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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Evelina Raulušaitienė: „Sveikata yra dovana, kurią
reikia pasidovanoti sau pačiam“
Balandžio 7 d. kasmet pasaulyje minima Sveikatos diena.
Šios dienos išvakarėse kalbinta Druskininkų savivaldybės
asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė sakė, kad mūsų krašto
gyventojai turi išskirtines sąlygas būti sveikesni ir naudotis kurorte sportui bei sveikatinimui sukurta aplinka. Interviu
su E. Raulušaitiene apie tai,
kokios nemokamos sveikatos
programos
Druskininkuose
įgyvendinamos šiemet, ką gali
padaryti patys žmonės, norėdami būti sveikesni, energingesni ir laimingesni.
Druskininkuose
sveikatai
kasmet skiriamas išskirtinis
dėmesys. Kokios sveikatos
programos įgyvendinamos šiemet?
Tęsiami pradėti darbai ir toliau
kryptingai investuojama, skiriant
ypatingą dėmesį sveikatos apsaugos sričiai. Su sveikata susiję sprendimai yra pagrįsti esama
situacija savivaldybėje – atsižvelgiame ne tik į sveikatos stebėsenos rodiklius, bet ir į bendruomenės poreikius. Bendruomenės
sveikatos taryba, atsižvelgdama
į aktualiausias sveikatos problemas Druskininkų savivaldybėje,
išskyrė 7 pagrindines visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetines kryptis, pagal kurias finansuojami visuomenės sveikatos
projektai: vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimą ir gerinimą, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius; šeimos sveikatą; fizinio
aktyvumo skatinimą; sveikos mitybos propagavimą; psichoaktyvių medžiagų prevenciją; sveikatingumo renginių organizavimą,
žmonių su negalia socialinę integraciją.
Bendruomenių laukia daug įdomių, naudingų veiklų. Druskininkų trečiojo amžiaus universitetas bei Druskininkų „Bočiai“ toliau
aktyviai rūpinsis senjorų laisvalaikio organizavimu bei įtraukimu į fizines veiklas. Druskininkų
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdys psichoaktyvių medžiagų stebėseną vietose,
kuriose lankosi jaunimas, vyks į
bendruomenes, gyventojus konsultuos, kaip stiprinti sveikatą,
mokys šiaurietiško ėjimo pradmenų, atliks cholesterolio, gliukozės kiekio kraujyje tyrimus, matuos kraujo spaudimą, išmokys
suteikti pirmąją pagalbą, įvykus
nelaimingam atsitikimui. Ugdymo
įstaigose biuras organizuos saugaus eismo paskaitas, vyks dviračių žygis, kuris skatins ne tik aktyviai sportuoti, bet ir būti saugiems
kelyje. Ikimokyklinėse ugdymo įstaigose bus organizuojamos sveikatingumo šeimų šventės, renginiai, skirti sveikos gyvensenos ir
vaikų emocinės sveikatos ugdymui. Druskininkų jaunimo užimtumo centras įgyvendins projektą,
skirtą jaunuolių gerovės, psichologinės sveikatos stiprinimui bei

Vienas iš naujausių projektų
skirtas Druskininkų savivaldybės
gyventojams, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, jų šeimų nariams
ir kitoms gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės ligų prevencinės priemonės,
taip pat aktyviems bendruomenės nariams. Alkoholizmas –
sunki lėtinė progresuojanti mirtina liga, psichikos sutrikimas, nuo
kurio kenčia ne tik priklausomas
žmogus, bet ir jo artimieji. Kaip ir
sergantieji kitomis lėtinėmis ligomis, sergantieji alkoholizmu gali
gyventi pilnavertį gyvenimą, jeigu
jie daugiau sužino apie savo ligą
ir laikosi tam tikrų apribojimų bei
gauna pagalbą. Pagrindinė sveikimo nuo šios ligos sąlyga – visiška blaivybė. Norint pasveikti,
žmogui būtina didinti priklausomų nuo alkoholio asmenų motyvaciją, reikalinga kompleksinė
psichologinė ir socialinė pagalba.
Motyvacija gydytis, ieškoti pagalbos yra esminis sėkmės kriterijus,
nes tik motyvuotas ir pats siekiantis išgijimo asmuo gali sėkmingai
gydytis nuo priklausomybės ligų.
Asmeniui, turinčiam problemų dėl
alkoholio, sutikus, bus sudaroma
nemokama galimybė dalyvauti
stacionarioje „Minesotos“ programoje priklausomybės ligų centre.

E. Raulušaitienė ragina kiekvieną atskirai ir visas bendruomenes kartu aktyviai dalyvauti įvairiose sveikatą stiprinančiose veiklose, išnaudoti visas Savivaldybės siūlomas galimybes visokeriopai palaikyti ir stiprinti savo bei savo artimų žmonių sveikatą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

asmenybės ugdymui. Įvairių susitikimų, paskaitų metu, taikant
skirtingus dalyvavimo metodus,
sieks stiprinti jaunuolių psichologinį imunitetą, didinti pasitikėjimą savimi. Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
vykdys tęstinį projektą pasiutligės
profilaktikai, kurio metu bus vakcinuojami Druskininkų savivaldybės teritorijoje laikomi naminiai
augintiniai.
Vaikų mitybai ugdymo įstaigose yra skiriamas didelis dėmesys. Šiais metais, siekiant įvertinti
Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigas lankančių vaikų maitinimo kokybę (ar vaikai, lankantys švietimo įstaigas, maitinami
racionaliu, subalansuotu maistu), bus atliekami laboratoriniai
tyrimai. Tai – vienintelė galimybė
nustatyti skirtumą tarp teorinio ir
tikrojo (faktinio) pietų davinio konkrečiame patiekale. Tyrimas parodys, kiek kalorijų trūksta vaiko pietų porcijoje. Bus vertinama,
ar gamintojai laikosi naujų teisės
aktų, siekdami sumažinti druskos
naudojimą mokyklų ir ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų maisto
ruošimo skyriuose. Nustačius mitybos neatitikimų, bus sugriežtinta įmonių maisto ruošimo skyrių
kontrolė.
Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ organizuos
mokymus cukriniu diabetu ser-

gantiems asmenims, vyks įvairios
diabeto prevencijai skirtos stovyklos, akcijos bendruomenėms.
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre bus vykdoma ankstyvosios korekcijos programa, kurios tikslas yra kuo
anksčiau išsiaiškinti ir koreguoti
nedidelio laipsnio vaikų raidos sutrikimus, numatyti galimybes kuo
anksčiau taikyti reabilitacijos priemones, vykdyti edukacinę veiklą
su raidos sutrikimų turinčių vaikų
tėvais.
Bus vykdoma dantų protezavimo programa, kuri sieks pagerinti Druskininkų savivaldybės
nepasiturinčiai
gyvenančioms
daugiavaikėms mamoms atkurti pilnavertę kramtymo aparato
funkciją, išsaugant dantų lanko
vientisumą jauname amžiuje, siekiant išvengti ilgalaikių funkcinių
sutrikimų ateityje.
Vykdant ankstyvąją diagnostiką, dėl vienos iš dažniausiai pasitaikančių judėjimo organų ligų
vyresniame amžiuje, VšĮ Druskininkų ligoninė vykdys programą
„Osteoporozės diagnozės kriterijai pagal kaulų mineralų tankį“,
taikant kompiuterinę tomografiją. Kaulų mineralų tankis matuojamas, diagnozuojant osteoporozę, įvertinant būsimų lūžių riziką,
nustatant asmenis, kuriuos reikia
gydyti, vertinant kaulų mineralų
tankio pokyčius.

Šių metų Sveikatos dienos
tema – depresija. Ar tikrai ši
liga gali paveikti kiekvieną ir į
ką pirmiausia reikėtų atkreipti
dėmesį?
Depresija yra priskiriama nuotaikos sutrikimams. Nors dažnai į ją
žiūrima nerimtai, Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, jog depresija yra viena iš svarbiausių visuomenės sveikatos problemų
dėl didelio paplitimo, sunkumo ir
trukmės, atsirandančios negalios.
Psichikos ligos gali paveikti kiekvieną. Prie to prisideda spartėjantis gyvenimo tempas, blogas
psichologinis klimatas darbe, neišsprendžiamos šeimos problemos, darbo netekimas, didelis nusivylimas ar kitas svarbus posūkis
žmogaus gyvenime, skatinantis
neigiamas emocijas. Tokios situacijos paveikia net ir dvasiškai stipriausius. Anksčiau buvusi paplitusi frazė „visos ligos nuo nervų“
virto į „visos ligos nuo streso“. Ir
ne be priežasties. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis,
45 proc. visų ligų siejami su stresu, o kai kurie specialistai naudoja
dar didesnius skaičius. Yra ir kitas
ne mažiau įdomus faktas: 30-50
proc. besilankančių poliklinikose
tai praktiškai sveiki žmonės, kuriems reikia tam tikros pagalbos
dėl emocinės būklės .Įprasta dėl
atsiradusio kosulio, virškinimo sutrikimų ar kitų negalavimų kreiptis
į gydytoją, tačiau retai kada ieškome specialistų pagalbos, varginant liūdesiui, nerimui ar kitoms
problemoms. Tai dažniausiai laikoma silpnumu, asmenine problema, kurios niekas kitas negali
išspręsti.
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Komentaras

R. Malinauskas: 7 faktai apie mano sodybą ir jos tvorą

Pirmiausia noriu atsiprašyti, kad mano asmeninis gyvenimas tampa kone pagrindine politikos naujiena, ir visa Lietuva yra priversta stebėti, kaip aš tai statau, tai griaunu savo sodybos tvorą. Reaguodamas į viešojoje erdvėje paskleistą informaciją, pateiksiu 7
faktus apie savo sodybą Latežeryje ir jos tvorą.

1. Sodyba ir ją juosianti tvora
Latežerio kaime esančią sodybą prieš ketverius metus paveldėjau iš savo močiutės. Ji pastatyta dar 1960 metais, o jos teritorija, kaip būdinga to meto sodyboms Latežeryje, buvo
apjuosta tvora.
Sodyba sudaryta iš keturių Registrų centre įregistruotų objektų, iš kurių vienas yra 99 metrų ilgio tvora. Taigi ši tvora visuomet juosė sodybą ir nėra nei naujai atsiradusi, nei specialiai „įbridusi“ į upelį.

3. Ratnyčios upės pakrantė
Sodyba, kaip ir kiti statiniai, buvo atnaujinti 2006-2008 metais, mano šviesios atminties močiutei Zosei Miliauskienei visus tam reikalingus dokumentus suderinus su Nacionaline žemės tarnyba, aplinkosaugos ir visomis kitomis atsakingomis valstybės institucijomis.
Tais pačiais metais buvo sutvarkyta sodybos teritorija, šalia tekančios Ratnyčios
upės esanti pakrantė išvalyta nuo menkaverčių augalų ir krūmų.
Tačiau, išvalius pakrantę, atsirado kita problema – per dešimtį metų kranto erozija sumažino sklypą nuo vienuolikos iki dešimties su trupučiu arų, kilo pastatų pamatų paplovimo grėsmė.
Susiklosčiusią situaciją įrodo ekspertų ir institucijų išvados:

2008 m. spalį Alytaus apskrities viršininko įsakymu sudaryta komisija pasirašė Z. Miliauskienės sodybos
pripažinimo tinkama naudoti aktą

Taip prieš daugiau kaip dešimtmetį atrodė sodyba ir apleista pakrantė

Nekilnojamojo turto registro išrašas įrodo 1960 m. statytos tvoros teisėtumą

2. 1992 metų Vyriausybės nutarimas pritaikytas 1960 metais
statytai tvorai
Remiantis teismo pritaikytu 1992 metų Vyriausybės nutarimu, kuris reglamentuoja pakrančių juostas, esu įpareigotas nugriauti šią teisėtą, prieš 57 metus statytą, 2006-2008
metais rekonstruotą tvorą. Pagal galiojančius įstatymus, kaimiškosiose vietovėse tvoros
rekonstrukcijai nereikalingi nei leidimai, nei derinimai, nei pritarimai.
Ir nors įstatymų taikymas atgaline data man yra sunkiai suvokiamas, tačiau gyvename
teisinėje valstybėje ir turime vykdyti teismų sprendimus.

Nacionalinės žemės tarnybos bei ekspertų išvadose nurodoma, kad pastatas stovi toje pačioje vietoje - akivaizdu, kad sklypas sumažėjo būtent dėl intensyvios kranto erozijos
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5. Teisės aktai leidžia atstatyti krantines
Pakrančių atstatymą Lietuvoje reglamentuoja aplinkos ministro įsakymu patvirtintas paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0752156086b511e481c9c9
5e73113964. Jame nurodyta, kad vandens erozijos paveiktų pakrančių
atstatymui nereikia jokių leidimų. Saugomose teritorijose tvarkyti galima iki 1 aro, nesaugomose – net iki 4 arų. Latežerio kaimas nėra saugoma teritorija. Būtent kranto atstatymo darbai ir vyko mano sodyboje praėjusią savaitę.

Palydovinė nuotrauka rodo senojo ir naujojo pastatų buvimo vietą

4. Akmenys – upės plaunamo kranto stiprinimui
Vykdant teismo sprendimą ir nugriovus dalį tvoros, reikėjo sustiprinti pakrantę. Kranto erozija čia yra tokia stipri, kad, palikus 5 metrų praėjimą, jau po savaitės vanduo bus pasiglemžęs keletą centimetrų kranto.
Todėl, siekiant sustabdyti kranto eroziją, dar prieš keletą metų pakrantė buvo sustiprinta akmenimis. Tą
patį, siekdami apsaugoti savo turtą, darė ir kiti kaimo gyventojai, tačiau įdėtos pastangos erozijos procesų
nesustabdė.

Pakrančių atstatymą Lietuvoje reglamentuoja LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas

6. Draugų talka sutvirtinant pakrantę akmenimis
Tokiems darbams papildomos rankos niekada nemaišo, todėl džiaugiuosi, kad turiu daug draugų, su kuriais ne tik kartu leidžiame laisvalaikį, bet ir, esant reikalui, vieni kitiems padedame.
Druskininkai visuomet buvo, yra ir bus ypatingai vieningi, nes mus
vienija bendras tikslas – miesto ateitis. O tai pasiekiame ne tik dirbdami išvien, bet ir bendraudami, padėdami vieni kitiems.

