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D. Sinkevičius savo kūrybą patikėjo žiūrovų 
„cenzūrai“

Ramunė Žilienė

Antradienį Druskininkų vie-
šojoje bibliotekoje atidaryta 
daug druskininkiečių dėmesio 
ir diskusijų sukėlusi Deivido 
Sinkevičiaus paroda „Cenzū-
ra“. Autorius, regis, provokuo-
ja lankytojus ne pasyviai dar-
bų peržiūrai, o pamąstymams 
apie šių dienų aktualijas ir ben-
dražmogiškas vertybes.

Savo kūryba D. Sinkevičius tar-
si pateikia žiūrovams jam rūpi-
mus nelengvus, egzistencinius 
klausimus, kviesdamas drauge 
ieškoti atsakymo į juos. Ar dera-
mai saugome tautos istoriją? Kur 
link veda nežabotas „sudaiktėji-
mas“, vartotojiškas santykis su 
aplinka? Kokio mastelio grėsmė 
taikiam žmonių sambūviui pa-
saulyje? Kiek įsigalėjęs žmonių 
tarpusavio susvetimėjimas? Ar vi-
sada įsiklausome, ar tikrai išgirs-
tame žmones, kurie arčiausiai 
mūsų ir yra mums brangūs? Ko-
kius pokyčius mums neša laiko 
tėkmė, ar galime ją paversti gerų, 
prasmingų darbų sąjungininke? 
Kodėl taip svarbu žmogui būti pa-
čiam savimi? Parodos lankyto-
jams D. Sinkevičiaus darbai sukė-
lė įvairių minčių ir įspūdžių.

„Užaugau labai gražioje, links-
moje, šiek tiek sulaukėjusio-
se gyvenvietėje, įsikūrusioje ant 
Nemuno kranto, šalia Druskinin-
kų miesto, Viečiūnuose. Moks-
lų, susijusių su menu, krimsti ne-
teko, todėl dabar galiu džiaugtis 
sveikais baltais dantimis. Pieši-
mu ir tapyba savarankiškai domė-
tis pradėjau paauglystėje, kai ar-
timas žmogus pasakė, jog mano 
piešiniai tragiški, nieko verti. Tad 

pradžioje kūryba tapo kaip atsaku 
į tuos žodžius, o vėliau ji perau-
go į bandymus išreikšti savo po-
žiūrius, pamąstymus apie mane 
supantį pasaulį“, – taip save pri-
stato menininkas D. Sinkevičius. 
Šiųmetėje tradicinėje Druskinin-
kų savivaldybės inicijuojamo-
je Padėkos šventėje, pagerbiant 
miestui nusipelniusius žmones ir 
ryškiausias iniciatyvas, buvo pa-
dėkota ir Deividui. Jam atiteko 
Druskininkų mineralinio vandens 
lašo statulėlė „Už aktyvią ir įvai-
riapusišką veiklą“. Paprastas, kū-
rybingas ir žodžių į blizgius po-
pierėlius nevyniojantis Deividas 
džiaugiasi, kad gyvena Druski-
ninkuose, mieste, kuris, kaip pats 
sako, yra išskirtinė ir jam labai 
brangi vieta. Originalių idėjų ne-
stokojantis D. Sinkevičius Drus-
kininkų krašte įgyvendina įvairius 
projektus, yra vienas iš aktyviau-
sių Viečiūnų miestelio bendruo-
menės „Versmė“ narių. O savo 
naująja paroda D. Sinkevičius 
tik patvirtino, kad yra ne tik inici-
atyvus bendruomenininkas, bet 
ir aiškią pilietinę poziciją turintis 
menininkas.

Naujausioje parodoje ekspo-
nuojama tapybos, grafikos dar-
bai, medžio raižinys ir skulptū-
ros-instaliacijos. Kodėl parodos 
pavadinimas – „Cenzūra“? „Kai 
ruošiausi šiai parodai, praė-
jau kelis savotiškos „cenzūros“ 
etapus, – sakė D. Sinkevičius. 
– Pirmasis etapas buvo susi-
jęs su pamąstymu, kad turiu su-
kūręs daugybę darbų. Tad teko 
pačiam save „cenzūruoti“, ge-
rokai pasukti galvą, kuriuos dar-
bus atrinkti ekspozicijai? Su vi-
dine „cenzūra“ buvo susijęs ir 

antrasis ruošimosi parodai eta-
pas: vis tik norėjosi eksponuo-
ti ne tik ankstesnius darbus, 
bet ir sukurti naujų. Todėl sa-
vęs paklausiau: tai kokie turėtų 
būti tie naujieji mano darbai? Ką 
gi, svarsčiau, jei jau jų „nelabai 
kas“ perka, vadinasi, galiu ir to-
liau kurti tai, ką noriu! Tokius ir 
sukūriau, pateikiu šioje parodo-
je. Tačiau man, tikriausiai kaip 
ir daugumai menininkų, reikia ir 
susitikimo su žiūrovais, jų verti-
nimo. Todėl ir trečiasis etapas, 
kuriame dabar esu drauge žiū-
rovais, taip pat siejamas su sa-
votiška, tik jau ne savo paties, o 
žiūrovų cenzūra.“.

Deividas pripažino, kad pasta-
ruosiuose savo darbuose jis labai 
nuoširdus: „Menininkui kūrybos 
laisvė yra viena iš svarbiausių, 
pamatinių vertybių. Aš save reiš-
kiu kūriniais taip, kaip suvokiu 
mane supantį pasaulį.“

Paklaustas, ar nėra taip, kad gal 
griežčiausias savo darbų vertinto-
jas vis dėlto ir yra pats autorius, 
D. Sinkevičius sakė, kad kiekvie-
nas turime tam tikrus vidinius rė-
mus, todėl dažnai esame savo 
pačių „cenzoriai“: „Vienaip elgia-
mės ir skirtingai bendraujame 
su vaikais, tėvais, dar kitaip – su 
bendradarbiais ar kitais žmonė-
mis... Kurdamas, stengiausi kuo 
labiau atsiriboti, atsisakyti kokių 
nors išorinių aplinkybių diktuoja-
mų įtakų. Kas šovė į galvą, tą ir 
išreiškiau.“

Parodos atidarymo proga D. 
Sinkevičių pasveikino artimie-
ji, bičiuliai ir kiti jo kūrybos my-
lėtojai. Daugeliui parodos žiū-
rovų įspūdį paliko ne tik dailės 
darbai, bet ir D. Sinkevičiaus 

skulptūros-instaliacijos. Viena 
iš jų – „Linksmybių ratelis“. Pa-
naudojant tautinį simbolį – se-
novinį verpimo ratelį, kino juos-
tą bei „gaublį“, sukurtą papjė 
mašė technika, juntama subtiliai 
pareikšta menininko pretenzija 
dėl globalių, tačiau kiekvienam 
mąstančiam, „mažam“ žmogui 
skaudžių, aktualių šiandieninio 
pasaulio problemų. Autorių pa-
sveikinęs dailininkas Alfonsas 
Šuliauskas pasidžiaugė, kad D. 
Sinkevičius kuria taip, kaip jam 
liepia jo požiūris, intelektas, ir tai 
yra unikalu: „Kiekviename Deivi-
do kūrinyje „sėdi“ vienokia ar ki-
tokia idėja. Todėl darbai įtaigūs, 
turi emocinį krūvį, ir tai yra svar-
bu, vertinant jo kūrybos rezulta-
tą“, – kalbėjo A. Šuliauskas.

