-joje.
Tel. 8 670 17807

Sėkliniai vasariniai kviečiai ir saldieji
lubinai. Tel. 8 698 14440

Rankų darbo dviratis „Koga“ už 450
Eur; vokiškas magnetinis treniruoklis
(„slidės“) už 120 Eur; mobilusis telefonas „Huawei U8500“ už 20 Eur.
Tel. 8 623 53377

Maltos ordino pagalbos tarnybos
Druskininkų grupė prašo padovanoti
neįgaliajai moteriai lovą arba tachtą ir
virtuvinių baldų. Tel. 8 695 35812

Plokščias LCD televizorius „Tauras“
su DVD (60 cm įstrižainė) už 69 Eur.
Tel. 8 612 75453

Dideli ir maži akmenys.
Tel. 8 680 71286
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Kovo 11-ąją – druskininkiečių
šventiniai sveikinimai Lietuvai
Druskininkiečiai Kovo 11-ąją
paminėjo Jaunimo užimtumo
centre. Šiųmetėje Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienos šventėje „Valstybę auginame kasdien ir kiekvienas“ susitiko Druskininkų
jaunimo, senjorų, jaunųjų
šaulių organizacijų veikloje
dalyvaujantys druskininkiečiai, moksleiviai, švietimiečiai, Savivaldybės tarybos
nariai ir kiti Druskininkų savivaldybės
bendruomenės
žmonės.
Renginio pradžioje susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną.
Visus pasveikino Druskininkų

savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų garbės pilietė, sanatorijos „Draugystė“ vadovė Violeta
Kaubrienė.
Koncerte „Dainuojame laisvę“ susirinkusieji klausėsi mišraus choro „Druskininkai“ (vad.
I. Vagnoriūtė, koncertmeisteris D. Juškevičius), instrumentinės grupės, vadovaujamos V.
Miesčionaičio, solistės Rūtos
Andruškevičiūtės ir Akvilės Ambrasiūnaitės. Džiugia staigmena
klausytojams tapo atlikėjo Miko
Suraučiaus sceninis pasirodymas. Šventinį koncertą vainikavo druskininkiečių drauge su

daugelio mylimu maestro M. Suraučiumi ir kitais koncerto atlikėjais sudainuotas kurorto himnas
„Druskų miestas“ (ž. G. Patacko, muzika M. Suraučiaus).
Į šventę atėjusieji druskininkiečiai noriai prisijungė prie
Jaunimo užimtumo centro inicijuotos akcijos užrašyti Lietuvai sveikinimą ant dekoratyvių
popierinių geltonų, žalių ir raudonų širdelių. Šie Lietuvos trispalvę primenantys sveikinimai ir
linkėjimai papuošė Jaunimo užimtumo centro fojė sieną.
Ramunės Žilienės
informacija ir nuotraukos

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo proga Viečiūnuose –
golfo turnyras
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga Viečiūnuose organizuotas Kovo 11-osios golfo
turnyras. Renginio dalyviai šventę pradėjo Lietuvos Respublikos
himnu drauge su Ronata Balkaitiene. Visus pasveikino Viečiūnų
seniūnas Alvydas Varanis, kuris
pasidžiaugė žmonių noru Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
27-ąsias metines švęsti originaliai
ir aktyviai. Staigmeną visiems paruošė ir Golfo dainą pristatė Kristina Uteševa.
Šiais metais Kovo 11-osios golfo turnyre dalyvavo net 15 komandų: Viečiūnų seniūnija, Druskininkų savivaldybė, Tautinių šokių
kolektyvo „Avilys“ dvi komandos,
Ambulatorija, Viečiūnų pagrindinė mokykla, Viečiūnų linijinių šokių kolektyvas „Dosado“, dainų
kolektyvas „Brydės“, Aerobika,
Namo Jaunystės g. 15 komanda,
Namų bendrija „Grūtas“, Keramikos komanda, draugų komanda
„V6“, UAB „Oetiker Lietuva“, Viečiūnų lopšelis-darželis „Linelis“.
Pirmąją vietą iškovojusiai Ambulatorijos komandai atiteko originali rėmėjų taurė, sukurta menininko
Deivido Sinkevičiaus, „Vilkės“ golfo klubo dovana – golfo pamoka ir
20 proc. nuolaida MB „Eletecha”
paslaugoms. Antrą vietą iškovojo UAB „Oetiker Lietuva“ kolektyvas, kuriam atiteko renginio rėmėjo UAB „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centro AQUA“ prizas –
boulingo žaidimas. Trečią vietą
iškovojusiam Keramikos kolektyvui atitekusi dovana – apsilanky-

mas A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parke su autoriaus vedama
ekskursija.
Visiems dalyvavusiems Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis
įteikė seniūnijos įsteigtus saldžius prizus.
Renginio metu taip pat vyko
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro organizuotas Protų mūšis, kuriame buvo gausu įdomių
klausimų apie sveikatą, Druskininkų vandens parko paslaugas, netrūko muzikinių klausimų, šaradų.
Pirmą vietą protų mūšio rungtyje laimėjo Druskininkų savivaldybės komanda, kurioms atiteko
renginio rėmėjo UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro
AQUA“ prizas – boulingo žaidimas. Antrąja vietą užėmė Aerobikos komanda, trečiąją – Ambulatorijos komanda. Joms atiteko
Druskininkų VSB įsteigti prizai.
Aktyviu žmonių dalyvavimu besidžiaugiantys renginio organizatoriai – Viečiūnų bendruomenė „Versmė“, Viečiūnų seniūnija,
Viečiūnų laisvalaikio salė – kviečia registruotis ir į mėgėjų sporto
turnyrą Viečiūnuose – šaškių, biliardo, stalo teniso ir strėlyčių mėtymo. Registracija vyks iki kovo
21 d. tel. 8 615 84052 arba 8 615
57260. Turnyras vyks darbo dienomis vakarais kovo-balandžio
mėnesiais.
„Mano Druskininkai“
informacija
Kristinos Fedaravičiūtės
nuotraukos