7. Atviros durys Latežeryje
Turint galimybę, visus kviečiu atvykti į Latežerį. Tai vienas iš nuostabiausių kaimų Lietuvoje, įsikūrusių ant Ratnyčios upės kranto. Jame
kelios dešimtys pastatų, netoliese tos pačios upės pakrantėje rasite A.
Česnulio skulptūrų ir poilsio parką bei Jaskonių malūną, kuris net „įbridęs“ į vandenį.
Kol nepaveldėjau sodybos Latežeryje, dešimtis metų nė vienai komisijai, nė vienai atsakingai institucijai nekliuvo nei statiniai, nei tvora, nei
upės pakrantė, nei pats Latežerio kaimas. Tačiau tai manęs nestebina – pastaruosius kelerius metus esu nuolat įtraukiamas į skandalus,
kenčia ir mano artimieji, tėvai. Tačiau aš pasitikiu Lietuvos žmonėmis
ir žinau, kad jie geba atskirti faktų kalbą nuo melo, rimtas problemas
nuo politinių šou, darbščius žmones nuo vienadienių garbės ieškotojų.

Dar prieš dešimtmetį, ši tvora nuo upės buvo nutolusi apie 1,5 m., tačiau dėl kranto erozijos atsidūrė vandenyje.

R. Malinauskas: „Sodyba, kaip ir kiti statiniai, buvo atnaujinti 2006-2008 metais,
mano šviesios atminties močiutei Zosei Miliauskienei visus tam reikalingus dokumentus suderinus su Nacionaline žemės tarnyba, aplinkosaugos ir visomis kitomis atsakingomis valstybės institucijomis“.
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Druskininkų savivaldybė kviečia gyventojus
tvarkyti aplinką
Druskininkų savivaldybė dėkoja
druskininkiečiams, atsakingai prižiūrintiems ir palaikantiems nuolatinę tvarką daugiabučių ir privačių
namų kiemuose bei jiems priklausančiuose žemės sklypuose, ir
kviečia pavasarį pasitikti, sutvarkius mus supančią aplinką. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
pabrėžė, kad Druskininkams, kaip
tarptautiniam kurortui, ypatingai
svarbus estetinis aplinkos vaizdas, todėl visos teritorijos, taip pat
ir privačios, turi atrodyti tvarkingai.
„Kviečiame Druskininkų ir kaimiškųjų teritorijų gyventojus, įmones
ir organizacijas įsitraukti į pavasarinio aplinkos tvarkymo darbus,
kad Druskininkai taptų dar gražesni ir jaukesni. Druskininkiečių pastangos gražinti savo aplinką bus
įvertintos – artimiausiu metu paskelbsime konkursą „Mano žalias
kiemas“, kuriame dalyvauti galės
daugiabučių ir individualių namų
gyventojai, įmonės ir organizacijos. Geriausius numatoma apdo-

Informacija gyventojams, gaunantiems
ES paramą maisto produktais
Nuo š. m. balandžio 10 d. iki balandžio 21 d. labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus
iki š. m. kovo 15 d. Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. balandžio 10, 12, 13, 19, 20 d. nuo 17.00
iki 19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. balandžio 11, 18 d. nuo 17.00 iki 18.30
val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. balandžio 14, 21 d. nuo 16.30 iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel.: 8 615 13461; Socialinės
paramos skyriaus tel.: 8 313 52543

Socialinių paslaugų centras skelbia
atranką psichologo pareigybei užimti
Druskininkiečių pastangos gražinti savo aplinką bus įvertintos – artimiausiu metu
bus paskelbtas konkursas „Mano žalias kiemas“, kuriame dalyvauti galės daugiabučių
ir individualių namų gyventojai, įmonės ir organizacijos/Roberto Kisieliaus nuotrauka

vanoti prizais. Tad nelaukime įvairių visuotinių aplinkos švarinimo
akcijų – jau šiandien susitvarkykime mus supančią aplinką“, – ragino V. Jurgelevičienė.
Visa informacija apie konkursą „Mano žalias kiemas“ Druskininkų savivaldybės tinklalapyje ir

vietinėje spaudoje bus paskelbta
artimiausiu metu.
Dar kartą kviečiame druskininkiečius būti pilietiškiems ir įsitraukti į pavasarinį tvarkymąsi.
Tegul tvarkinga aplinka džiugina
akį ir leidžia džiaugtis atbundančia gamta.

Informacija apie teritorijų planavimą
Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-07 įsakymu Nr. V35-802 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ parengtas Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo
plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. 8 313 51233,
fax. 8 313 55376
El. paštas: info@druskininkai.lt
Plano rengėja – UAB ,,Urbanistika‘‘, Žalgirio g. 90, Vilnius fax. 8 5 212 44 59
El. paštas: adm@urbanistika.lt
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 212 02 69
El. paštas: andzelika@urbanistika.lt
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:
1. rengiant Bendrojo plano koregavimą, rengėjas turi atlikti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2009-2014 m. stebėseną, parengti stebėsenos ataskaitą ir sprendinių įgyvendinimo programą;
2. rengiant Bendrojo plano koregavimą, atsižvelgti į atliktą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėsenos ataskaitą;
3. išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano nuostatas į Bendrąjį planą;
4. optimizuoti savivaldybės teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;
5. numatyti priemonės ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;
6. sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas;
7. integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
8. pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams;
9. nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti;
10. ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);
11. panaikinti sprendinių spragas;
12. spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;
13. rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenės (pareiškėjų, pageidaujančių koreguoti bendrojo plano
sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos , patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros
mastą ir galimybes;
14. rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras.
Bendrojo plano koregavimo rengimo tvarka:
Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2015-09-07 d. įsakymu Nr. V35-802, nustatyta, kad:
1. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
2. Bendrojo plano koregavimą rengti vadovaujantis naujomis planavimo sąlygomis;
3. Bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadija (koncepcija) nerengiama, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)
neatliekamas;
4. baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;
5. baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje.
Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.
Viešas supažindinimas su Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo projektinę dokumentaciją vyks nuo 201704-14 iki 2017-04-28 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Druskininkų miesto savivaldybės internete svetainėje: www.druskininkai.lt (bendrojo plano koregavimas). Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama tomis pačiomis dienomis Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.
Pasiūlymų pateikimo tvarka:
Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui, Vilniaus al. 18, Druskininkai, ir
(ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje (TPDRIS) iki viešo supažindinimo pabaigos, t. y., iki 2017-04-28 15.00 val. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas Finansų ir
apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pagrindinės veiklos sritys:
1. Administruoti bei analizuoti valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčius;
2. Administruoti bei analizuoti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra;
3. Rengti leidimus įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir administruoti vietinę rinkliavą už šių leidimų išdavimą;
4. Rengti pasiūlymus bei sprendimus įvairių mokesčių klausimais, analizuoti mokesčių surinkimą;
5. Padėti organizuoti savivaldybės finansinių išteklių paskirstymą, valdymą, panaudojimą.
6. Buhalterinio arba ekonominio darbo patirtis viešajame sektoriuje būtų privalumas.
Reikalavimai:
1. Socialinių mokslų studijų srities apskaitos ar finansų ar ekonomikos studijų krypties aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, mokesčius, rinkliavas;
3. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir buhalterinės apskaitos
programos);
6. Būti sąžiningu ir pareigingu, gebėti bendrauti;
7. Sugebėti atstovauti Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui savivaldybės institucijose.
Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami pasirinkti pretendentai.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir
apskaitos skyriui iki 2017 m. balandžio 13 d. el. p.: vyda.amsiejiene@druskininkai.lt.
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 51 537, el. p.: vyda.amsiejiene@druskininkai.lt.

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

Druskininkų savivaldybės Socialinių
paslaugų centras skelbia konkursą
direktoriaus pavaduotojo pareigoms
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Druskininkų
savivaldybės biudžetinė įstaiga, Veisiejų g. 17, LT-66245, Druskininkai, kodas 152160651, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms
užimti.
Darbo pobūdis:
1. Organizuoti įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
2. Rengti ir įgyvendinti socialinės srities projektus.
3. Organizuoti ir vykdyti darbų ir paslaugų viešojo pirkimo konkursus, rengti
paslaugų pirkimo ir kitų sutarčių projektus bei organizuoti jų vykdymą.
4. Tvarkyti su personalu susijusią dokumentaciją.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti valstybinę kalbą.
3. Turėti patirties rengiant ir įgyvendinant socialinės srities programas
ir/arba projektus.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis „MS Word“, MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“ ir „Internet Explorer“ programomis.
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Socialinių paslaugų įstatymą ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius socialinės paramos bei socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisykles.
6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti ir apibendrinti
informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus.
7. Mokėti užsienio kalbą.
Privalumai:
1. Vadovaujamo darbo patirtis.
2. Darbo socialinės paramos srityje patirtis.
3. Viešųjų pirkimų organizavimo patirtis.
4. Anglų ir rusų kalbų mokėjimas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą, informacinių
technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijos. (Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj dokumentų ir jų kopijų, teikiamos tik šių dokumentų kopijos,
patvirtintos notaro).
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Užpildyta pretendento anketa (formos pavyzdys patvirtintas LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301).
5. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius,
būtinus pareigybei užimti.
Dokumentai pateikiami: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centro direktorei Astai Aleksienei (II aukštas, 1 kab.) asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku (Veisiejų g.17, LT-66245, Druskininkai).
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.00 val.).
Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis tel. (8 313) 58 072.
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

5

2017 m. balandžio 6 d.

Savaitraščio Nr. 98

Verslas ir savivalda vienija jėgas atgaivinti
Lietuvos regionus
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) kovo
28 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir numatė priemones,
kuriomis bus siekiama atgaivinti regionus, mažinti socialinę atskirtį ir nedarbo lygį, suvaldyti
migracijos ir demografines problemas. Pasak LSA prezidento
Ričardo Malinausko, tik kryptinga ir subalansuota regionų politika gali užtikrinti ekonomikos
augimą. „Neįsivaizduoju, kaip
atotrūkis tarp regionų gali mažėti be įmonių, kurios kuria darbo
vietas. Verslui reikalingos palankios sąlygos vystytis ir plėstis –
ar kalbėtume apie kaštus, ar mokestinę sistemą – be to pritraukti
investuotojus į regionus yra labai sunku. Kalbant apie infrastruktūrą, visi norėtume, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų
sporto kompleksas, baseinas,
kultūros namai, tačiau į plėtrą
svarbu žiūrėti ne atskiros savivaldybės, bet regiono rėmuose“,
– sakė LSA prezidentas.
„Dažnai girdime, kad geriausia užkalti langus ir išvažiuoti, tačiau manau, kad Lietuvai tiesiog
trūksta aiškios programos ir gero
koordinavimo. Norint, kad regionai taptų gyvybingi, reikalinga trijų polių – švietimo, verslo ir
administracijos – sąveika. Tai yra
pagrindas, ant kurio statoma regionų ateitis. Šiuo metu daugelis

Merui R. Malinauskui - bekelės
maratono „4x4 perimetras“
organizatorių padėka

Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija pasirašė
bendradarbiavimo sutartį ir numatė priemones, kuriomis bus siekiama atgaivinti regionus, mažinti socialinę atskirtį ir nedarbo lygį, suvaldyti migracijos ir demografines problemas/LSA nuotrauka

savivaldybių neturi investicijų pritraukimo skyrių – jeigu savivaldai
nerūpi regiono ateitis ir ji neturi vizijos, tuomet atgaivinti tokį regioną bus labai sunku“, – teigia LPK
prezidentas Robertas Dargis.
LPK ir LSA siūlo tokias priemones, siekiant atgaivinti Lietuvos
regionus: didinti įgaliojimus regiono plėtros taryboms ir įtraukti verslo atstovus, suteikiant jiems
balsavimo teisę; sukurti savivaldybių motyvavimo sistemą, lei-

džiančią pritraukti investicijas ir
kurti darbo vietas; gerinti verslo
sąlygas ir kurti darbo vietas; suderinti strateginius plėtros planus su verslo bendruomenės poreikiais; perduoti valstybinę žemę
savivaldybėms; vykdyti infrastruktūros nekuriančios pridėtinės
vertės ir didinančios savivaldybių
sąnaudas prevenciją.
Parengta pagal LSA
informaciją

Bus įrengtos aštuonios naujos pusiau požeminių
konteinerių atliekų surinkimo aikštelės

Lietuvos automobilių sporto federacijos „4x4“ komiteto pirmininkas G. Grigaitis padėkojo merui R. Malinauskui už bendradarbiavimą ir pagalbą, rengiant automobilių sporto bendruomenei svarbų renginį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su savivaldybės meru Ričardu Malinausku susitiko bekelės maratono „4x4 perimetras“
organizatoriai. Susitikimo metu
Lietuvos automobilių sporto federacijos „4x4“ komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis padėkojo merui R. Malinauskui
už bendradarbiavimą ir pagalbą, rengiant automobilių sporto bendruomenei svarbų renginį

– pastaruosius ketverius metus
bekelės maratono dalyviai finišuodavo Druskininkuose.
Šiemet keičiasi renginio koncepcija, starto vieta, taip pat bekelės entuziastai rungsis ne tik
pravažumo, bet ir Lietuvos automobilių „Rally Raid“ čempionato ir taurės trijų etapų varžybose, po kurių paaiškės naujieji
šios sporto šakos čempionai ir
prizininkai.

Menininkė J. Šmidtienė
Druskininkuose siūlo įrengti
karuselę visai šeimai

Susitikimo metu aptartos pusiau požeminių konteinerių, skirtų pakuočių atliekoms (stiklo, popieriaus ir plastiko), finansavimo galimybės, diskutuota ir atliekų rūšiavimo gerinimo klausimais/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Šiais metais planuojama įrengti 8 pusiau požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikšteles/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai, susitikę
su UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktoriumi Kastyčiu
Nauckūnu, VšĮ „Žaliasis taškas“
veiklos organizavimo ir plėtros
vadove Aida Markaitiene,VšĮ
„Pakuočių tvarkymo organizacija“ direktore Bena Razbadauskiene, aptarė pusiau požeminių konteinerių, skirtų pakuočių
atliekoms (stiklo, popieriaus ir
plastiko), finansavimo galimybės.