Dėkodamas susirinkusiems už 
sveikinimus, D. Sinkevičius pri-
sipažino, kad parodos atidary-
mo diena jam yra dviguba šven-
tė – pirmiausiai dėl to, kad jiedu 
su žmona Irina mini santuo-
kos dešimtmetį: „Prieš dešimtį 
metų vedžiau nuostabią mote-
rį, savo žmoną Iriną. Dievuliau, 
duok man nors pusę tokios kan-
trybės, kuria apdovanojai šią 
moterį...“ Padėkojusi sutuokti-
niui už šiltus, nuoširdžius žo-
džius, I. Sinkevičienė šypsoda-
masi patikino, kad kantrybės jai 
tikrai ir toliau užteks. Moteris 
pasidžiaugė, kad Deividas dali-
nasi su ja ne tik kūrybiniais su-
manymais, bet ir neretai tariasi, 
diskutuoja dėl vienokio ar kito-
kio meninio sprendimo.

Druskininkų savivaldybės vie-
šojoje bibliotekoje D. Sinkevi-
čiaus paroda veiks iki balandžio 
28 dienos. 

Dėkodamas susirinkusiems už sveikinimus, D. Sinkevičius įvardijo, kad parodos atidarymo diena jam yra dviguba šventė, nes jiedu su žmona Irina mini santuokos dešimtmetį /Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka
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Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Brangūs savivaldybės gyventojai ir svečiai,

Su pirmaisiais saulės spinduliais, atgimstančia gamta ir sugrįžtančiais 
paukščiais į mūsų namus ir širdis ateina pati kilniausia šventė – Šv. Vely-
kos.  Tai naujos vilties ir šviesių minčių laikas. 
Lai gražiausią pavasario šventę dar labiau sušildo nuoširdūs darbai, 

gražūs žodžiai, dėkingumas, rūpestis ir meilė savo artimiesiems. 
Šv. Velykų  proga linkime giedros nuotaikos, gyvenimo pilnatvės ir pras-

mingų darbų Jums, o Jūsų namams – darnos, ramybės ir džiaugsmo. 

Linksmų Šv. Velykų!

 Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybėje – mažiausias 
registruotas nedarbas Alytaus apskrityje

2017 m. balandžio 1 dienos Lie-
tuvos darbo biržos duomenys 
rodo, kad registruoto nedarbo ro-
dikliai Druskininkų savivaldybėje 
ir toliau išlieka mažiausi Alytaus 
apskrityje. Naujausiais duome-
nimis, Druskininkų savivaldybėje 
registruotas nedarbas siekia 9,8 
procentų, tuo tarpu didžiausias 
nedarbas Lazdijų rajone – net 
15,7 procentų. Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius pažymėjo, kad, 
sprendžiant nedarbo problemas, 
savivaldybės specialistai intensy-
viai bendradarbiauja su darbo bir-
ža, verslininkais ir bendruomene.

„Tokios rimtos socialinės pro-
blemos kaip nedarbas negali būti 
išsprendžiamos per vieną die-
ną. Mažėjantys nedarbo rodikliai 
rodo, kad einame teisinga krypti-
mi – ilgalaikių bedarbių mažėja. 
Kaip praėjusiais metais atsklei-
dė „Citadele“ banko inicijuotas ty-
rimas „Verslo kliūčių žemėlapis 
2016“, Druskininkų savivaldybė-
je aplinka verslui plėtoti viena pa-
lankiausių šalyje. Džiugu, kad ne-
maža dalis druskininkiečių imasi 
verslo, taip sukurdami darbo vietą 
ne tik sau, bet ir kitiems“,  – sakė 
L. Urmanavičius.

Lyginant su pernai metų to pa-
ties laikotarpio duomenimis, re-
gistruotas nedarbas šalyje ma-
žėjo 0,6 procentiniais punktais, o 
Druskininkų savivaldybėje – net 
1,2 procentiniais punktais.

Daug dėmesio Druskininkų savi-
valdybėje skiriama jaunimo įtrau-
kimui į darbo rinką: siekiama ge-
rinti profesinio ugdymo kokybę 

mokyklose, Jaunimo užimtumo 
centras įgyvendina iniciatyvas, 
padedančias ugdyti jaunimo vers-
lumą. Druskininkų savivaldybės 
vadovai ir verslo atstovai planuo-
ja įgyvendinti „Jaunimo verslu-
mo ugdymo ir integracijos į darbo 
rinką“ programą, kuri turėtų pa-
dėti sumažinti nemotyvuotų, ne-
dirbančių ir niekur nesimokančių 
jaunų žmonių skaičių,  padėti iš-
spręsti mokinių užimtumo vasarą 
problemą. 

Antrus metus Druskininkuo-
se vykdomas projektas „Atrask 
save“, kurio tikslas – sumažinti 
15-29 m. niekur nedirbančių, ne-
simokančių, neregistruotų darbo 
biržoje jaunuolių skaičių. Siekia-
ma kuo daugiau jaunuolių grąžinti 
į švietimo sistemą arba integruo-
ti į darbo rinką. Pirmųjų metų pa-
siekimai Druskininkuose yra vieni 
aukščiausių šalyje – esame tarp 
dešimties geriausius rezultatus 
pasiekusių savivaldybių.

Elektroniniu būdu galima užsisakyti 
net 23 Socialinės paramos skyriaus 

teikiamas paslaugas

Druskininkų savivaldybės gy-
ventojai vis aktyviau naudoja-
si galimybe socialinės paramos 
paslaugas užsisakyti interne-
tu. Naudodamiesi internetu, gy-
ventojai gali pateikti prašymus 
gauti išmoką vaikui, socialinę 
pašalpą, įvairias šalpos pensi-
jas, mokinių nemokamą maiti-
nimą ir kitas paslaugas – elek-
troniniu būdu galima užsisakyti 
net 23 Socialinės paramos sky-
riaus teikiamas paslaugas. Visą 
paslaugų sąrašą galima ras-
ti elektroninės socialinės para-
mos šeimai informacinės siste-
mos portale: www.spis.lt arba 
Druskininkų savivaldybės tin-
klalapyje: www.druskininkai.lt 
esančiame elektroninių paslau-
gų reklaminiame skydelyje.

Elektroniniu būdu pateikti pra-
šymą nesudėtinga. Gyventojas 
turi prisijungti portale: www.spis.
lt per Gyventojų sritį. Prisijung-
ti galima keletu būdų: per banką, 
su mobiliuoju elektroniniu para-
šu arba elektroniniu parašu. Prisi-
jungus reikia pasirinkti norimą so-
cialinės paramos  paslaugą, dėl 
kurios bus teikiamas prašymas, 
prašymo formoje būtina suvesti 
visus reikiamus duomenis ir užpil-
dytą prašymą pateikti Druskinin-
kų savivaldybei.