Diskutuota ir atliekų rūšiavimo
gerinimo klausimais. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas pabrėžė, kad Druskininkams, kaip tarptautiniam kurortui, ypatingai svarbu puoselėti
kurorto aplinką bei užtikrinti kokybišką ir modernią komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą.
Druskininkų savivaldybė, bendradarbiaudama su minėtomis
įmonėmis, šiais metais planuoja
įrengti 8 pusiau požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikšte-

les: keturias Druskininkuose (V.
Kudirkos, Klonio, T. Kosciuškos
ir Gardino gatvėse), vieną Leipalingyje (Melioratorių g.) ir tris
Viečiūnų seniūnijoje esančiose
sodų bendrijose „Papartis“, „Migla“, „Dainava“.
Primename, kad nuo
2001
metų Druskininkų savivaldybė
aktyviai įsitraukė į Alytaus regiono atliekų perdirbimo sistemos
kūrimą. Druskininkiečiai aktyviai
prisijungė prie minėtos sistemos
kūrimo ir atsakingo rūšiavimo.
Šiandien jau galime džiaugtis rezultatais: estetinį vaizdą praradusius metalinius atliekų surinkimo
konteinerius pakeitė modernios
pusiau požeminių konteinerių
aikštelės, pastebimai pagerėjo ir
pagreitėjo atliekų surinkimas, individualių namų savininkams išdalinti tvarkingi atliekų surinkimo
konteineriai, atnaujinta atliekų
tvarkymo infrastruktūra mieste ir
seniūnijose. Savivaldybės teritorijoje įrengtos Organinių atliekų
kompostavimo ir stambiųjų bei
kitų atliekų surinkimo aikštelės
gyventojams patogiose vietose.

Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitiko su kauniete menininke J. Šmidtiene ir aptarė idėją Druskininkuose įrengti įspūdingą karuselę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės vadovai
ir administracijos specialistai
susitiko su kauniete menininke Jolanta Šmidtiene ir aptarė idėją Druskininkuose įrengti
įspūdingą karuselę, kuri šiltuoju metų laiku džiugintų druskininkiečius bei kurorto svečius.
Kaip pažymėjo J. Šmidtienė,
karuselė būtų pritaikoma ir kaip
nedidelė scena renginiams, šalia jos būtų galima įrengti staliukus ir suoliukus poilsiui.
Menininkė pabrėžė, kad karuselė yra interaktyvi – jos viršuje
esančiame ekrane galima rody-

ti M. K.Čiurlionio paveikslų motyvus, pasirinktas citatas ar pristatyti Druskininkų istoriją.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad Druskininkai yra atviri
visoms idėjoms. „Vaikystę menančios karuselės šiandien yra
puiki pramoga visai šeimai, esu
tikras, kad kurorte įrengta karuselė sukurtų tikrą pasaką ir sulauktų daug dėmesio“, – susitikimo metu sakė R. Malinauskas.
Penktadienį nuspręsta artimiausiu išanalizuoti pasiūlytą idėją ir organizuoti dar vieną
susitikimą.
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Gyvenimo pamokos ne mokyklos erdvėje
Egidija Vilkienė.
„Ryto“ gimnazijos direktorė,
Gitana Stukienė,
anglų kalbos mokytoja
Kovo 5-10 dienomis Italijos Roseto mieste surengtas antrasis
Erasmus+ CASE projekto partnerių susitikimas. Druskininkų
„Ryto“ gimnazijai atstovavo keturi mokiniai: Diana Turauskaitė, Dominyka Urbanavičiūtė iš
3A klasės, Paulius Zbarauskas
iš 2Ė ir Jurgis Žižys iš 3C. Juos
lydėjo gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė ir projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Gitana Stukienė. Jaunuoliai
iš Italijos, Olandijos, Lenkijos,
Turkijos ir Lietuvos susitiko Roseto miesto „V. Moretti“ mokykloje, kurioje pristatė jau atliktų
projekto veiklų rezultatus, aptarė artimiausius planus ir patyrė įdomių gyvenimo pamokų ne
mokyklos erdvėje.
Projekto darbotvarkė buvo intensyvi ir turininga. Pirmą vizito
dieną visi buvo pakviesti pasisvečiuoti miesto savivaldybėje, kur
laukė susitikimas su vicemeru ir
tarptautinius ryšius koordinuojančiais darbuotojais. Po oficialių
sveikinimų ir palinkėjimų susitikome su vienos miesto pradinės
mokyklos bendruomene. Mažieji pasitiko mus dainuodami, o vėliau pristatė savo projektus ekologine tema. Pasirodo, pradinukų
idėjas po rimtų diskusijų ir inžinerinių patobulinimų realizavo bendra tėvų, vaikų ir mokytojų darbo
grupė, kurioje visi nariai buvo lygiaverčiai partneriai. Rezultatas
– dvi veikiančios, saulės energija varomos mašinos, renkančios
šiukšles pajūryje. Pastebėjome,
kad Italijos mokyklose daugiau
dėmesio skiriama praktiniam žinių taikymui. Žavėjo gražus ben-

Visiems projekto dalyviams buvo įteiktos prisiminimo dovanėlės ir pažymėjimai/„Ryto“
gimnazijos archyvo nuotrauka

dradarbiavimas tarp įvairaus tipo
mokyklų ir visų įstaigos bendruomenės narių vykdant projektinę
veiklą. O kokias gardžias vaišes
mums paruošė mažųjų mamos ir
mokytojai! Iki soties skanavome
gardžių kepinių ir kvapnios itališkos kavos.
Tą pačią dieną aplankėme savivaldybės kultūros muziejų. Ten
sukaupta daug namų apyvokos
daiktų, žaislų, drabužių, muzikos
instrumentų, įvairių papuošalų,
dokumentų ir nuotraukų, senovės
žemės ūkio įrankių ir technikos.
Šių dienų mokiniams buvo puiki
proga lyg laiko mašina nukeliauti į jų senelių ir prosenelių dienas.
Italė mokytoja Marisa, koordinuojanti projektą „V. Moretti“ mokykloje, pakvietė visą būrį
(apie 40 dalyvių!) pietauti į savo
jaukius ir erdvius namus. Darbo
radosi visiems, nes sumanymas
buvo pamokyti atvykėlius pasigaminti naminių makaronų su
tradiciniu itališku padažu. Nepa-

kartojama patirtis!
Kitos dienos rytą projekto veiklą pradėjome partnerių italų
mokykloje, kurioje mokosi 15-19
metų mokiniai. Pasižvalgėme po
mokyklos erdves. Roseto mokykla gali pasigirti puikiomis dizaino ir siuvimo dirbtuvėmis, gerai
įrengta chemijos klase – laboratorija. Taip pat šios mokyklos
mokiniai gali mokytis žemėtvarkos specialisto pagrindų. Vėliau
susitikome su įmonės DIODORO Ecology atstove, išklausėme
paskaitą ekologijos tema. Popietę keliavome į netoliese esančią
vyno daryklą ir alyvuogių aliejaus
spaudyklą. Roseto apylinkėse
nuo seno puoselėjama vyndarystė ir alyvuogių aliejaus gamyba yra vienas iš pagrindinių vietos
gyventojų pragyvenimo šaltinių.
Kurortinio miesto klimatas prie
Adrijos jūros pakrantės ir kalnų
yra labai tinkamas tokiam verslui. Dieną užbaigėme susitikimu
ir pokalbiu su mozaikos dailininku

Bruno Zenobio miesto Šventosios
Širdies bažnyčioje.
Trečią vizito Italijoje dieną vykome į Romą. Italijos sostinė nutolusi nuo Roseto apie 250 kilometrų, bet kelionė neprailgo.
Per autobuso langą grožėjomės
nuostabiu kalnų peizažu, ankstyva pavasario žaluma. O ir kas
nenorėtų aplankyti Romos, daugelio svajonių miesto! Pamatėme
svarbiausius lankytinus objektus: Koliziejų, Panteoną, Ispanijos laiptus, Trevi fontaną, Romos
Forumą. Klaidžiojome pilnomis
turistų gatvėmis, skanavome itališkų ledų. Vakare, pavargę, bet
patenkinti, mokiniai sugrįžo į juos
priėmusias italų šeimas.
Ketvirtoji vizito diena buvo skirta projekto veiklų pristatymui, diskusijoms, aptarimui ir tolimesnių
planų numatymui. Roseto mokyklos mokinės pademonstravo per
dizaino ir siuvimo pamokas sukurtas sukneles, pagamintas iš popieriaus, plastiko, audinio skiaučių, net kortų. Partneriai iš Biellos
miesto mokyklos Italijoje pristatė
pirmosios apklausos „Ar esame
racionalūs vartotojai?“ rezultatus.
Po filmuotos medžiagos vartotojiškumo tema peržiūros mišriose
grupėse aptarėme reklamos įtaką
vartotojui. Kalbėjome ir apie atliktą veiklą „Ką etiketės pasako apie
produktą?“, apie tai, ar tikrai domimės jomis, prieš įsigydami pirkinį. Po pokalbių ir diskusijų visiems projekto dalyviams buvo
įteiktos prisiminimo dovanėlės ir
pažymėjimai.
Atsisveikinome ir jau vėl laukiame naujų susitikimų. Kita tarptautinio projekto dalyvių stotelė bus
gegužės pabaigoje Druskininkuose, „Ryto“ gimnazijoje.
O pabaigai mūsų mokinių, vykusių į projekto partnerių susitikimą
Italijoje, įspūdžiai ir patarimai ke-

liaujantiems.
J. Žižys, 3C klasė: „Prieš vykstant į svetimą šalį patarčiau išmokti bent 20 elementarių tos kalbos žodžių. Kaip sakoma, moki
žodį – žinai kelią. Tokiuose projektuose verta dalyvauti, nes, keliaudamas įgyji patirties, pamatai
savo ir kitos šalies skirtumus, prapleti savo žinių akiratį, galbūt keliaudamas atrasi save, suprasi, ko
nori gyvenime“.
D. Urbanavičiūtė, 3A klasė:
„Dvejojantiems, ar verta dalyvauti Erasmus+ projektuose, atsakyčiau: „Taip, be abejonės!“
Tai iššūkis sau nebijoti likti nesuprastam, kalbėti ne gimtąja kalba, užkalbinti nepažįstamąjį, gyventi kitataučių šeimoje. Dabar
man Roseto yra vienas iš brangiausių miestų“.
D. Turauskaitė, 3A klasė:
„Galiu drąsiai teigti, jog šis projektas man suteikė nepaprastos
patirties, įgavau labai daug žinių apie Italiją, jos žmones, kultūrą, papročius, susipažinau su
įvairių tautybių žmonėmis. Tokie potyriai leido man labiau pažinti save, suprasti, kad galiu
įveikti baimes ir padaryti daug
daugiau, nei kada įsivaizdavau.
Džiaugiuosi, kad gavau progą
dalyvauti tokiame projekte. Visus raginčiau išdrįsti ir noriai
dalyvauti tokiuose projektuose,
nes tai – unikali galimybė“.
P. Zbarauskas, 2Ė klasė: „Per
projektus jaunimas gauna progą
pamatyti pasaulį, susirasti draugų, išeiti iš savo „komforto zonos“
ir panaudoti teorines užsienio kalbos žinias praktiškai“.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projektas dovanojo dar vieną įdomų susitikimą
Janina Jonušauskaitė,
anglų kalbos vyr. mokytoja, projekto koordinatorė Lietuvoje
Kovo mėnesį organizuotas
„Erasmus +“ programos, kurią Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis finansuoto daugiašalio tarptautinio projekto „Let‘s meet together“ (liet.
„Susitikime“) dalyvių susitikimas. Pagal oficialiai patvirtintą tarptautinio projekto planą, šiame susitikime turėjo
dalyvauti kviestiniai kiekvienos šalies asmenys – mokyklų vadovai, atsakingi už projektines veiklas asmenys bei
šio projekto koordinatoriai.
„Atgimimo“ mokyklai atstovavo direktorė Danutė Časienė, mokykloje organizuojamų
projektų koordinatorė Loreta Šilanskienė bei projekto
„Let‘s meet together“ koordinatorė Janina Jonušauskaitė.
Kiekvieno susitikimo metu projekte dalyvaujančių Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Turkijos, Vengrijos ir Ispanijos šalių atstovai
darbo grupėse aptaria ir įvertina įgyvendintas veiklas, pristato įvykdytus užsibrėžtus tarpinius
tikslus. Darbo eigoje yra iškeliami bendri bei kiekvienai mokyklai
atskirai numatyti siekiai.
Praėjus pusei metų nuo paskutiniojo vizito Lietuvoje, kiekvienos šalies atstovai detaliai
pristatė atliktas užduotis ir pasidalino gerąja darbo patirtimi.
Projekto metu atlikti darbai ir jų