Teikiant kai kuriuos prašymus, 
gali prireikti papildomų dokumen-

tų. Pavyzdžiui, teikiant prašymą 
dėl išmokos gimus vaikui skyri-
mo, papildomų dokumentų pa-
teikti nereikia, kadangi savival-
dybė gauna šiai paramai skirti 
duomenis iš Gyventojų registro. 
Tačiau teikiant prašymą socialinei 
pašalpai, reikalinga prie elektroni-
nio prašymo pridėti darbo užmo-
kesčio pažymą PDF formatu, nes 
savivaldybė šių duomenų neturi.

Pateikus prašymą, gyventojui į 
jo nurodytą el. paštą, nedelsiant, 
bus išsiųstas elektroninis prane-
šimas apie prašymo priėmimą. 
Jame bus nurodyta, ar pateik-
ti visi dokumentai ir ar prašymas 
priimtas nagrinėti, arba bus pažy-
mėta, kokių dokumentų trūksta. 
Apie sprendimą (skirti ar neskirti 
išmoką) gyventojas bus informuo-
jamas prašyme pasirinktu būdu.

Kviečiame gyventojus taupy-
ti savo laiką ir rinktis elektroni-
nes paslaugas. Užsakyti jas gali-
te jums patogiu laiku visur, kur yra 
interneto ryšys, tam nėra būtina 
kreiptis į savivaldybę ar seniūniją. 
Iškilus klausimams specialistai vi-
sada padės ir pakonsultuos.

Kilus klausimų dėl elektroninių 
prašymų pateikimo, skyriaus spe-
cialistai padės išsiaiškinti proble-
mas ir atsakys į iškilusius klau-
simus tel. (8 313) 52543 arba el. 
paštu: laima.jaskeleviciene@
druskininkai.lt

„Tokios rimtos socialinės problemos 
kaip nedarbas negali būti išsprendžiamos 
per vieną dieną. Mažėjantys nedarbo ro-
dikliai rodo, kad einame teisinga kryptimi 
– ilgalaikių bedarbių mažėja. Kaip praėju-
siais metais atskleidė „Citadele“ banko ini-
cijuotas tyrimas „Verslo kliūčių žemėlapis 
2016“, Druskininkų savivaldybėje aplin-
ka verslui plėtoti viena palankiausių ša-
lyje. Džiugu, kad nemaža dalis druskinin-
kiečių imasi verslo, taip sukurdami darbo 
vietą ne tik sau, bet ir kitiems“,  – sakė L. 
Urmanavičius.

2017 m. balandžio 1 dienos Lietuvos darbo biržos duomenys rodo, kad registruoto ne-
darbo rodikliai Druskininkų savivaldybėje ir toliau išlieka mažiausi Alytaus apskrityje/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

Socialinių paslaugų centras skelbia 
atranką psichologo pareigybei užimti
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras, Druskininkų 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskinin-
kai, kodas 152160651, priims į kolektyvą psichologą ir skelbia atran-
ką psichologo pareigybei užimti.

Darbo pobūdis: teikti psichologinę pagalbą senyvo amžiaus asme-
nims, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, moty-
vuoti 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 baka-

lauro ar psichologijos magistro);
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių 

rekomendacijų, savo privalumų, pasiekimų sąrašą, nurodydamas da-
lykines 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 paslau-
gų centro direktorei Astai Aleksienei (II aukštas,1 kab.) arba elektro-
niniu paštu infosocpaslaugos@gmail.com.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel. (8 313) 58 072.
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus in-

formuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Balandžio 19 dieną bus įjungtos 
perspėjimo sirenos

Vykdant Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. gruodžio 
22 d. nutarimą Nr. 1384 „Dėl per-
spėjimo ir informavimo sistemos 
techninio patikrinimo“, balandžio 
19 d. vyks Perspėjimo sistemos 
patikrinimas, kurio metu bus įjun-
giamos sirenos.

Perspėjimo pranešimų perdavi-

mas prasidės ir sirenos bus įjung-
tos 11.52 val. ir tęsis iki 12.00 val. 
Pranešimai bus kartojami kas 1 
minutę.

Patikrinimo metu gyventojai bus 
informuojami per Lietuvos naci-
onalinį radiją ir televiziją, o taip 
pat ir per gyventojų perspėjimo 
ir informavimo, naudojant viešų-

jų judriojo telefono ryšio paslau-
gų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS) 
trumpaisiais pranešimais į mobi-
liuosius telefonus.

Primename, kad telefonų nusta-
tymo instrukcijos ir daugiau infor-
macijos apie šią sistemą patei-
kiama departamento tinklalapyje 
adresu: www.gpis.vpgt.lt.

Portale www.spis.lt galite užsisakyti net 23 Socialinės paramos skyriaus teikia-
mas paslaugas 
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Kviečiame dalyvauti visuomeninėje 
akcijoje „Darom‘ 2017“

Druskininkai ir jų apylinkės vi-
sada pasižymėjo švara ir tvarka, 
todėl kviečiame jaunimą, įmo-
nes, įstaigas, organizacijas, vi-
sus bendruomenės narius ir vėl 
prisidėti prie viešųjų erdvių tvar-
kymo akcijos „Darom“ metu. Ak-
cijos pradžia – 2017 m. balandžio 
22 d. 10 val. Prašome visų, no-
rinčių prisidėti prie savivaldybės 
viešųjų erdvių tvarkymo, esant 
galimybei atsinešti pirštines ir 
maišus šiukšlėms rinkti. Surink-
tų šiukšlių išvežimą organizuos 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Ūkio skyrius.

Dėl šiukšlių išvežimo iš privačių 
teritorijų prašome kreiptis į UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“ – 
tel. (8 313) 51 405.

Informaciją apie tvarkytinas vie-

šąsias teritorijas teikia, akcijos 
dalyvius registruoja: Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Ku-
leckas – tel. (8 313) 53 442, el. 
paštas valdas.k@druskinin-
kai.lt; Druskininkų savivaldybės 
administracijos Leipalingio seniū-
nijos seniūnas Antanas Krancevi-
čius – tel. (8 313) 43 360, el. paš-

tas antanas.k@druskininkai.lt; 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Viečiūnų seniūnijos 
seniūnas Alvydas Varanis – tel. 
(8 313)  47 917, el. paštas: alvy-
das.varanis@druskininkai.lt.

Tvarkytinų vietų sąrašą rasite 
svetainėje: www.druskininkai.lt 
esančiame akcijos reklaminiame 
skydelyje.

SVARBI INFORMACIJA BŪSIMŲ 
PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVAMS

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. prieš-
mokyklinis ugdymas vaikams, 
kuriems kalendoriniais metais 
sueina 6 metai, yra privalomas. 
Vaikai privalo lankyti švietimo 
įstaigą, vykdančią priešmoky-
klinio ugdymo programą. Nuo 
2017 m. rugsėjo 1 d. Druskinin-
kų savivaldybėje šias  progra-
mas vykdo:

Druskininkų „Atgimimo“ moky-
kla; Druskininkų „Saulės“ pagrin-
dinė mokykla; Druskininkų savi-
valdybės Leipalingio pagrindinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
skyrius „Liepaitė“; Druskininkų 
savivaldybės Viečiūnų pagrindi-
nės mokyklos ikimokyklinio ug-
dymo skyrius „Linelis“; Druski-
ninkų lopšelis-darželis „Žibutė“.