Projekto dalyviai dirbo ir atskirose grupelėse, ir didelėje bendroje darbo grupėje/ „Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

galutiniai rezultatai yra talpinami platformoje adresu: https://
twinspace.etwinning.net. Džiaugėmės ir didžiavomės, kad paskutinis bendras visų šalių darbas apie šalių naujamečius
papročius ir tradicijas, atliktas
Lietuvoje, Druskininkuose, pateko ne tik į internetinę erdvę, bet
ir buvo įrištas į atskirą knygą.
Apskritojo stalo diskusijų metu
buvo įvardintos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, aptarti stiprieji ir tobulintini projekto
įgyvendinimo etapai bei išrinkti
asmenys, atsakingi už nurodytas
veiklas. Projekto dalyviai dirbo ir
atskirose grupelėse, ir didelėje
bendroje darbo grupėje.
Susitikimo metu lankėmės Bailen mieste esančioje „IES Hermanos Medina Rivilla“ mokykloje,
kurioje mokosi 16-18 metų mokiniai. Ten vyko mokinių ir tarptau-

tinio projekto narių mažoji spaudos konferencija, kurios metu vos
spėjome atsakinėti į mokinius dominančius klausimus. Klausimų
amplitudė buvo labai plati – nuo
sporto, kultūros, tradicijų, gyvenimo krypties pasirinkimo iki švietimo sistemos, pramonės ir politinių realijų. Andalūzijos regionas,
kuriame yra ir ši mokykla, garsus
didžiulėmis alyvuogių plantacijomis, pasaulyje žinomais literatūros ir meno šedevrais, tačiau
šiuo metu ten opi bedarbystės,
siekiančios 44 proc., problema.
Patys mokiniai, paklausti apie
ateities planus, nutilo, susimąstė ir įsidrąsinę teigė, jog savąją
ateitį mato tik sostinėje arba svetur. Sužinojome, kad turime šiokių tokių panašumų. Pavyzdžiui,
ten mokslas yra nemokamas, ir
iki 16-os metų vaikai privalo lankyti ugdymo įstaigą. Kaip ir pas

mus, išlaikę egzaminus, jie gauna pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, tačiau, baigę vidurinį ugdymą, laiko tik mokyklinius
egzaminus. Stebėjomės, kad beveik visi mokytojai gerai moka
vieną ar dvi užsienio kalbas, o
mokytojo profesija yra viena iš
paklausiausių, mat atlyginimo vidurkis siekia 1800 eurų, atskaičius mokesčius. Mokytoju tampama po kelerių ar daugiau metų
darbo, tik gerai pasiruošus, patikrinus save praktinėje veikloje ir išsilaikius papildomus egzaminus. Labai skiriasi privačių ir
valstybinių mokyklų mokytojų garantijos ir atlyginimai. Privačioje
mokykloje gali dirbti ir neturintieji mokytojo cenzo, o valstybines
mokyklas sistemingai kontroliuojas griežti inspektoriai – vienas inspektorius „aptarnauja“ iki
6 mokyklų. Įdomu buvo palyginti

visų projekto šalių situacijas šiuo
klausimu, kuriuo ypač domėjosi
mokyklų direktoriai.
Vizito metu lankėmės savivaldybėje ir susipažinome su Linares
miesto, kuriame gyvena 61,388
gyventojų, meru. Jis pristatė
miesto viziją, pateikė bendrą informaciją, turizmo infrastruktūros
vystymo galimybes, pristatė projektus, noriai atsakinėjo į mūsų
klausimus. O po oficialaus susitikimo dalyvavome paskaitoje apie
Bailen miesto svarbą istorijos tėkmėje. Buvom supažindinti su Ispanijos menu, kultūriniu paveldu.
Kovo 10-ąją, mūsų Nepriklausomybės šventės išvakarėse, mūsų
delegacija pasinaudojo unikalia
galimybe pristatyti Kovo 11-osios
reikšmę Lietuvai. „Atgimimo“ mokyklos direktorė tarptautinio projekto dalyviams teigė, jog Nepriklausomybės atkūrimo diena
mums ypatinga ir ypač simboliška
tuo, jog atvėrė pasaulį jaunimui
bei leido mums bendrauti, diskutuoti, dalintis gerąja patirtimi su
visais tarptautinių projektų partneriais, Europos Sąjungos bei
kitų šalių mokytojais ir mokiniais.
Šia proga kiekvienam projekto
„Susitikime“ dalyviui padovanojome mūsų mokyklos mokinių kurtą
Kovo 11-osios atvirlaiškį ir įsiamžinome nuotraukoje, pakvietę visus dalyvius švęsti kartu su mumis mūsų šalies šventę.
Nenorėjome išvykti taip greit,
vis viliojo šiltesnis klimatas, sutiktų žmonių nuoširdumas, rūpestingumas ir nepaprastai turtinga šalies istorija.
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Lietuvių kūrėjų drabužiais ir aksesuarais prekiaujančiai
parduotuvei „Arti arti“ – jau vieneri!
Penktadienį Druskininkuose, Vilniaus alėjoje 8, veikiančios drabužių ir aksesuarų
parduotuvės „Arti Arti“ ištikimiausi klientai ir bičiuliai rinkosi į pirmąjį gimtadienį. Idėją klientams siūlyti tik lietuvių
gamintojų prekės ženklų gaminius prieš metus įgyvendinę druskininkiečiai Diana ir
Audrius Padegimai šiandien
džiaugiasi, galėdami pasiūlyti
aukščiausios kokybės drabužių iš medvilnės, lino, vilnos,
bambuko viskozės, lietuviškų rankinių ir vietinių juvelyrų sukurtų papuošalų.
Gimtadienio dieną parduotuvės direktorė Diana prisiminė, kad vien pavadinimas „Arti
Arti“ byloja, jog čia stengiamasi būti arčiau žmogaus, arčiau
jo širdies.
Parduotuvės šeimininkė džiaugiasi, kad per metus atsirado
ir naujų prekės ženklų, išplėstas
asortimentas – dabar čia galima
įsigyti septynių prekės ženklų
kūrėjų sukurtų drabužių. Pirmajame gimtadienyje dalyvavusi
viena iš kūrėjų, kurios kurtų
suknelių, palaidinių ir švarkelių galima rasti „Arti Arti“, „Tauri
Look“ kūrėja Aida Baranauskaitė negailėjo gražių žodžių parduotuvės šeimininkams: „Man
brangi ši vieta. Smagu, kad čia
galima įsigyti mano sukurtų drabužių, skirtų veikliai, ofise dirbančiai moteriai, kuri yra pasitikinti savimi, drąsi, išskirtinė.
„Arti Arti“ direktorė Diana viską
daro iš širdies, o tai ir lemia parduotuvės sėkmę bei klientų pripažinimą.“
Kaip sakė D. Padegimienė,
pirmieji veiklos metai buvo labai įvairūs. Ji labiausiai džiaugiasi, kad išsilaikė konkurencingoje rinkoje ir gali klientams
pasiūlyti kokybiškų Lietuvos
gamintojų sukurtų gaminių.
„Mėginome pasiūlyti pirkėjams
ir iš kitų šalių atvežtų drabužių,
bet, kadangi startavome tik su
lietuviška produkcija, tai pirkėjai jos ir pageidavo. Smagu,
kad yra klientų, kurie atvyksta,
o vėliau sugrįžta iš mūsų ir užsienio didmiesčių, atrodytų jau
perpildytų įvairiausia pasiūla,
ir perka pas mus, įvertindami
kokybės ir kainos santykį. “
Pagrindiniu mūsų tiekėju iš-

Pavasario kolekcija jau čia!/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Pirmajame gimtadienyje dalyvavo ir jaunieji kūrėjai: „Vyškaš“ ir „Tauri Look“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Su nuolatinėmis klientėmis ir bičiulėmis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

liko „Omnitekso“ linijos „Pura“,
„Natali Silhouette“ bei „ Dressed
in Green“. Bendradarbiaujame ir
su „Ocdeco Aprangos namais“.
Jaunesni klientai ypač pamėgo
laisvalaikio drabužių liniją „Atsikeli ir varai“. Taip pat atsirado
nauja drabužių linija „Vyškaš“,
kuriama jaunų ir ambicingų kūrėjų. „Džiaugiamės galėdami pasiūlyti ir žinomų mados

namų „Tiulio fėja“ sukurtų proginių ir kasdienių suknelių, būdami vieninteliais atstovais, turinčiais šią teisę. „Arti arti“ galima
rasti vietinių juvelyrų kurtų sidabrinių papuošalų bei gaminių su
perlais ir pusbrangiais akmenimis, taip pat originalių Lietuvos
gamintojų sukurtų odinių ir dirbtinės odos rankinių, – pasakojo
parduotuvės direktorė, nuošir-

Ištikimiausia palaikymo komanda – šeima/Roberto Kisieliaus nuotrauka

džiai pagirdama ir parduotuvės
kolektyvą. – Didžiuojamės, galėdami pasiūlyti kokybiškų drabužių už patrauklią kainą. Esame lankstūs ir konkurencingi“.
Drabužių parduotuvei „Arti
arti“ – jau vieneri. Dar ten ne-

apsilankėte? Užsukite, išsirinkite Jums patinkantį ir tinkantį drabužį. Juk už lango
– pavasaris, metas atnaujinti
savo garderobą!
Užsakymo Nr. MDR-98-01

Evelina Raulušaitienė: „Sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti sau pačiam“
atkelta iš 1 psl.

Geriausiu atveju pasipasakojama geram draugui ar bičiuliui.
Dažnai paguodos ieškoma alkoholyje. Nesiryžtama kreiptis psichologo ar psichiatro pagalbos,
kadangi dažnai bijoma pačios diagnozės. Neigiamai visuomenėje
priimama psichiatrinė diagnozė,
kaip žymė, kaip stigma, dažnai
žaloja žmogų labiau nei pati psichikos liga, sukelia atstūmimą,
ignoravimą, taip pablogindama
psichikos sveikatą.
Ši liga pakerta darbingiausio
amžiaus žmones, todėl reikėtų būti atidesniems sau ir savo
aplinkos žmonėms – svarbu laiku atpažinti pasikeitusį elgesį, pasikalbėti, pasiūlyti kreiptis profesionalios pagalbos.
Ar sveikata – pirmiausia paties
žmogaus reikalas ir rūpestis?
Manau, kad pirmiausia už savo
sveikatą atsakomybę turėtų jausti ir pats žmogus. Jis pats turėtų
norėti, kad kas nors jo gyvenime

pasikeistų: gyvensena, įpročiai.
Manau, kad žmonės atsakingiau žiūrėtų ir į sveikatą, jei, tarkime, sveikatos draudimas kainuotų brangiau žmonėms, kurie
turi daugiau rizikos veiksnių. Juk
didžioji dalis sveikatos priklauso
nuo pasirinkto gyvenimo būdo.
Druskininkuose sveiką gyvenseną labai skatina Visuomenės
sveikatos biuras: aktyviai organizuoja daugybę renginių, praktinių
užsiėmimų, mankštų – žmogui tereikia ateiti ir visu tuo pasinaudoti.
Nemokamai!
Taip pat bene svarbiausios 6
vykdomos prevencinės programos, pagal kurias žmonės gali
nemokamai išsitirti dėl gimdos
kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir storosios žarnos vėžio,
širdies ir kraujagyslių ligų, taip
pat nemokamai padengti vaikų
krūminius dantis silantais – specialia apsauga nuo ėduonies.
Džiugina tai, kad Druskininkų
savivaldybė yra lyderė šalyje

vaikų krūminių dantų padengimo
silantais programos įgyvendinime. Mūsų rezultatas – net 123
proc., kai Lietuvos vidurkis –
apie 17,8 proc. Deja, kitų profilaktinių programų įgyvendinimo
rodikliai nėra geri. O priežastys
to įvairios: skeptiškas požiūris į
pačios programos efektyvumą,
nepakankamas šeimos gydytojų aktyvumas kviečiant žmones, informuojant apie galimybę
nemokamai pasitikrinti, trūksta
pačių žmonių atsakomybės. Tačiau gal dėl to ir turim tiek užleistų atvejų, kurie sveikatos apsaugai kainuoja labai brangiai.
O juk prevencinės programos ir
vykdomos siekiant diagnozuoti
ligą ankstyvoje stadijoje, kurioje
ji yra lengvai pagydoma.
Manau, kad labai svarbus šeimos gydytojų ir Visuomenės
sveikatos biuro bendradarbiavimas – kartu jiems tikrai efektyviau pavyktų paskatinti žmogų
rūpintis savo sveikata. Juo la-

biau, kad pastaruoju metu, tarkime, širdies ir kraujagyslių ligomis
serga vis jaunesni žmonės, daugėja sergančiųjų cukriniu diabetu... Būtina skirti daugiau dėmesio šių ligų profilaktikai.
Druskininkuose, regis, yra visos sąlygos būti sveikiems...
Jeigu tik žmonės nori, gali viskuo naudotis, būti aktyvūs ir
sveikesni?
Tikrai, Druskininkuose infrastruktūra absoliučiai pritaikyta
sveikai gyvensenai, aktyviam laisvalaikiui. Žmogus gali pasirinkti tai, ką labiausiai mėgsta. Galimybė imtis mėgstamos veiklos
yra itin vertinga. Jau minėjau, kad
daug nevyriausybinių organizacijų organizuoja įvairaus amžiaus
žmonių užimtumą. Daug įvairių
veiklų, kuriose gali burtis žmonės
bet kuriuo metų laiku.
Įvairiais, su sveikata susijusiais
klausimais, žmonės visada gali
kreiptis į savivaldybę, tartis, iš-

sakyti problemas, siūlytis idėjas,
sprendimų būdus. Visi išklausys
ir padės išspręsti problemas.
Ir daug žmonių skambina, užeina, domisi sveikatos srities naujienomis, išsako savo pastabas.
Daug žmonių dėkoja, tarkime, Visuomenės sveikatos biurui, už
aktyvias veiklas, gydytojams – už
nuoširdų rūpestį.
Raginu visus naudotis visomis
nemokamomis programomis, būti
aktyviems ir daryti viską, kad ligoms laiku būtų užkirstas kelias.
Noriu paraginti kiekvieną atskirai ir visas bendruomenes kartu
aktyviai dalyvauti įvairiose sveikatą stiprinančiose veiklose, išnaudoti visas Savivaldybės siūlomas galimybes visokeriopai
palaikyti ir stiprinti savo bei savo
artimų žmonių sveikatą. Kaip
sakė Bodo Verneris, sveikata yra
dovana, kurią reikia pasidovanoti sau pačiam!
Kalbino Laima Rekevičienė
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Komentaras Kaip Tarybos opozicija įsivaizduoja
savo darbą?
Ramunė Žilienė
Tikriausiai daugeliui pažįstama situacija, kai mažametis
paleidžia dūdas ar ima spyriotis, nes kažkas nenuperka jam
saldainio, nerodo daugiau dėmesio arba neduoda to, ko jis
čia ir dabar nori. Neretai tokiais
atvejais aplinkiniai jaučiasi bejėgiai. Lyg ir elgiasi su vaiku
normaliai, tai kodėl jis toks...
keistas? Gal ne keistas, gal
normalus, o dabar tik toks jo
brendimo etapas? Todėl, kaip
sugeba, taip maištauja? Tik va
kaip aplinkiniams elgtis tokiose situacijose?
Susidaro įspūdis, kad kai kurie
Druskininkų savivaldybės tarybos opozicionieriai, atėję į savo
darbo vietas Tarybos posėdyje,
yra tarsi kaprizingi, nuolat nepatenkinti ir išskirtinio dėmesio reikalaujantys žmonės.
Vietoje argumentų jie ir kovo 30
dieną sušauktame Tarybos posėdyje žarstė „lozungus“. Pavyzdžiui, apie tai, kad „vaikai – mūsų
ateitis“; arba – „reikia tartis su
bendruomene“; dar – reikia „daryti viską“, kad gyventojams būtų
nauda... Ir taip toliau ir panašiai.
O gal geriau vieną kartą bent pabandytų realiai ką nors padaryti?
Nuolatinis
prisidenginėjimas
„bendruomene“ atrodo keistas,
kai tai daro toks politikas, kaip liberalas Juozas Šarkus, neuoliai
lankantis komitetų posėdžius,
kuriuose kaip tik išsamiai ir gvildenami klausimai, aktualūs bendruomenei. Kolegą „ginti“ stojęs
konservatorius Vilius Semeška irgi žadėjo grįžti į posėdžius,
kai šie, jo sakymu, bus tinkamai
organizuoti ir esą bus „laikoma-

si tvarkos“. Tik kaip jis įsivaizduoja tą tvarką? Tikėtina, tokią,
kuri tik liberalams ir konservatoriams ir priimtina? Kita vertus,
ar ne keista, kai „tvarkos“ nori,
reikalauja tie, kurie patys ją ir
griauna: komitetų posėdžiuose
nesilanko, o atėję į Tarybos posėdžius uždavinėja klausimus,
į kuriuos jau buvo atsakyta komitetuose. Taigi, ko gero, ir jie
tuos atsakymus žinotų, jei tik į
tuos posėdžius ateitų. Beje, V.
Semeška nurodė, jog viena iš
konkrečių priežasčių, kodėl kai
kurie Tarybos opozicijos nariai
nesilanko komitetų posėdžiuose
yra ta, kad ten nėra... mikrofonų.
Tik ar Tarybos nariams, kaip kokiems artistams, svarbiausi posėdžiuose yra mikrofonai?
Dar kojų Taryboje neapšilęs, tądien vos spėjęs prisiekti Antanas
Balkė posėdyje sublizgėjo, išrėždamas ir „pamokslą“. Apie ką? Ko
gero, turėjo būti apie kultūrą. Tačiau išėjo apie „agresyvų bolševizmą“, „sistemos degradavimą“...
Dar šis konservatorius ragino neskriausti silpnesniųjų, keisti bendravimo kultūrą... Posėdžiui
pirmininkavęs meras Ričardas
Malinauskas pakomentavo, kad
kaip tik nuo to, o ne nuo skundų
rašymo, Druskininkų ir bendruomenės juodinimo bei panašių dalykų jis ir linkėtų pradėti tuos A.
Balkės taip trokštamus pokyčius.
Išklausęs Kultūros centro veiklos ataskaitą, A. Balkė pasvarstė apie patariamąjį „organą“, kuris
galėtų patarti dėl kultūros reikalų ir valstybinių švenčių minėjimo. Toks jo pamąstymas Tarybos
daugumos nesudomino. Ir ačiū
Dievui. Juk, jei žmonės nori švęsti
Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją, tai

J. Šarkus, V. Semeška ir A. Balkė posėdžio pabaigoje pasišalino iš Tarybos salės/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

ir švęs. Nejau koks „organas“ galėtų nurodyti žmogui, kiek ir kaip
jam mylėti Tėvynę?
Savo klausimą kultūros tema suformulavo ir V. Semeška, įstaigos
direktorę Rimutę Viniarskaitę paklausdamas, ar jai asmeniškai atrodo svarbios valstybinės šventės? Esą, to ir jo „rinkėjai“ klausia.
Esą ir jis pats pasigendantis kažkokios valstybinės švenčių „svarbos“.
Bet ar nėra taip, kad šiam konservatoriui svarbiausia šventėje
pamojuoti trispalve, nusifotografuoti, nuotrauką paskelbti socialiniuose tinkluose ir išvažiuoti?
Net nesudalyvavus iškilminguose
šventiniuose minėjimuose ar koncertuose... Turbūt sunku vertinti
tai, ko pats nematai?
Nuolatinis provokavimas nekonstruktyvioms diskusijoms ir
klausimams, nesusijusiems su
svarstomais sprendimų projektais. Regis, taip opozicionieriai

įsivaizduoja savo darbą Taryboje. Neatrodo solidžiai. Tarybos
posėdžių salė – ne vaikų darželis. Tad kaip aplinkiniams, kolegoms ar rinkėjams reaguoti į
tokius asmenis? Gal tiesiog „suprasti“ ir „atleisti“?
Pastarasis Tarybos posėdis,
trukęs kone visą darbo dieną
tapo, matyt, neįveikiamu iššūkiu ne tik J. Šarkui, V. Semeškai, bet ir naujam Tarybos nariui konservatoriui A. Balkei. Jie
pasišalino posėdžio pabaigoje,
svarstant klausimą dėl Tarybos
nario įgaliojimų naikinimo procedūros pradėjimo Karoliui Kakliui,
šiam galimai sulaužius Tarybos
nario priesaiką.
Du likę opozicijos atstovai Romualdas Domarkas ir Vitas Balčius salėje liko. Tik kažkaip juokingai atrodė, kai, formuojant
apkaltos komisiją, R. Domarkas iš pradžių į komisiją pasiūlė
ne savo frakcijos atstovą. Sužinojęs, kad kitos frakcijos atstovo siūlyti šis liberalas negali,
nustebino, pareikšdamas, kad
tada posėdyje jo su V. Balčiumi... nėra. Cirkas be pinigų, kaip
pasakytų žmonės.
Pastebėjau, kad kovo 30 dieną
sušauktame posėdyje konstruktyviai dirbusiems ir sprendimus
nagrinėjusiems politikams pastarajame posėdyje teko apsišarvuoti kantrybe. Nepaisant didelių
kai kurių veikėjų pastangų provokuoti konfliktą ir kurstyti emocinę
įtampą, išnagrinėti visi numatyti, gyventojams, Druskininkų savivaldybės strateginei bei ūkinei
plėtrai svarbūs klausimai, pritarta Savivaldybės įstaigų vadovų
pristatytoms 2016 metų veiklos
ataskaitoms.

Liberalas K. Kaklys ignoravo Savivaldybės
tarybos Kontrolės komiteto veiklą?
Druskininkų
savivaldybės
tarybos dauguma neketina
taikstytis su liberalo Karolio
Kaklio elgesiu, galimai šiurkščiai pažeidžiant Tarybos nario
priesaiką. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir Druskininkų savivaldybės Taryba gavo grupės
valdančiosios daugumos atstovų teikimą pradėti Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų
netekimo procedūrą K. Kakliui.
Todėl kovo 30 dieną sušaukto
Tarybos posėdžio darbotvarkė
buvo papildyta klausimu „Dėl
komisijos sudarymo“.
K. Kaklys kaltinamas šiurkščiai pažeidęs Tarybos nario
priesaiką, žlugdęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
veiklą, nedalyvaudamas jo posėdžiuose. Vietos savivaldos
įstatymas numato tarybos nario
pareigą dalyvauti komitetų, kurių narys jis yra, posėdžiuose.
Druskininkų savivaldybės ta-

rybos dauguma nusprendė sudaryti komisiją. Komisija suformuota, balsavime nedalyvaujant
liberalų ir mišrios frakcijos nariams. Svarstant apkaltos komisijos sudarymo klausimą, opozicinių Liberalų sąjūdžio ir Mišrios
frakcijų nariai Vilius Semeška,
Juozas Šarkus ir Antanas Balkė
išėjo iš salės. Esą toks jų protestas. Esą opozicija ginčija Druskininkų savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto sudarymo
procedūrų teisėtumą teismuose,
todėl jo posėdžiuose K. Kaklys ir
nedalyvauja.
Komisija, kuriai vadovaus
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, privalės parengti išvadas iki balandžio 21-os dienos.
K. Kaklys, nesiteikiantis vykdyti
savo įgaliojimų Kontrolės komitete, nedalyvavo ir pastarajame
Tarybos posėdyje, sušauktame
kovo 30 dieną. Ar jau nusprendė ignoruoti ne tik minėtą komitetą, bet ir Tarybą? Ką tokiu

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško statybos darbų
vadovo-meistro, elektriko-autoelektriko, vairuotojo ir
mechanizatoriaus.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8-313) 51405

Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija

Ataskaitinis susirinkimas: balandžio 18 d. 14 valandą, Veisiejų g. 17, I aukšto salėje
Ataskaita už 2016 m.

K. Kaklys nedalyvavo ir kovo 30 dieną sušauktame Tarybos posėdyje/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

atveju jis pasakys bendruomenei, savo rinkėjams? Gal tą patį,
ką ir iš Tarybos pasitraukę liberalas Valdas Trinkūnas ar konservatorius Andrius Mosiejus?
Šie atsisakė mandato kadenci-

jai įpusėjus – esą, nematantys
„realios galimybės“ įgyvendinti
Tarybos nariui nustatytas pareigas Druskininkų savivaldybės taryboje. „Mano Druskininkams“ susisiekus su K. Kakliu ir
pasiteiravus, kaip jis vertina teikimą pradėti jo, kaip Savivaldybės tarybos nario, įgaliojimų
netekimo procedūrą, šis savo
laiške atsakė vertinąs tai kaip
merui neparankių politinių oponentų persekiojimą. Ir patikino,
kad: „<...:>kaip ir anksčiau,
sąžiningai vykdysiu visas savivaldybės tarybos nario pareigas, kurias man patikėjo
druskininkiečiai.“
Kaip ir „anksčiau“? Galbūt. Tik
ar vieno iš svarbiausių Savivaldybės tarybos veikloje Komiteto posėdžių nelankymas galėtų
būti įvardintas kaip „sąžiningas“
atstovavimas rinkėjams?
„Mano Druskininkai“
informacija

UAB „Švykai“ ieško dažytojų, smėliuotojų,
tinkuotojų, apdailininkų. Tel. 8 687 50429
Pigiai išnuomojamos patalpos, tinkančios
komercinei veiklai, Gardino g. 16. Tel. 8 652 39016

Statybų įmonei reikalingi (-os) pagalbiniai
darbininkai (-ės). Tel. 8 602 00313

Renginiai
Balandžio 6 d. 17.30 val. Edukacinė meninė amatų programa visai šeimai, skirta Šv. Velykoms „Bundantys
raštai“ (margučių dažymas vašku, vaško žvakių liejimas, verbų rišimas, karpiniai). Daugiau informacijos tel. (8 313)
53122 (Druskininkų kultūros centras,
Vilniaus alėja 24)
Balandžio 7 d. 16 val. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje vyks susitikimas su Peterburgo Rericho muziejaus
moksliniais bedradarbiais. Bus skaitomi pranešimai: „Čiurlionis ir Rerichas“,
„Rerichas ir Baltrušaitis“. Tel. pasiteirauti tel.: 8 686 45528.
Balandžio 7 d. 16 val. Vaikų knygos
šventė „Augti su knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų jaunimo užimtumo
centre (Veisiejų g. 17):
balandžio 7 d. 15 val. „Bočios“ turnyras
balandžio 10 d. 16 val. Badmintono
turnyras
balandžio 12 d. 17 val. Stalo teniso turnyras
balandžio 13 d. 16 val. Vikingų KUBB
turnyras
Daugiau informacijos ir registracija į
turnyrus bei žaidimus tel. 8 646 56003,
el. p.: renginiai@juc.lt,
„Pirmojo iššūkio“ U12 LIDL TOP16
krepšinio turnyro, kuriame dalyvaus 16
geriausių Lietuvos moksleivių krepšinio lygos „Perlas“ dvylikamečių berniukų komandų, rungtynės vyks Druskininkų sporto centro ir „Atgimimo“ mokyklos
sporto salėse:
balandžio 7 d. 12 val., 14 val., 16
val.,18 val.;
balandžio 8 d. 10 val., 12 val., 14
val., 16 val.;
balandžio 9 d. 10 val., 12 val., 14
val., 16 val.
Balandžio 11 d. 19 val. intelektinis žaidimas „Auksinis protas“. Registracija tel. 8
646 56003, el. p.: renginiai@juc.lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Balandžio 12 d. 13.30 val. Kūrybinė
valandėlė „Velykė, Velykėlė“ (Viešosios
bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Balandžio 19 d. 18 val. susitikimas su
Gražina Sviderskyte (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Balandžio 21-23 d. Narcizų žydėjimo
šventė ir grožio bei sveikatinimo priemonių mugė (Vijūnėlės parkas). Daugiau informacijos tel. 8 313 53122, www.
druskininkukulturoscentras.lt
Balandžio 22 d. 19 val. aktoriaus, režisieriaus, muzikanto Vido Bareikio kūrybos vakaras „Auksinis turas“. Renginys mokamas, daugiau informacijos tel.
8 313 53056, el. p.: juc@druskininkai.
lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Parodos
Balandžio 11 d. 17 val. Deivido Sinkevičiaus kūrybos darbų parodos „Cenzūra“ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Audronės, Bangos ir Sauliaus Lampickų kūrybos darbų paroda (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
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)
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Mokiniai varžėsi meninio skaitymo
konkurse

Viečiūnų pagrindinėje mokykloje surengtame Druskininkų savivaldybės tarpmokyklinis pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse dalyvavo dvidešimt geriausių skaitovų iš visų mokyklų/Viečiūnų pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Loreta Petokaitienė,
pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Kovo 22 d. Viečiūnų pagrindinėje mokykloje surengtame Druskininkų savivaldybės
tarpmokyklinis pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkurse dalyvavo dvidešimt
geriausių skaitovų iš visų mokyklų. Linksmomis dainomis
juos pasitiko Viečiūnų mokyklos pirmokai ir Sigita Janeikaitė (4 kl). Dainininkus
paruošė muzikos mokytoja
Kristina Uteševa.
Išklausiusi visus skaitovus komisija išrinko pačius geriausius.
Tarp 1-2 klasių mokinių I-ąją vietą laimėjo Viečiūnų pagrindinės

mokyklos 1 klasės mokinė Greta Gaidytė, padeklamavusi Kosto
Kubilinsko eilėraštį „Agė melagė“
(mokytoja Birutė Giedraitienė),
II-ąją vietą užėmė „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2a klasės
mokinė Guoda Masionytė, padeklamavusi Ramutės Skučaitės
kūrinį „Valio! Ne taip!“ (mokytoja Asta Ražinskienė). III-oji vieta
atiteko „Saulės“ pagrindinės mokyklos 1b klasės mokiniui Lukui
Markelioniui, padeklamavusiam
Zitos Gaižauskaitės kūrinį „Bebriukų pirkelė” (mokytoja Živilė
Paškevičienė).
Tarp 3-4 klasių mokinių I-ąją
vietą užėmė Viečiūnų pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinė
Sigita Janeikaitė, padeklamavusi Vytautės Žilinskaitės kūri-

nį „Spąstuose“ (mokytoja Daiva Mačionienė), II-oji vieta buvo
skirta Leipalingio pagrindinės
mokyklos 4 klasės mokinei Kamilei Ragelytei, išraiškingai padeklamavusiai Martyno Vainilaičio eilėraštį „Ežio namas“
(mokytoja Ramutė Šumskienė).
III-oji vieta atiteko „Saulės“ pagrindinės mokyklos 4c klasės
mokinei Ugnei Mikelionytei už
Vytės Nemunėlio eilėraštį „Meškiukas Rudnosiukas“ (mokytoja
Violeta Marcinonienė).
Prizinių vietų nugalėtojai buvo
apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Kiti skaitovai, kupini geros nuotaikos ir teigiamų emocijų, namo grįžo su
padėkomis už dalyvavimą gražioje žodžio šventėje.