Primename, kad 2017 m. gegu-
žės 22 d. baigiasi prašymų priė-
mimas.

Visą priėmimo  tvarką, pagal 
gyvenamąsias teritorijas joms 
priskirtas švietimo įstaigas bei  
prašymo formą galima rasti  čia: 
/go.php/Svietimas798650977

Laiškas Tau
Vienas išmintingas žmogus iš-

siuntė laišką, teigdamas, kad Aš 
ir Tu tyčiojamės iš kitų, jeigu: va-
karieniaudami apkalbame savo 
kolegas ar pažįstamus; žiūrėda-
mi televizorių negražiai atsilie-
piame apie rodomus žmones, jų 
aprangą, ar elgesį; skaitydami 
laikraščius, klausydamiesi radi-
jo, šaipomės iš kitokios nuomo-
nės; vairuodami agresyviai rea-
guojame ir šaukiame, keikiame 
kitus vairuotojus; sakome žemi-
nančius dalykus savo šeimos na-
riams, kaimynams; aptarinėjame 
kitų žmonių turtinę padėtį, uždir-
bamą atlygį, ar kitaip atvirai igno-

ruojame ar demonstruojame ne-
pagarbą kitam žmogui. 

Niekada nevėlu pakeisti savo el-
gesį. 

Pasitinkant pavasarį, pažadinki-
te ir savo sielą naujiems, geriems 
darbams. 

Pradėkite nuo savęs
Druskininkų savivaldybės admi-

nistracija tęsia gerų darbų mara-
toną ir kviečia JUS prisijungti prie  
akcijos „Pradėk nuo savęs“, ku-
riant draugišką miestą, draugišką 
bendruomenę. 

Pradėkite dabar. Šiandien. 
Susilaikykite nuo kandžios repli-

kos. Šypsokitės. Dažniau.

Su artėjančiomis Šv. Velykomis!
 

Akcijos „Pradėk nuo savęs“ 
organizatoriai

Bus konsultuojamasi su gyventojais dėl 
Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų 

vietovių teritorijų ribų nustatymo
Druskininkų savivaldybės ad-

ministracija rengia Druskininkų 
savivaldybės gyvenamųjų vieto-
vių teritorijų ribų nustatymo pla-
ną. Šio plano tikslas  – nustatyti 
Druskininkų savivaldybės mies-
to ir kaimų tikslias ribas. Visos 
gyvenamųjų vietovių ribos yra 
nepatvirtintos (sąlyginės) ir dau-
geliu atvejų nesutampa su namų 
valdų bei žemės sklypų ribomis. 
Savivaldybėje yra tokių sklypų, 
kurie faktiškai yra viename kai-
me ar gyvenvietėje, o dokumen-
tuose priskirti kitam kaimui. Taip 
pat kai kurie dideli sklypai, pri-
klausantys vienam savininkui, 
nusidriekia per kelis kaimus. 
Esant tokiai situacijai, tampa ne-
aišku, kuriai gyvenamajai vieto-
vei priskirti suformuotą žemės 
sklypą, taip pat iškyla problemų, 
registruojant nekilnojamąjį turtą 
Nekilnojamojo turto registre, nu-
statant jo vertes.

Todėl numatoma keisti Drus-
kininkų miesto teritoriją, prijun-
giant dalį Neravų k., Gailiūnų 
k., Mizarų k., Jaskonių k., Ra-
tnyčios k., taip pat Švendubrės 
k. dalis. Padidėjus Druskininkų 
miesto  teritorijai, bus daugiau 
galimybių plėtoti verslą, taip pat 
gerinti miesto infrastruktūrą, at-
siras galimybė daugiau ir grei-
čiau išasfaltuoti kelius, naujai 
plėtoti  ir rekonstruoti vandentie-
kio bei nuotekų tinklus.

Kviečiame savivaldybės gy-
ventojus būti pilietiškus ir ak-
tyviai dalyvauti jiems svarbių 

sprendimų priėmime bei išsakyti 
savo nuomonę dėl Druskininkų 
savivaldybės gyvenamųjų vieto-
vių teritorijų ribų nustatymo.

Gyventojų apklausa dėl Drus-
kininkų savivaldybės gyvena-
mųjų vietovių teritorijos ribų 
nustatymo prasidės 2017 m. ba-
landžio 13 d. ir vyks iki 2017 m. 
balandžio 26 d.

Gyventojai savo nuomonę  dėl 
jų gyvenamosios vietovės ribų 
nustatymo gali pareikšti spe-
cialiuose apklausos lapuo-
se. Apklausa vykdoma Leipa-
lingio (Alėjos g. 30, Leipalingio 
mstl., Leipalingio sen., Druski-
ninkų sav.) ir Viečiūnų (Jaunys-
tės g. 17, Viečiūnų k., Viečiūnų 
sen., Druskininkų sav.) seniūni-

jų patalpose bei Druskininkų sa-
vivaldybės (Vasario 16 –oji g. 7, 
Druskininkai) patalpose kiekvie-
ną darbo dieną nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 8.00 val. 
iki 17.00 val. (išskyrus pietų per-
trauką nuo 12.00 val. iki 12.45 
val.) ir penktadieniais nuo 8.00 
val. iki 15.00 val.

Minėtose vietose  bus iškabin-
ti žemėlapiai. Gyventojai savo 
nuomonę gali pareikšti pagal se-
niūnijų priklausomybę: Neravų 
kaimo gyventojai – Viečiūnų se-
niūnijos patalpose, Gailiūnų kai-
mo gyventojai – Leipalingio se-
niūnijos patalpose. Druskininkų 
miesto gyventojai – Druskinin-
kų savivaldybės patalpose (Va-
sario 16- oji g. 7, Druskininkai).

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Numatoma keisti Druskininkų miesto teritoriją, prijungiant dalį Neravų k., Gailiūnų k., 
Mizarų k., Jaskonių k., Ratnyčios k., taip pat Švendubrės k. dalis/Druskininkų savivaldy-
bės archyvo nuotrauka
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Mieli Druskininkų krašto žmonės,
Sveikiname Jus su Šv. Velykom!
Tegul kartu su atgimstančiu pavasariu į Jūsų na-

mus ateina šiluma, ramybė, džiaugsmas ir tikėji-
mas!

Lietuvos socialdemokratų partijos Druskininkų 
skyriaus vardu, Kristina Miškinienė

Sakoma, jog kartu su pavasario 
saule, Šv. Velykomis į žemę su-
grįžta gyvenimas ir džiaugsmas.

Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, 
ir į Jūsų širdis!

Darbo partijos 
Druskininkų skyrius

Norite įdarbinti jaunimą? 
Pasinaudokite JUC pasiūlymu!

Potencialūs darbdaviai, įmonių 
atstovai, norintieji įdarbinti jau-
nuolius kviečiami užpildyti ANKE-
TĄ nuorodoje: http://www.juc.lt/
startuoja-jaunimo-verslumo-ug-
dymo-ir-integracijos-darbo-rinka-
programa.