Pasinaudokite proga, ir mes pasirūpinsime
Jūsų šventiniu Velykiniu stalu!

Įvairus maistas išsinešti. Išskirtinis patiekalas – Lietuvos ūkyje auginto elnio kumpis.
Užsakius tris patiekalus, mes dovanosime jums 10 putpelės kiaušinukų.
Informacija teikiama ir užsakymai priimami:
El. p : restaurant.druskininkai@europaroyale.com
Tel.: +370 696 01007

Visus, sulaukusius 17 metų ir
vyresnius, kviečiame į „B“
kategorijos kursus.
Nauja grupė renkama: balandžio 12
dieną 17 val. adresu Gardino g. 1,
Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652 77109, 8 685 00083

Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkis parduoda
įvairias skaldytas malkas.
Teirautis telefonu: 8 313
58024 arba kreiptis adresuVeisiejų g. 17, Druskininkai,
Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkis.
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Įsigijote nekilnojamojo turto? Praneškite ir
rinkliavos administratoriui!
Daugeliui atrodo savaime suprantama – įsigijus nekilnojamojo turto, būtina kreiptis į elektros, šilumos, vandens bei kitų
komunalinių paslaugų teikėjus,
kad ir tolesnis šių paslaugų teikimas būtų sklandus. Tačiau apie
pasikeitusį nekilnojamojo turto
savininką informuoti ir vietinės
rinkliavos už atliekų tvarkymą
administratorių dar daugelis pamiršta. Dėl to vėliau kyla nemažai nesusipratimų.
Jų pavyktų išvengti, jei, pasikeitus turto savininkui, jis iš
karto apie tai informuotų rinkliavos už atliekų tvarkymą
administratorių. Alytaus regione tai yra Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
„Neretai pasitaiko atvejų, kai
žmogus, įsigijęs butą, namą ar
kito nekilnojamojo turto, mums
apie tai nepraneša. Negavus
jokio pranešimo, sąskaitos už
atliekų tvarkymą ir toliau siunčiamos buvusiam savininkui,
kuris, suprantama, jų neapmoka, o naujajam savininkui kaupiasi skola.
Kol situaciją išsiaiškiname,
dažnai praeina nemažai laiko ir susidaro nemenka skolos
suma. Gavus pranešimą apie

VšĮ Druskininkų amatų mokykla kviečia į atvirų durų dieną
Balandžio 26 d. nuo 10 iki
14 val. Druskininkų amatų
mokykla kviečia mokinius,
jų tėvus, mokytojus, visus
besidominčius apsilankyti
atvirų durų dienoje:
– čia rasite atsakymą, kodėl
verta rinktis profesinį mokymą;
– gausite Jus dominančią informaciją apie priėmimo ir mokymosi
sąlygas,
galimybę
dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
– apžiūrėsite mokymo bazę
bei galėsite dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose: „Lėkštės dekoravimas padažais ir
pabarstais“, „Teksto rašymas
staklėmis“ ir „Pakabuko raktams
siuvimas“.

Pastaraisiais metais profesinis mokymas keičiasi iš esmės,
auga jo populiarumas ir kokybė. Atvirų durų diena Druskininkų profesinėje mokykloje
– puiki galimybė kiekvienam besidominčiajam savo akimis pamatyti, kaip ir ko mokosi būsimieji automobilių mechaniko,
padavėjo ir barmeno, viešbučio
darbuotojo, virėjo, siuvinių gamintojo ir staliaus specialybių
darbuotojai.
Į mokyklą priimami mokiniai
nuo 14 metų. Teikiama profesinė
kvalifikacija. Apie 70 proc. viso
mokymosi laiko skiriama praktikai. Mokykla siūlo 6 pirminio
profesinio mokymo programas,
15 tęstinio formalaus profesinio
mokymo programų bei 17 tęsti-

nio neformalaus profesinio mokymo programų.
Profesinė mokykla ne tik stiprina praktinį mokymą, bet ir daug
dėmesio skiria mokinių saviraiškai, užimtumui, prevencijai.
Mokyklos mokiniai gauna stipendiją, suteikiamas bendrabutis. Sudaroma galimybė derinti
mokslą su darbu. Aktyvi projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis užsienyje (20162017 m. m. 10 mokinių savo
profesines kompetencijas tobulino Turkijoje ir Islandijoje). Sudaromos sąlygos įgyti pagrindinį ir
vidurinį išsilavinimą Druskininkų
švietimo centre.
Registracija tel.: (8 313) 52690
arba el. paštu: sekretore@dam.lt

Reikalingas operatorius (-ė), dirbti kompiuterinėmis staklėmis
(CNC), apmokome. Būtini braižymo įgūdžiai („AutoCAD“ ar
panašių programų). Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Grožio namai „Saulės grožis“ siūlo darbą:
administratorei (-iui), manikiūrininkei (-ui),
kirpėjai (-ui). CV siųsti: kudirkos@saulesgrozis.lt, tel. 8 614 09630

ją, žmogui kyla nepasitenkinimas, neretai neapsieinama be
priekaištų ir kaltinimų“, – sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavų administravimo padalinio vadovas Povilas Turčinavičius.
Anot jo, nemaža dalis gyventojų yra įsitikinę, kad atliekų tvarkymo centro darbuotojai turėtų patys viską žinoti
apie pasikeitusį nekilnojamojo turto savininką. „Taigi jūs turite kompiuterius“, – rinkliavų
administravimo padalinio darbuotojams neretai primena rinkliavos mokėtai, stebėdamiesi,
kad informaciją apie pasikeitusį turto savininką turi perduoti
ne kažkas kitas, o jie patys.
Jiems tenka priminti, kad
kompiuteriai, deja, neturi sugebėjimų pranešti apie įvykusius
turto sandorius. Tik tuomet, kai
apie tai informuoja pats žmogus, rinkliavos administratorius teisė aktų nustatyta tvarka
Rinkliavos mokėtojų registro
duomenų bazėje registruoja ir
tvarko duomenis apie rinkliavos mokėtojus.
Prievolė informuoti rinkliavos
administratorių apie pasikeitusį
nekilnojamojo turto savininką

yra numatyta savivaldybių patvirtintuose vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatuose.
Jie numato, kad rinkliavos
mokėtojai, perleisdami nekilnojamąjį turtą, privalo informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti
rinkliavą įvykdymą, o naujas
rinkliavos mokėtojas privalo informuoti administratorių
apie prievolės pradžią.
Pranešti apie pasikeitusį turto
savininką galima, paskambinus
į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą telefonu (8 315)
72842 arba parašius elektroniniu paštu: info@alytausratc.lt.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavų administravimo padalinio specialistai kviečia gyventojus,
tapusius naujo nekilnojamojo
turto objektų savininkais, apie
tai pranešti ne vėliau kaip per
30 dienų, kad būtų išvengta
galimų nesusipratimų ir nemalonių situacijų.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro
informacija

Noriu padėkoti Druskininkų medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vadovei – gydytojai Vidai Kašėtienei ir skyriaus slaugytojoms, slaugutėms už kvalifikuotą gydymą ir priežiūrą. Linkiu
Jums būti sveikoms, nepervargusioms, mylimoms ir laimingoms
darbe, šeimoje. Lai Jūsų kasdienybė būna kupina ne vien pacientų
skausmo, bet ir nuoširdžių dėkingumo žodžių.
Roman Javtuchovskij
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Užuojautos
Jau žemelė pavasario laukė,
Lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė
Netektim ją šalta pažymėjus.
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Baravykienę ir artimuosius
dėl sūnaus Algio mirties.
Buvę bendradarbiai
Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata.
Skaudžios netekties valandą, mirus sūnui Algiui, nuoširdžiai
užjaučiame Onutę Baravykienę, jos dukrą su šeima.
Telydi jus dvasios stiprybė!
A. ir Z. Arnašiai, B. Vailionienė

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Mainai: už nereikalingas atliekas galima
gauti reikalingų trąšų
Už nenaudojamą elektros ir
elektroninę įrangą bei žaliąsias
atliekas, atvežtas į specialias
atliekų surinkimo aikšteles, –
nemokamas kompostas. Tokius
mainus gyventojams nuo šių
metų vasario 6 d. pradėjo vykdyti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, kviečiantis, atėjus pavasariui, nemokamai gauti
gerų trąšų.
O tą padaryti galima, į bet kurią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę pristačius nenaudojamos stambios, pilnai
sukomplektuotos
elektros ir
elektroninės įrangos atliekas:
senas virykles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, mikrobangų krosneles, televizorius, indaploves, elektrinius radiatorius,
kompiuterius ir kitas bei į kompostavimo aikštelę ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę
pristačius žaliųjų atliekų: lapų,
žolės, šakų, apgedusių vaisių ar
daržovių.
Pristačius atliekas į aikšteles, nepamirškite pasiimti
atliekų pridavimą patvirtinantį dokumentą, kurį išduoda
aikštelės darbuotojas.
Už kiekvieną atvežtą elektros

Tvorelių liejimas,
kapaviečių tvarkymas.
Mus rasite: Baravykų g. 6
(buvusi skalbykla).

Tel. 8 682 57295
Techninė pagalba kelyje
ir krovinių pervežimas
Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770

ir elektroninės įrangos atliekų
kilogramą skiriama 5 kilogramai
žaliųjų atliekų komposto, o už
atvežtus tris kilogramus žaliųjų
atliekų duodamas 1 kilogramas
komposto.
Alytaus regiono savivaldybių
daugiabučių namų savininkų
bendrijoms jų teritorijos aplinkos
tvarkymui per kalendorinius metus nemokamai skiriama 3 tonos
žaliųjų atliekų komposto.
Neturintys galimybės gauti nemokamo komposto jo visuomet gali įsigyti Alytaus
regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse. Vienos tonos kaina –
13,03 Eur, 30 l maišelio kaina
– 1,3 Eur/vnt.
Ir gyventojams, ir bendrijoms
žemės tręšimui naudoti dalijamas bei parduodamas kompostas yra pagamintas iš žaliųjų atliekų, atgabentų į šių atliekų
kompostavimo aikšteles. Kiekvienos pagaminto komposto
partijos mėginiai yra tiriami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo
centro Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.
Gaunami tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad iš žaliųjų atlie-

kų pagamintas kompostas yra
kokybiška natūrali trąša, puikiai
pakeičianti chemines trąšas.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras primena ir ragina gyventojus, turinčius galimybę kompostuoti žaliąsias atliekas
namuose, būtinai tą daryti ir patiems pasigaminti gerų trąšų. O
norintys jo gauti jau pagaminto ir
nemokamai su elektros ir elektroninės įrangos atliekomis bei
žaliosiomis atliekomis turėtų skubėti į nurodytas aikšteles.
Kompostas nemokamai dalijamas septyniose žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelėse, esančiose visose Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrą įkūrusiose savivaldybėse.
Druskininkuose organinių atliekų kompostavimo aikštelė yra
Gardino g. 100. Tel. 8-67198518. Aikštelės darbo laikas IIVI nuo 9.00 iki 18.00 val. Pietų
pertrauka 13.00-14.00 val.
Daugiau informacijos
UAB
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje www.aratc.lt.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

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

Druskininkai
Tel. 8 655 22232,
8 693 31005
Akmens skaldelė
Paminklai. Gamyba. Montavimas
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2017.04.07 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:05 Specialus tyrimas (k.).
12:00 Bėdų turgus (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. Dangoraižio apiplėšimas.
00:30 Trumposios žinios.
00:35 Gamtos inspektoriai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“ (tęs., k.).
05:40 Klausimėlis.lt (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
21:20
01:10
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.)
„Šviesoforas“ (k.)
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Farai“ (k.).
„Aš - superhitas“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Aukštyn“.
„King Kongas“.
„Liepsnojanti meilė 2“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
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 Žmogus iš plieno.
23:45 Galutinis tikslas.
01:40 Gran Torino (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Delta“.
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas
arba kardinolo Mazarinio lobiai“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Susidūrimas“.
01.15 „Keisčiau nebūna“.
02.55 „Susidūrimas“.
04.30 „Keisčiau nebūna“.
06.00 „Dykumos“.
06.50 „Gamtos magija“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:00 „Kvapų detektyvas“.
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Tikras teisingumas. Miesto
kovos.
23:20 Žydrasis griaustinis (k).
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Sostų karai“.
03:10 Tikras teisingumas. Miesto
kovos (k).
04:35 „Kvapų detektyvas“ (k).

2017.04.08 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 2.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. Islandija. Ugnies ir
ledo žemė.
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Banginių stebėtoja.
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 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“.
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Kietakiaušiai.
00:40 Trumposios žinios.
00:45 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. Islandija. Ugnies ir
ledo žemė (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Banginių stebėtoja (k.).
02:30 Džesika Flečer (k.).
04:05 Stilius (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).

07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:00
12:55
14:50
16:45
18:30
19:25
19:30
21:30
00:10
02:05

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
„Vėžliukai nindzės“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kempas ir draugai“.
„Virtuvės istorijos“.
„Pasaulis pagal moteris“.
„Svajonių ūkis“.
„Kaip sukurti tobulą vaikiną“.
„Išsinuomokit vaiką! „.
„Prieskonių princesė“.
„Ekstrasensų mūšis“.
„TV3 žinios“.
„Eurojackpot“.
„Aš - superhitas“.
„Žmogus su geležine kauke“.
„Babilonas“.
„Liepsnojanti meilė 3“.

06:25 Dienos programa.
06:30 „Džiumandži“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris II“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas Litlis ir stebuklingas veidrodis.
11:30 Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga.
13:45 Trys nindzės sugrįžta.
15:40 Didžiosios atostogos.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Linksmosios
pėdutės.

21:35 Ponas ir ponia gangsteriai.
23:35 Vaikinams tai patinka!
01:25 Žmogus iš plieno (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kalnų ežerai“.
08.30 Tobulas meniu Ve-

lykoms.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“.
16.00 Žinios.
16.20 Tobulas meniu Velykoms.
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“.
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 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas .
Skraidyti ar neskraidyti“.

06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k) (.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Mano siaubūnėlis“.
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Bulgarija. 2016 m.
12:05 Foilo karas. Penkiasdešimt
laivų.
14:10 „Žiniuonis“.
15:15 „Džuna“.
16:15 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Amerikos
nindzė. Susidorojimas.
23:35 AŠTRUS KINAS Namas girios glūdumoj.
01:25 „Sostų karai“ (k).
03:20 Muzikinis iššūkis (k).
04:50 „Mano siaubūnėlis“ (k).

2017.04.09 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. Didžiosios orkos – pokyčių pranašės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Indo slėnio lobiai. Apie dievus ir
žmones.
13:45 Puaro.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Premjera. Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Chaimas Frenkelis.
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. Tuštybės mugė.
00:10 Trumposios žinios.
00:15 Kino žvaigždžių alėja. Nostalgija (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Didžiosios orkos – pokyčių pranašės (k.).
03:15 Pasaulio dokumentika. Indo
slėnio lobiai. Apie dievus ir žmones (k.).
04:05 Puaro. Laikrodžiai (k.).
05:35 Klausimėlis.lt.

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
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 PREMJERA „Arlo - kalbantis
paršelis“.
12:40 „Audros karys „.
14:25 „Keturkojis Kupidonas“.
16:20 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:30 „Laiko kilpa“.
00:55 „Per daug, per mažai“.
02:30 „Monstrų vidurinė mokykla.
Baubjorkas, Baubjorkas“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Džiumandži“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris II“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Asteriksas.
Dievų žemė.
11:45 Policininkai ir Robersonai.
13:40 Pričiupom!
14:10 Mylėti(s) smagu.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 PREMJERA Operacija „Salazaras“.
00:15 Pragaras Konektikute.
02:05 Ponas ir ponia gangsteriai (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kalnų ežerai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Tobulas meniu Velykoms.
10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 „Moterų daktaras“.
14.40 „Ilga kelionė namo“.
15.45 „Gamtos magija“.
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.
02.35 „Gaujos“.
04.15 „Kalnų ežerai“.
05.55 „Laukinis pasaulis“ .
06.15 „24/7“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Bulgarija (k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
09:35 „Nepaprastai mieli!“.
10:35 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
12:35 Gyvenimiškos istorijos.
13:35 Sveikinimai.
16:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:45 Pabandom iš naujo.
23:50 „PREMJERA Gyvi numirėliai“.
01:45 Amerikos nindzė. Susidorojimas (k).
03:20 Namas girios glūdumoj (k).
04:50 „Nepaprastai mieli!“ (k).

2017.04.10 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).

11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:30 Klausimėlis.lt (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. Krymas. Įvykių kronika.
23:10 Trumposios žinios.
23:15 Premjera. Medičiai, Florencijos valdovai.
00:15 Istorijos detektyvai (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 .
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
06:20 „Teleparduotuvė“.
06:35 „Simpsonai“ (k.)
07:40 „Teletabiai“.
08:10 „Ančiukų istorijos“.
08:40 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
09:10 „Bibliotekininkai“.
11:10 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Itališka meilė“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Rezidentai“.
20:00 „Pakartok!“.
21:00 „Šviesoforas“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Vyras su krepšiu“.
00:40 „Imperija“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:30 „Vikingai“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Bus visko (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Netikėta sėkmė.
00:05 „Kultas“.
01:00 „Taikinys“.
01:50 „Kortų namelis“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Delta“.
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas
arba kardinolo Mazarinio lobiai“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 „Detektyvas Linlis“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 0 laipsnių.

13

Savaitraščio Nr. 98

2017 m. balandžio 6 d.

06:40 Sveikatos ABC televitrina.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Penktas vandenynas. I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Žemės branduolys.
00:10 Pabandom iš naujo (k).
02:00 „Gyvi numirėliai“ (k).
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).

2017.04.11 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Stilius (k.).
11:35 Krymas. Įvykių kronika (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
100-metį pasitinkant. Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Premjera. Drakula.
00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Chaimas Frenkelis (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).
06:20 „Teleparduotuvė“.
06:35 „Simpsonai“ (k.)
07:40 „Teletabiai“.
08:10 „Ančiukų istorijos“.
08:40 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
09:10 „Bibliotekininkai“.
11:10 „Ambicinga blondinė“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Itališka meilė“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Rezidentai“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Šviesoforas“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 PREMJERA „Kalėjimo bėgliai“.
23:30 PREMJERA „24 valandos.
Palikimas“.
00:30 „Imperija“.
01:25 „Rouzvudas“.
02:20 „Apsukrios kambarinės“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
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. PREMJERA Aklavietė.
00:00 „Kultas“.
00:55 „Taikinys“.
01:45 „Kortų namelis“.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Velykų skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Velykų skanėstai.
09.20 „Delta“.
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas
arba kardinolo Mazarinio lobiai“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Moterų balsas.
00.50 Vantos lapas.
01.20 Skinsiu raudoną rožę.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 0 laipsnių.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Penktas vandenynas. II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Tai mergina ar vaikinas?
23:25 Žemės branduolys (k).
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 „Sostų karai“.
03:35 „Penktoji pavara“.
04:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:45 „Penktoji pavara“ (k).

2017.04.12 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 Gžimekas.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).

08:40
09:10
11:10
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:25
22:30
00:40
01:40
02:30

06:20 „Teleparduotuvė“.
06:35 „Simpsonai“ (k.).
07:40 „Teletabiai“.
08:10 „Ančiukų istorijos“.
„Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
„Bibliotekininkai“.
„Beverli Hilso robinzonai“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Gero vakaro šou“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
„Terminatorius“.
„Imperija“.
„Rouzvudas“.
„Apsukrios kambarinės“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
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 Kalinių žmonos.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Banditės.
00:05 „Kultas“.
01:00 „Taikinys“.
01:50 „Užkampis“.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Velykų skanėstai.
07.15 Auksinė daina.
09.15 Velykų skanėstai.
09.20 „Delta“.
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas
arba kardinolo Mazarinio lobiai“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Patriotai.
00.50 Šiandien kimba.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 0 laipsnių.

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Penktas vandenynas. III dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Mafijos bosai.
23:35 Tai mergina ar vaikinas? (k).
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Sostų karai“.
03:10 „Penktoji pavara“.
03:55 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:20 „Penktoji pavara“ (k).

2017.04.13 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
Premjera.
Berlynas
1936-aisiais.
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 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.).

08:40
09:10
11:10
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:40
01:45
02:35

06:20 „Teleparduotuvė“.
06:35 „Simpsonai“ (k.)
07:40 „Teletabiai“.
08:10 „Ančiukų istorijos“.
„Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
„Bibliotekininkai“.
„Skraiduolis“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Farai“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kolumbiana“.
„Transporteris“.
„Rouzvudas“.
„Apsukrios kambarinės“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
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 Pranaši pozicija.
00:00 „Kultas“.
00:55 „Taikinys“.
01:45 Sveikatos ABC televitrina (k).
02:10 Alchemija.
02:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Velykų skanėstai.
07.15 Patriotai.
08.15 „Kartą Rostove...“.
09.15 Velykų skanėstai.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Velykų skanėstai.
23.50 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 0 laipsnių.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Penktas vandenynas. IV dalis.
20:30 Farai.
21:00 Savaitės kriminalai.
21:30 Juodasis horizontas.
23:25 Mafijos bosai (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Sostų karai“.
03:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:40 Savaitės kriminalai (k).

Š. m. balandžio 22 d. 13 val. bendrijos sklype šaukiamas
sodininkų bendrijos „Migla“ bendrijos narių ir
sodininkų susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Pirmininko ataskaita už 2016 m.
2. 2017 m. išlaidų sąmatos tvirtinimas.
3. Einamieji klausimai.
Bendrijos pirmininkas

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs jūsų
stogą. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705
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Jurgitos Jauneikienės
veterinarijos klinikoje atliekama:

1) biocheminiai kraujo ir šlapimo tyrimai;
2) kraujo tepinėlių, odos skutenų ir šlapimo nuosėdų mikroskopiniai tyrimai;
3) dantų higiena ultragarsiniu skaleriu;
4) chirurginės operacijos.
Balandžio mėn. dantų apnašų valymui skaleriu
taikoma 15% nuolaida. Būtina išankstinė registracija.

Mus rasite: Sodžiaus g. 18, Neravų kaimas.
Tel. 8 699 35788

„Sothys“ SPA salonui reikalingi:

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

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.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir
vidaus statybos bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667

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
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

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

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

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

Savivarčio su kranu
fiskaru nuoma.
Vežame žvyrą, skaldą,
juodžemį.
Žemės stumdymo,
lyginimo darbai.
Pamatinių skylių
gręžimas.
Įtempiamų lubų įrengimas.
Tel. 8 698 19459

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770
Perkraustymai, pervežimai mikroautobusu.
Tel. 8 618 07661

Tel. 8 682 10953
VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 34 kv. m butas 4 aukšte
Leipalingyje, renovuotame name. Kaina
– 10500 Eur. Tel. 8 686 42499
1 kambario 38 kv. m. butas 5 aukšte iš
5, Gardino g. Kaina – 22000 Eur.
Tel. 8 606 04614
1 kambario butas 4 aukšte, Gardino g.
Bute atskira virtuvė, vonia su WC kartu,
koridorius., šarvuotos durys, plastikiniai langai, su daliniais baldais. Butui
reikalingas kosmetinis remontas. Kaina
– 6900 Eur. Tel. 8 698 48621
2 kambarių 53 kv. m butas renovuotame name, 6 aukšte iš 9, Gardino g.
Kaina – 33000 Eur. Tel. 8 606 04614
2 kambarių 40 kv. m suremontuotas
butas 2 aukšte iš 5 su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 671 59773
3 kambarių 55,90 kv. m butas Vytauto
g. 1 aukšte iš 5., Namas renovuotas,
suremontuotas, su daliniais baldais ir
buitine technika. Kaina – 58000 Eur.
Tel. 8 698 48621

12 a namų valdos žemės sklypas Neravų kaime. Atlikti geodeziniai matavimai. Kaina – 12500 Eur.
Tel. 8 687 29055
6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose su
mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis
pastatas, šulinys. Yra geodeziniai matavimai. Tel. 8 616 92095, 8 616 92094
6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose su
mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis
pastatas, šulinys. Yra geodeziniai matavimai. Tel.: 8 616 92095, 8 616 92094
8,4 a sklypas su gyvenamu namu ir 2
ūkiniais pastatais Leipalingyje.
Tel. 8 616 48116
10 a sklypas „Raigardo“ sodų b-joje,
Rūtų g. 13. Kaina – 18000 Eur.
Tel. 8 616 36909
17,8 a sklypas Viečiūnuose, „Rūtų“
sodų b-joje, 2-oji g. su rąstiniu nameliu,
tinkančiu gyventi žiemą. Kaina – 38000
Eur. Tel. 8 677 71199
Namas Ratnyčioje. Kaina – 58000 Eur.
Domina keitimas. Tel. 8 686 42499

3 kambarių 55,90 kv. m butas Vytauto
g. 1 aukšte iš 5. Namas renovuotas,
butas suremontuotas, su daliniais baldais ir buitine technika. Kaina – 58000
Eur. Tel. 8 698 48621

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

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

Sodas „Raigardo“ sodų b-joje su namu,
tinkančiu gyventi žiemą, yra pirtis, garažas. Tel. 8 687 68577

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

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

6 a sodo sklypas su nameliu SB „Raigardas“. Yra visos miesto komunikacijos. Kaina – 26500 Eur.
Tel. 8 606 04614

32 a sklypas prie pat kelio – Čiurlionio
g. 120, sklypo nr. 6, idealiai tinkantis
komercinei veiklai ar namų valdai. Galima pirkti visą arba dalimis – 10, 15 ar
20 a. Yra geodeziniai matavimai ir riboženkliai. Kaina – 3000 Eur/1 a.
Tel. 8 686 07798

Naujos statybos kotedžas centre, Nemuno g. Kaina – 135000 Eur.
Tel. 8 676 45000

Parduodami automobiliai ir jų dalys

6 a sklypas Viečiūnuose, sodų b-joje su
vasarnamiu, yra vandens gręžinys.
Tel. 8 650 66396

„BMW 318“ 1993 m. benzinas, maža
rida, viskas veikia. Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 616 93931

Garažas Baltašiškėje, bendrijoje „Šilas“. Tel. 8 618 53916

Naujos padangos R16/205/55 po 45
Eur; naudotos padangos R16/205/55
po 10 Eur. Tel. 8 640 55799

24 a namų valdos sklypas ir sodyba
netoli Veisiejų, 5 ha žemės (iš jų 90 a –
miškas). Galima pirkti dalimis.
Tel. 8 613 65588