Jei esate darbdavys, verta daly-
vauti Jaunimo verslumo ugdymo 

ir integracijos į darbo rinką pro-
gramoje:

PENKIOS PRIEŽASTYS, ko-
dėl darbdaviui verta dalyvau-
ti Jaunimo verslumo ugdymo 
ir integracijos į darbo rinką 
programoje:

1. Jums kompensuojamos 
įdarbinto jaunuolio darbo už-
mokesčio sąnaudos (ne dides-
nė nei nustatyta LR minimali 
mėnesinė alga,  išskyrus vals-
tybinio socialinio draudimo 
įmokos sąnaudas);

2. Paskatinate jauną žmogų 
kaupti jam reikalingą patirtį, 
ugdyti asmenines bei sociali-
nes kompetencijas;

3. Padedate išspręsti druski-
ninkiečių vaikų ir jaunimo va-
saros užimtumo problemą;

4. Pristatote savo verslą ir 
veiklą jauniems žmonėms, taip 
jiems padėdamas pasirinkti 
profesinės veiklos sritį;

5. Padedate jaunimui, norin-
čiam užsidirbti savarankiškų 
pajamų, įgyti darbinių įgūdžių, 
siekti savo tikslų. 

Anketa sukurta, vykdant Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centro 
Jaunimo verslumo ugdymo ir inte-
gracijos į darbo rinką programą. 
Kaip patikino Druskininkų jauni-
mo užimtumo centro direktorė 
Aušra Nedzinskienė, 14-17 metų 
jaunuoliai labai nori dirbti ir jie yra 
labai motyvuoti, todėl darbdaviai 
raginami pagalvoti, ką galėtų pa-
siūlyti jaunesniems žmonėms. 
Pagrindinė sąlyga – įdarbinti jau-
ną žmonų: „Parengėme anketą 
potencialiems darbdaviams ir tiki-
mės aktyvaus jų dalyvavimo. Ne-
abejoju, kad bendruomeniškas 
verslininkų, darbdavių požiūris į 
mokinių, jaunų žmonių užimtumo 
reikalus paskatins juos teikti įvai-
rius pasiūlymus.“

„Mano Druskininkai“
 informacija

A. Nedzinskienė: „14-17 metų jau-
nuoliai labai nori dirbti ir jie yra labai mo-
tyvuoti, todėl darbdaviai raginami pa-
galvoti, ką galėtų pasiūlyti jaunesniems 
žmonėms“.

Aptartas vaikų vasaros poilsio 
stovyklų organizavimas

Mokslo metams artėjant į pabai-
gą, Druskininkų savivaldybės va-
dovai, administracijos specialis-
tai ir įstaigų atstovai aptarė vaikų 
vasaros poilsio stovyklų organi-
zavimo klausimus.  Siekiant, kad 
vasarą vaikų laisvalaikis  būtų 
prasmingas ir įdomus, Druski-
ninkų savivaldybė ir šiais metais 
skirs biudžeto lėšų vaikų vasa-
ros poilsio stovyklų organizavi-
mui. Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo Lino Urmana-
vičiaus teigimu, vasaros stovy-
klos yra puikus būdas ugdyti vai-
kų savarankiškumo ir bendravimo 
įgūdžius, prasmingai praleisti lai-
ką: „Praėjusiais metais įvairio-
se programose dalyvavo net 690 
vaikų iš Druskininkų ir kaimiškų-
jų vietovių. Norime, kad ir šią va-
sarą jiems būtų pasiūlytos įdo-
mios, prasmingos veiklos, nes 
turime daugybę tam pritaikytų er-
dvių, pradedant mokyklomis, jau-

nimo užimtumo centru ir baigiant  
kaimiškųjų bendruomenių namais 
bei muziejais“. 

Atkreiptas dėmesys, jog la-
bai dažnai sulaukiama tėvų pra-
šymų, kad vaikų vasaros poilsio 
stovyklose galėtų dalyvauti vai-
kai, į Druskininkus atvykę iš kitų 
miestų. Mažiesiems kurorto sve-
čiams taip pat sudaryta galimy-
bė džiaugtis turiningu laisvalaikiu, 
bus nustatyta užsiėmimų kaina.

Susitikimo metu nuspręsta ar-
timiausiu metu skelbti kvietimą 
teikti paraiškas Neformaliojo vai-
kų švietimo programų mokinių 
atostogų metu finansavimui gauti.

Primename, kad  praėjusiais 
metais mažųjų druskininkiečių 
vasaros atostogos buvo tikrai 
turiningos – Druskininkų sa-
vivaldybės neformaliojo vaikų 
švietimo programų sąraše mo-
kinių atostogų metu buvo net 14 
programų.

Praėjusiais metais mažųjų druskininkiečių vasaros atostogos buvo tikrai turiningos – 
Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų sąraše mokinių atostogų 
metu buvo net 14 programų/JUC archyvo nuotrauka 

Kviečiame teikti paraiškas 
Neformaliojo vaikų švietimo 

programų mokinių atostogų metu 
finansavimui gauti

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija kviečia teikti Paraiškas 
Neformaliojo vaikų švietimo pro-
gramų mokinių atostogų metu fi-
nansavimui gauti, vadovaujantis 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
2016 m. balandžio 29 d. spren-
dimu Nr.T1-100 „Dėl Druskininkų 
savivaldybės neformaliojo vaikų 
švietimo programų mokinių atos-
togų metu finansavimo tvarkos 
aprašo“ patvirtintu Druskininkų 
savivaldybės neformaliojo vaikų 
švietimo programų mokinių atos-
togų metu finansavimo tvarkos 
aprašu. Konkurse gali dalyvau-
ti turintys teisę vykdyti švietimo 
veiklą: juridiniai asmenys (biudže-
tinės, viešosios įstaigos, asoci-
acijos ir kt.); fiziniai asmenys (lais-
vieji mokytojai).  

Konkursui pateiktos Progra-
mos bus vertinamos, atsižvel-
giant į prioriteto tvarka  išdės-
tytus kriterijus: programoms, 
numatančioms užimti daugiau 
vaikų; turinčioms papildomų fi-
nansavimo šaltinių; turinčioms 
socialinius partnerius; numatan-
čioms veiklos tęstinumą.

Paraiškos turi būti pateiktos 
iki 2017 m. gegužės 13 d. imti-
nai arba gautos registruotu laiš-
ku su pašto žyma, rodančia, kad 
paraiškos išsiųstos, dar nepasi-
baigus Konkursui. Paraiškos, pa-

teiktos pavėluotai, nepriimamos, 
o vokai, gauti registruotu paštu 
su pašto žyma, rodančia, kad Pa-
raiškos išsiųstos per vėlai, nebus 
atplėšiami.

Paraiškos teikiamos užklijuota-
me voke (pakete), ant kurio turi 
būti užrašyta „Paraiška Druski-
ninkų savivaldybės neformaliojo 
vaikų švietimo programų mokinių 
atostogų metu finansavimo kon-
kursui“ ir Programos pareiškėjo 
pavadinimas. Laukiame Jūsų pa-
raiškų!