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
„Peugeot 106“ 1999 m., 1,1 L benzinas,
mėlynos spalvos. Kaina – 450 Eur.
Tel. 8 633 34714
Motociklą „Zipp 125“ 2012 m., techniškai tvarkingas, rida 3400 km. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 613 14567
Naudotos ir restauruotos padangos iš
Švedijos R14,R15,R16 (M+S – vasarinės, žieminės – universalios).
Tel. 8 612 09648
4 padangos R15/195/65 su ratlankiais ir
gaubtais. Tinka „Toyota Auris“. Kaina –
90 eurų. Tel. 8 687 89766
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506

lis už 11 Eur. Tel. 8 610 21333
2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės, servizai, pigiai vilnonis kilimas, 2 moteriški
kailiniai (dydis 48-50, kaina nuo 30 Eur)
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
Kolonijinės tujos po 4 Eur; bijūnai po 4
Eur; kanadinės eglutės po 3 Eur; kukmedžiai po 3 Eur; kaštonai po 2 Eur;
Topoliai po 2 Eur; laukiniai putinai po 2
Eur; baltieji gluosniai po 1,5 Eur; buksmedžiai po 1 Eur; rabarbarai po 1 Eur.
Visi augalai augantys. Tel. 8 604 53335
Elektrinė nerūdijančio plieno viryklė
„Gorenje“ su keramikiniu paviršium
(50x60 cm) už 130 Eur; naudotas šaldytuvas už 30 Eur; elektrinis pjūklas
„Makita 5604R“. Tel. 8 652 00381
3 pavarų vokiškas dviratis. Kaina – 30
Eur. Tel. 8 626 75455
Balionas su dujomis. Tel. 8 620 30768
Naudotas šaldytuvas „Snaigė“.
Tel. 8 606 77204
Šaldytuvas „Beko“. Kaina – 130 Eur.
Tel. 8 611 32291

„VW Passat“ sedanas 1,8 L benzinas,
TA iki 2018.08, kablys, 2 komplektai
padangų. Tel. 8 618 03381

Rusiški (3 korpusų) plūgai, dujų balionas. Tel. 8 617 44178

Naudotos geros būklės vasarinės padangos R17/225/45. Tel. 8 652 31150

Pigiai naudota sofa-lova. Tel.: 8 647
60386, 8 616 670430

„Renault Megane Scenic“ 2003 m., 1,6
L benzinas, „Opel Astra“ 2003 m., 2 L
dyzelinas, universalas. Tel. 8 623 23430

Nauja medžiaginė sudedama žaidimų
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis
kilimas (135x192 cm) už 28 Eur.
Tel. 8 651 11713

„Opel Zafira“ lieti ratlankiai R15 (4 vnt).
Kaina – 75 Eur. Tel. 8 616 07260

Parduoda mišką ir medieną

6 stygų gitara (su defektu). Kaina – 29
Eur. Tel. 8 605 70205
Bulvės. Kaina – 1 kg/6 Eur.
Tel. 8 629 37820

Dilės (5 cm storio, 6 m ilgio), akmenys
(yra didelių). Tel. 8 698 89943

Pianinas „Ryga“. Kaina – 200 Eur. Išsinešti patiems (6 aukšte).
Tel. 8 656 38343

Sausa mediena 15x20x15 cm (dvigubo
ir viengubo pjovimo lentos).
Tel. 8 686 17277

Lovos po 15 Eur; patalynės dėžė už 20
Eur. Tel. 8 614 25681
Avižos, avižų-peliuškų mišinys.
Tel. 8 699 18639

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos
produktai
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai
Mažai naudotas mobilus telefonas „Nokia
E51“. Kaina – 65 Eur. Tel. 8 650 68954
Dviratis BMX. Kaina – 90 Eur.
Tel. 8 612 19778
Pietų stalas su kėdėm, kampinė indauja, rašomasis stalas, komoda, prieškambario baldai, foteliai, poilsio kėdė.
Tel. 8 612 09648
Odinis svetainės komplektas, indauja,
sofa, supama kėdė, lauko baldai, gėlių
staliukas, kėdės, kavos staliukas.
Tel. 8 606 28422
Televizorius LG. Kaina – 15 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 686 41549
Bulvės. Kaina – 50 kg/8 Eur.
Tel. 8 647 33090
Elektrinė viryklė „Haka“ su keramikiniu
stalu. Kaina – 120 Eur. Tel. 8 622 82556
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Spinta su slenkamomis durimis už 140
Eur; naudotas gartraukis. Tel. 8 675 18337
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m, pamatiniai perdengimo blokai ir perdengimo
plokštės), paauksuoti sportiniai medaliai,
rankų darbo plytos ir kokliai krosniai, M.
K. Čiurlionio baldai, šaldytuvas „Beko“,
pamatų perdengimo plokštės, elektrinis
šildytuvas, švediška žoliapjovė, štanga,
suoliukas. Tel. 8 682 98506
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už
22 Eur; televizorius „Philips“ (37 cm
įstrižainė) už 20 Eur; TV priedėlis „TV
Star“ už 23 Eur; „Nokia E52“ už 45 Eur;
naujas belaidis telefonas „Philips“ už 15
Eur. Tel. 8 686 43600
Kineskopinis televizorius „Sony“ (51 cm
įstrižainė) už 17 Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai skydai ir DVP plokštės;
durų varsčios; minkštas išskleidžiamas
kampas už 255 Eur; pusiau apvalus
vonios veidrodis už 13 Eur; gėlių stove-

Automatinė skalbimo mašina „Beko“
už 75 Eur; skalbimo mašina „PrivilegElektroliux“ už 100 Eur; indaplovė
„AEG-Electrolux“ už 110 Eur; džiovyklė
„Elektroliux“ (6 kg) už 130 Eur; virtuvinis
stalas su taburetėm už 40 Eur; mobilusis telefonas „Sony Z1“ (MOD 6903) su
dėklu už 140 Eur. Tel. 8 650 87433
Naudotas gartraukis. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 6116 37589
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
Mėšlas. Tel. 8 635 55971
Kalnų dviratis „Bulls Cross“ (28 colių ratai)
už 170 Eur; 2 moteriški elektriniai dviračiai
už 250 ir 450 Eur. Tel. 8 623 53377
Veidrodis su spintele ir dvigulė lova
(tachta). Tel. 8 624 58708
Didelis lauro medis su vazonu už 20
Eur; lauko akmenys; dviratis; nauja
skysto kuro krosnis; naujas supakuotas
šuns narvas transportavimui už 75 Eur;
lazdyno sodinukai po 2 Eur; kedro sodinukai po 2 Eur; dekoratyvinis migdolas.
Tel. 8 696 64583
Fikusai, agavos ir alijošiai.
Tel. 8 617 17886
Naujas kinietiškas benzininis variklis
dviračiui už 100 Eur; lauko plastikinės
dailylentės (380x25 cm, 30 vnt) už 50
Eur. Tel. 8 618 89113
Rusų toiterjero veislės šuniukai (2 patinėliai), paskiepyti, sugirdyti vaistai nuo
kirmėlių. Kaina – 1 vnt/200 Eur.
Tel. 8 610 26123
Pigiai naudotas virtuvinių spintelių komplektas su maišytuvu ir virykle.
Tel. 8 626 90550

Keičia
2 kambarių 55 kv. m butą Kaune Žaliakalnio rajone, Varpo g. 39, plytiniame
name į 1-2 kambarių butą Druskininkuose centre arba senamiestyje.
Tel. 8 656 88734

Perka
Virtuvinį stalą. Tel. 8 601 27285
Naudotą šiferį. Domina maži lapai.
Tel. 8 656 40388
Žaidimus CD diskuose (tinkančius stacionariam kompiuteriui).
Tel. 8 646 72499
Beržines malkas. Tel. 8 680 33854

Nuoma
3 kambarių bute išnuomoju 1 kambarį
(pageidautina merginoms).
Tel. 8 651 00151
Išnuomojamas 1 kambarys name Baltašiškėje (be patogumų).
Tel. 8 (313) 56576
Išnuomoju 2 pereinamų kambarių nedidelį butą prie Gardino-Veisiejų sankryžos. Tel. 8 616 21378
Išnuomojamos gamybinės patalpos (70
kv. m) su atskiru įvažiavimu). Kaina – 1
kv. m/1,7 Eur. Tel. 8 680 58789
Išnuomojami naujai suremontuoti su
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai
Gardino g. Tel. 8 611 48844
Išnuomojamas 1 kambario 16 kv. m
butas su visais patogumais ir buitine
technika Šiltnamių g. Kaina – 1 mėn.
/70 Eur (šildymo metu)+ komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 618 67244
Išsinuomočiau garažą Gardino g. (prie
buvusio pieno kombinato).
Tel. 8 (313) 53051
Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio
1 d.) centre. Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 2 kambarių butą.
Tel. 8 618 67244
Išnuomoju 2 kambarių butą 2 aukšte,
naujos statybos name.
Tel. 8 628 90694
Išnuomojama 2 kambarių butas.
Tel. 8 618 67244

Ieško darbo
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602
42 m. moteris ieško darbo (dirbti nepilną darbo dieną), gali dirbti kambarine.
Tel. 8 621 14466
Vyras, turintis B, C ir E vairavimo kategorijas, ieško vairuotojo darbo Druskininkuose. Tel. 8 623 53377
Vyras ieško darbo. Tel. 8 621 03032
Vyras ieško kiemo darbininko sanatorijoje, kaimo sodyboje arba bet kokio
darbo. Tel. 8 623 23430
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 625 47437

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

Šarvuotos lauko durys
namams.
Šarvuotos buto durys.
Metalinės durys.
UAB „Mirandus“
M. K. Čiurlionio g. 111-202
Tel.: 8 686 84915, 8 686
53654
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Bibliotekoje – knygos „Palėpėje,
į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas
„Man buvo nepaprastai gera
susitikti su žmonėmis, puoselėjančiais mūsų tėvų, senelių, protėvių tradicijas, saugantiems dvasines vertybes.
Dėkoju, kad atėjote įvertinti
mano kuklų darbą“, – susitikime su druskininkiečiais sakė
iš Merkinės krašto kilęs žurnalistas, poetas ir rašytojas Česlovas Skaržinskas. Praėjusį
ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje surengtas jo naujosios knygos ,,Palėpėje, į kurią atsėlina
vakaras“ pristatymas.
Renginyje dalyvavo ir Č. Skaržinsko bičiulis, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas,
istorikas Linas Janulevičius, bibliotekininkas Petras Zurlys. Į
biblioteką buvo susirinkę ne tik
gausus būrys druskininkiečių,
bet ir Č. Skaržinsko kraštiečiai.
Autorius atsakė į jų klausimus
apie kūrybą, dalijosi jam brangiais prisiminimais, gyvenimiškomis įžvalgomis.
Č. Skaržinskas papasakojo,
kad knygą kūrė tarsi savaime,
spontaniškai, o pavadinimas ir
byloja apie tai, kur gimė ir buvo
užfiksuotos mintys knygai: palėpėje, kuri, anot autoriaus, kartu yra ir jauki jo sielos, jo kūrybinio susikaupimo erdvė.

Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė su renginyje dalyvavusiais svečiais: žurnalistu H. Vaitiekūnu, bibliotekininku P. Zurliu, knygos autoriumi Č. Skaržinsku ir istoriku L. Janulevičiumi/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Autorius ir bibliotekos direktorė Laima Žėkienė paskaitė ištraukų iš Č. Skaržinsko kūrybos
– prozos ir poezijos. Knygos autorius ir svečiai neliko abejingi
Lietuvos pensininkų sąjungos

Druskininkų miesto bendrijos
„Bočiai“ mišraus ansamblio atliktoms cikrinėms dzūkiškoms
dainoms.
Parengė Ramunė Žilienė

Jaunųjų rankininkių sėkmė
Balandžio 1-2 dienomis Pasvalyje organizuotose Lietuvos jaunių
U17 merginų rankinio čempionato II diviziono finalinėse varžybose dalyvavo Pasvalio, Druskininkų, Eišiškių ir Zarasų komandos.
Pirmą dieną druskininkietės (trenerė Danguolė Sukankaitė) žaidė
su Eišiškių komanda ir ją nugalėjo
rezultatu 34:25. 8 įvarčius pelnė
Urtė Žėkaitė, Deimantė Lenkauskaitė – 7, Sandra Kvetkauskaitė ir
Laura Stonkutė – po 6, Urtė Navickaitė – 5, Eismantė Lapatinskaitė – 2. Antrą dieną Druskininkų
SC komanda žaidė dėl 1-2 vietos
su Pasvalio komanda ir jai pralaimėjo rezultatu 19:38. Druskininkų SC komanda iškovojo 2 vietą. Įvarčius pelnė ir geru žaidimu
pasižymėjo vartininkė Rasa Bingelytė. Urtė Žėkaitė pelnė 5 įvarčius, Deimantė Lenkauskaitė – 4,
Urtė Navickaitė – 4, Emilija Tamulevičiūtė – 4 , Eismantė Lapatinskaitė – 1.
Druskininkų sporto centro
informacija, Gintaro Grigo
nuotrauka

Nedeginkite žolės – įstatymas numato piniginę baudą!
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio pareigūnai prašo
nedeginti žolės ir atsargiai elgtis
su ugnimi. Draudžiama sugrėbtus (surinktus) augalus, jų dalis ar
krūvas deginti miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą, laužų kūrenimui nustatytose
vietose), taip pat miške, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo
miško ar durpingos vietos. Sausą žolę, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas
leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas ne arčiau kaip
30 metrų nuo statinių. Deginimas
turi būti nuolat stebimas, jį baigus,
smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti, užpilant vandeniu,

smėliu ir pan. Dar kartą primename, kad už gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus numatytos griežtos administracinės
baudos:
•už sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių, lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimą, pažeidžiant aplinkos
apsaugos reikalavimus, asmenims užtraukia baudą nuo 30 iki
230 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo 60 iki 300 eurų;
•už ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių,
javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimą asmenims užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120

iki 350 eurų;
•už priešgaisrinės apsaugos
priemonių nesiėmimą, pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą,
užtraukia baudą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki 170 eurų;
Taip pat informuojame visus žemės savininkus ir jos naudotojus,
kad vykdomi operatyviniai reidai.
Reidų metu nustatyti pažeidėjai
bus baudžiami įstatymų nustatyta tvarka, kurie nesilaiko gaisrinės saugos ar aplinkos apsaugos
nustatytų reikalavimų. Pastebėję
degančią žolę, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.
Druskininkų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos informacija