Praėjusiais metais Druskininkų 
savivaldybėje vaikų vasaros atos-
togų metu buvo vykdomos poil-
sio programos, kuriose iš viso da-
lyvavo 690 mokinių. Druskininkų 
savivaldybės mokiniai 2016 m. 
vasarą ilsėjosi 14-oje švietimo įs-
taigų, laisvųjų mokytojų, Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centro, 
Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centro Druskininkų filialo, Viečiū-
nų kaimo bendruomenės „Vers-
mė“ organizuotose stovyklose. O 
taip pat buvo vykdoma Asociaci-
jos „Pasaulis be sienų“ kalbų sto-
vyklėlė „Atgimimo“ mokyklos pa-
talpose, mokiniai vasarą dirbo 
viešuosius darbus, įvairiausias 
vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas 
vykdė Druskininkų jaunimo užim-
tumo centras, Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokykla. 

Bundančiai gamtai paskelbus gražios pavasario šventės – Šv. Velykų – 
atėjimą, atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime 
dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. 

Tegul mūsų širdys prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės 
darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis! 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Druskininkų skyrius
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Užsakymo Nr. MDR-99-01

Druskininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centras skelbia konkursą 

direktoriaus pavaduotojo pareigoms 
užimti

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Druskinin-
kų savivaldybės biudžetinė įstaiga, Veisiejų g. 17, LT-66245, Druski-
ninkai, kodas 152160651, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo 
pareigoms užimti.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą, infor-

macinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirti-
nantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento ati-
tiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijos. (Jei 
dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj dokumentų ir jų kopi-
jų, 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 įgū-

džius, būtinus pareigybei užimti.
Dokumentai pateikiami: Druskininkų savivaldybės Socialinių pas-

laugų centro direktorei Astai Aleksienei (II aukštas, 1 kab.) asmeniš-
kai arba siunčiami registruotu laišku (Veisiejų g.17, LT-66245, Drus-
kininkai).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbi-
mo (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadie-
niais – nuo 8.00 iki 15.00 val.).

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis tel. (8 313) 58 072.

Tėvų dėmesiui: patikslinta nuostata 
dėl išmokos vienu metu gimus 

daugiau kaip vienam vaikui
LR Seimas priėmė Išmokų vai-

kams įstatymo pakeitimą, kuriuo 
nuspręsta nuo šiol skirti ir mo-
kėti išmoką gimus vienu metu 
daugiau kaip vienam vaikui ir už 
tuos vaikus, kurie gimė iki 2017 
m. sausio 1 d. ir jiems dar nėra 
sukakę dveji metai. Įstatymo pa-
keitimas įsigaliojo nuo balandžio 
4 dienos. Kai vienu metu gims-
ta du vaikai, skiriama 4 bazinių 
socialinių išmokų dydžio išmo-
ka per mėnesį. Kai vienu metu 
gimsta daugiau kaip du vaikai, 
išmokos dydis atitinkamai didi-

namas 4 bazinių socialinių iš-
mokų dydžiu. 2017 m. bazinė 
socialinė išmokos dydis yra 38 
Eur, todėl išmoka, gimus dvynu-
kams, yra 152 Eur per mėnesį. 
Išmoka, gimus vienu metu dau-
giau kaip vienam vaikui, skiria-
ma vienam iš vaiko tėvų ir mo-
kama iki vaikui sukaks 2 metai.

Išsamesnė informacija teikia-
ma Socialinės paramos skyriu-
je, Vasario 16-osios g. 7, Drus-
kininkai, 108 kab., tel. (8 313) 
52 543, el. p.: parama@drus-
kininkai.lt

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Savaitgalį Druskininkų sporto 
centro berniukų komanda (2006 
m. g. ir jaunesnių, treneris Algi-
mantas Baranauskas) dalyvavo 
trijų dienų tarptautiniame „X Ma-
zurska wiosna 2017“ krepšinio 
turnyre Lenkijoje (Elkas). Drus-
kininkiečiai, turnyre rezultatu 
46:25 įveikę „UKS Basket“ (Bia-
lystokas, Lenkija), 68:25 – BC 
„HITO“ (Estija), 59:12 – „Akade-
mia Mlode Zubry“ (Bialystokas, 
Lenkija), 52:26 – Marijampolės 
ŽSM komandas ir patyrę vieną 

pralaimėjimą – 34:47 – aikštės 
šeimininkams „UKS Nenufar“ ko-
mandai (Elkas, Lenkija), turnyre 
iškovojo II-ąją vietą. Druskinin-
kiečių komandos geriausiu žai-
dėju buvo pripažintas Dauman-
tas Glavinskas, o Benas Čepulis 
pateko į turnyro simbolinį penke-
tą, jie buvo apdovanoti organiza-
torių įsteigtais prizais.  

Prasidėjo Druskininkų savival-
dybės vyrų tinklinio čempionatas, 
kuriame dalyvauja penkios ko-
mandos: Druskininkų SC, „Belo-
rus“, SK „Planas“, SK „Leipas“ ir 
SK „Druskininkų Lagūna“. Savait-

galio varžybų rezultatai: SK „Pla-
nas“ – Druskininkų SC 0:3;  SK 
„Leipas“ – „Belorus“ 1:3; „Belo-
rus“ – „Druskininkų Lagūna“ 3:0; 
SK „Planas“ – SK „Leipas“ 2:3. 

Artimiausios tinklinio čempio-
nato varžybos vyks balandžio 
21 d. (penktadienį) „Ryto“ gim-
nazijos sporto salėje: 18.30 val. 
„Druskininkų Lagūna“ – Drus-
kininkų SC; 19.50 val. Belorus“ 
– SK „Planas“. Balandžio 23 d. 
(sekmadienį) „Ryto“ gimnazijos 
sporto salėje: 12 val. „Druski-
ninkų Lagūna“ – SK „Planas“; 
13:20 val. Druskininkų SC – SK 
„Leipas“.

Sportas
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Sanatorijos „Belorus“ erdvėse atidarytas geriausias 
Druskininkuose teniso aikštynas

Penktadienį sanatorijos „Be-
lorus“ prieigose atidarytas 
naujas ir, teniso profesiona-
lų teigimu, geriausias  kurorte 
teniso aikštynas. Teniso spor-
to entuziastai iš Lietuvos ir 
Baltarusijos jį išmėgino tądien 
surengtame turnyre. Sporto 
aikštyną įrengusios sanatori-
jos „Belorus“ vyriausiąjį gy-
dytoją Ilya Yepifanau pasveiki-
no Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas, 
Lietuvos teniso sąjungos vi-
ceprezidentas Liutauras Ra-
dzevičius, Druskininkų sporto 
centro direktorius Vilmantas 
Matkevičius, Druskininkų teni-
so klubo prezidentas Virgini-
jus Dirma, kiti svečiai. 

Sanatorijos „Belorus“ vadovas 
Ilya Yepifanau pasidžiaugė, kad 
tokį svarbų sporto bendruomenei 
įvykį Druskininkams dovanojo jo 
vadovaujama įstaiga: „Norime 
prisidėti prie Lietuvos ir nuosta-
baus Druskininkų kurorto kles-
tėjimo, todėl stengiamės, kad 
čia atsirastų kurortui ir visai ša-
liai reikalingi objektai. Dėkojame 
Druskininkų savivaldybės vado-
vams už pagalbą, kurios visada 
sulaukiame, įgyvendindami įvai-
rius projektus“. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas dėkojo 
sanatorijos „Belorus“ vadovams 
už nuoširdų bendradarbiavimą ir 
kurortui reikalingų paslaugų plė-
trą. „Prieš 17 metų būtent sana-
torija „Belorus“ buvo tas objek-
tas, kurį buvo galima parodyti  
miesto svečiams. Čia tuo metu 
veikė ir moderniausias tuo metu 

baseinas. Per tuos metus Drus-
kininkai, žinoma, neatpažįsta-
mai pasikeitė, išgražėjo, mies-
te atsirado daugybė sveikatinimo 
ir poilsio objektų, SPA centrų ir 
baseinų. Prie to prisidėjo ir sana-
torija „Belorus“. Investicija į spor-
to aikštynus – labai svarbi mūsų 
kurortui. Ačiū Jums, kad prisi-
dedate prie Druskininkų puose-
lėjimo ir patrauklumo kūrimo“, – 
sakė R. Malinauskas.

Lietuvos teniso sąjungos vice-
prezidentas Liutauras Radzevi-
čius sanatorijos vadovui įteikė 
šios sąjungos padėką už teni-
so plėtrą Lietuvoje, o  naująjį te-
niso kortą tądien organizuotame 
turnyre jau išmėginęs olimpinis 
čempionas Šarūnas Marčiulionis 
perdavė Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto padėką už asmeninį 
indėlį į sporto vystymą Lietuvoje. 

Sanatorijos „Belorus“ atida-
rytas naujasis teniso kortas – 
jau aštuntasis Druskininkuose. 
Kurorte šiemet bus organizuo-
jamas  jau šeštasis tradicinis 
Druskininkų džiazo teniso tur-
nyras, todėl aštuntasis teniso 
kortas, pasak Lietuvos teniso 
sąjungos viceprezidento L. Ra-
dzevičiaus, labai svarbus šioms 
varžyboms.

Naujasis teniso kortas pagal 
kokybę yra pats geriausias Drus-
kininkuose – jame teniso turny-
rai galės vykti 12 mėnesių per 
metus. Naujojo aikštyno dan-
ga pritaikyta žaisti tenisą bet 
kuriuo metų laiku, jeigu termo-
metro stulpelis nenusileidžia že-
miau penkių laipsnių šalčio ir 
nėra sniego. „Naujojo aikštyno 

dangos yra unikalios. Džiaugiuo-
si, kad Rimo Palionio, Druskinin-
kų turizmo ir verslo informacijos 
centro direktoriaus, ir mano pa-
siūlymas buvo išgirstas, o sa-
natorijos „Belorus“ vyriausiasis 
gydytojas per pusmetį realiza-
vo šią idėją“, – sakė L. Radzevi-
čius, pridurdamas, kad Lietuvos 
ir užsienio šalių teniso bendruo-
menė galės įvertinti ne tik pui-
kius sanatorijos „Belorus“ teniso 
kortus, bet ir visą jaukų sanatori-
jos sveikatinimo kompleksą, SPA 
centrą, puikias sveikatinimo pro-
cedūras. „Rėmėjų turnyrai vyks 
šiame naujame teniso  korte.  
Rugsėjo pirmąjį savaitgalį čia or-
ganizuosime Dubingių, Gardino, 
Druskininkų teniso klubų jungti-
nį tarptautinį draugišką turnyrą. 
Beje, tokiame korte galės treni-
ruotis ir profesionalūs tenisinin-
kai“, – planais dalijosi  Lietuvos 
teniso sąjungos viceprezidentas. 
Jis pasakojo, kad tokią dangą tu-
rinčiame korte Nidoje treniravosi 
garsus Lietuvos tenisininkas Ri-
čardas Berankis, geriausi tenisi-
ninkai panašų kortą išbandė Du-
bingiuose. L. Radzevičius sakė, 
kad, nors Nidoje taip pat yra aš-
tuoni teniso kortai ir juose vyksta 
didžiausias mėgėjų teniso turny-
ras „Nida Jazz Tennis Cup“, šalia 
sanatorijos „Belorus“ atidaryti te-
niso kortai turės privalumų. „Nida 
– sezoninis kurortas, ir ten tenisą 
galima žaisti 5 mėnesius per me-
tus, o Druskininkuose, kuriuose 
nėra sezoniškumo, – visus me-
tus. O pagal sveikatinimo pas-
laugų kokybę Druskininkai neturi 
lygių centrinėje Rytų Europoje“, 
– mintimis dalijosi Lietuvos teni-
so sąjungos viceprezidentas.

Teniso gerbėjai Druskininkuo-
se jau artimiausiu metu pamatys 
Lietuvos TOP 150 verslo ir teni-
so sporto mėgėjų, kurie dalyvaus 
Druskininkų džiazo teniso turny-
re. Šis turnyras, pasak L. Radze-
vičiaus, yra vienas iš keturių ge-
riausių – didžiojo kirčio – mėgėjų 
Lietuvos turnyrų. 

Į tris sporto aikštynus – teniso, 
tinklinio ir universalią – sanatori-
ja „Belorus“ investavo apie 150 
tūkst. eurų. Dar 95 tūkst. eurų 
numatyta investuoti į apšvietimą 
ir aplinkos tvarkymą. 

Užsakymo Nr. MDR-99-02 

Atidarymo juostelę kerpa (iš kairės): sanatorijos „Belorus“ vyriausiasis gydytojas Ilya Yepifanau, Druskininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas, Lietuvos teniso sąjungos viceprezidentas Liutauras Radzevičius/Roberto Kisieliaus nuotrauka Olimpinis čempionas Š. Marčiulionis įteikė LTOK padėką vyriausiajam gydytojui I. Yepi-

fanau/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Susirinkusius turnyro dalyvius ir svečius sveikina sanatorijos vyr. gydytojas I. Yepifanau/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Turnyro 2-osios vietos nugalėtojams K. Krušui ir B. Kozelkovui apdovanojimus įteikė 
Druskininkų TVIC direktorius R. Palionis, Druskininkų teniso klubo prezidentas V. Dirma 
ir Lietuvos teniso sąjungos viceprezidentas L. Radzevičius/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Turnyro nugalėtojais tapo L. Karlavičius ir Š. Marčiulionis/Roberto Kisieliaus nuotrauka
Naujasis sanatorijos „Belorus” lauko teniso aikštynas – geriausias Druskininkuose/Ro-

berto Kisieliaus nuotrauka
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Socialinių paslaugų centre – velykinė 
J. Klimienės paroda

Balandžio pradžioje, 5-8 dieno-
mis Socialinių paslaugų centre 
buvo susirinkę Velykinių tradicijų 
puoselėtojai: ten atidaryta „Bočių 
kraitės“ klubo vadovės Janinos 
Klimienės autorinė velykinių su-
venyrų paroda. Autorė nustebino 
eksponatų gausa, įvairove. Susi-
rinkusieji negalėjo atsistebėti, su 
kokia širdies šiluma ir meile su-
kurti tie mažieji stebuklai – įvairia 
technika marginti kiaušiniai. 

O jau verbų gražumas! Viena 
už kitą įdomesnės, spalvinges-
nės. 

Daugeliui spalvingoje paro-
doje praleistas laikas pažadino 
troškimą giliau pažvelgti ir pa-
mąstyti apie turtingą mūsų tau-
tinį paveldą ir šventinį pasiruo-
šimą Kristaus Prisikėlimui.

Socialinių paslaugų centre, 
Druskininkų „Bočių“ veiklos er-
dvėje, verbų rišimo ir kitų vely-

kinių suvenyrų kūrimo meno J. 
Klimienė mokė ir „Kraitės“ klu-
bo moteris. Gražiausi klubo na-
rių suvenyrai keliauja po visą 
Lietuvą, įvairių susitikimų progo-
mis dovanojami kitų miestų bo-
čių bendrijų nariams.

Parengta pagal „Bočių“ 
etnogrupės vadovės 

Romanos Jonušienės 
informaciją 

Parodos atidarymo akimirka/ Antano Lankelio nuotrauka

Šiuolaikinei šokių grupei „Opus“ – 
festivalio laurai

Balandžio 1 d. Suvalkų kultū-
ros centre (Lenkija) organizuo-
tame festivalyje-konkurse „Bal-
tic Amber spring Suvalkai 2017“ 
dalyvavo Druskininkų kultūros 
centro šiuolaikinių šokių grupė 
„Opus“ (vadovė Jolita Kielienė). 
Kolektyvai buvo suskirstyti pagal 

amžiaus grupes ir šokių stilius. 
Šiuolaikinių ir pramoginių šokių 
kategorijoje „Opus“ merginos var-
žėsi su 37 kolektyvais iš Lietuvos 
ir Lenkijos. Druskininkiečių ko-
lektyvas atliko 2 šokius, kiekvie-
nas iš jų buvo vertinamas atskirai. 
Savo choreografinėmis kompozi-

cijomis šokėjos pakerėjo festiva-
lio komisiją bei žiūrovus. Dideliam 
pačių merginų džiaugsmui, komi-
sija abu pasirodymus įvertino pir-
mąja vieta.

Druskininkų kultūros 
centro informacija

Lenkijoje organizuotame festivalyje-konkurse „Baltic Amber spring Suvalkai 2017“ dalyvavusi Druskininkų kultūros centro šiuolaikinių 
šokių grupė „Opus“ (vadovė Jolita Kielienė) pelnė pirmąsias vietas/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Siūlome nuolatinį virėjo (-jos)  darbą kavinėje „Mūza“.
El. paštas: viesbutis@draugyste.lt 

Tel. pasiteirauti: +370 313 60600, +370  685 79897
Adresas: Kurorto g. 4, Druskininkai

Savanoriai – Žemės 
druska

Angelė Paulėkaitė, 
Druskininkų parapijos namų ad-

ministratorė 

Druskininkų Parapijos na-
muose pristatyta fotokoliažų 
paroda „Mes ir parapija“, ku-
rioje įamžintos parapijos ben-
druomenės veiklos akimirkos. 
Į tradicinę Parapijos  padėkos 
šventę susirinko gausus būrys 
parapijiečių. Peržvelgę praėju-
sių metų svarbiausius įvykius 
ir nuveiktus darbus, galime pa-
sidžiaugti stiprėjančia mūsų 
bendruomene bei įvairiomis 
savanoriškomis parapijiečių 
iniciatyvomis. 

Parodos atidarymo metu pager-
bėme penkiolika daugiausia lai-
ko ir jėgų bendruomenei skyrusių 
savanorių. Parapijos bendruome-
nė kiekvienam iš jų padovanojo 
po 1 kg druskos, linkėdama, kad 
jie niekada neprarastų savo sko-
nio, visada turėtų kuo pagardinti 
savo maistą ir dar liktų ką kaimy-
nui paskolinti.

Šventajame rašte Jėzus savo 
mokinius pavadino „Žemės 
druska“, mat būtent jiems Jis 
patikėjo pratęsti savo darbą 
žemėje. Būti gera evangeline 
druska, tai „ištirpti kituose“. Juk 
druska tik tada yra tikrai drus-
ka, kai ištirpsta maiste, suteik-
dama jam skonio. Taip ir krikš-
čionis yra pats savimi tik tada, 
kai myli. Kitaip sakant, kai do-
vanoja save kitiems.

Yra svarbu suvokti, kad parapi-
ja nėra tik zakristijonas, vargoni-
ninkas, choristai, įvairios veiklos 
grupės. Ją sudaro visi toje terito-
rijoje gyvenantys tikintieji. Todėl ji 
yra atvira visiems žmonėms.  Čia 
yra laukiamas kiekvienas su savo 
sugebėjimais, gera valia, pastan-
gomis ir visokeriopa pagalba. Visi 
jos nariai gali čia atrasti savo vie-
tą, kad vyktų broliški mainai, kurie 
yra krikščioniškos bendruomenės 
pagrindas. Kviečiame dažniau 
praverti Parapijos namų duris ir 
pasidalinti su kitais savo laiku, su-
gebėjimais ir iniciatyvomis.

Parapijos namuose galima apžiūrėti fotokoliažų parodą „Mes ir parapija“, kurioje įamžin-
tos parapijos bendruomenės veiklos akimirkos/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Pradedama statyti ketvirtoji „Saulės sonatos“ vila SOL

„Saulės sonata“ pačioje Drus-
kininkų širdyje skamba septy-
niomis natomis – vilomis DO, 
RE, MI, FA, SOL, LA ir SI. Kie-
kviena vila išsiskiria savo eks-
terjero ir interjero sprendimais 
bei kuriama atmosfera. Nepai-
sant to, visas vilas sieja ta pati 
idėja – įsilieti į supančią gamtą 
ir tapti poilsio harmonijos ar su-
manios investicijos oaze. 

Užsibrėžtų tikslų siekimas, 
metams bėgant, padėjo ne tik 
neprarasti pirminės projek-
to idėjos, bet ir ją išplėtoti taip, 
kad atitiktų didžiausius lūkes-
čius.  Pirmojo etapo metu – vi-
los DO ir MI – rinkai buvo pa-
siūlyti 63 apartamentai. Likę 
vos keli iš  parduodamų aparta-
mentų rodo, kad idėja buvo ne 
tik suprasta, bet ir įvertinta. 

Pabaigus pirmąjį „Saulės sona-
tos“ etapą, pastebėta, kad apar-
tamentus renkasi ne tik ieškantys 
poilsio harmonijos, bet ir tie, kurie 
apartamentus mato kaip protingą, 
atsiperkančią investiciją. „Saulės 
sonatoje“ gyventojų nuomojami 
apartamentai turi itin didelę pa-
klausą dėl savo patogios lokacijos 
mieste, tad ieškantiems tokio po-
būdžio investicijos „Saulės sona-
tos“ pilnai įrengti apartamentai yra 
išties patrauklus pasirinkimas.

Išskirtinis projektas
Saulės sonatos projektas išsi-

skiria savo išbaigtumu – visiš-
kai įrengtuose apartamentuose 
viskas apgalvota iki smulkme-
nų. Virtuvės zonoje rasite visą 
jums reikalingą buitinę techni-
ką, visiškai įrengti vonios kam-
bariai, sumaniai išdėstytos er-
dvės, apšvietimas, koridoriaus 
drabužinės – visa tai jūsų įsikė-
limui be rūpesčių. Padedame gy-
ventojams ne tik apartamentų įsi-
gijimo metu, tačiau suteikiame ir 
draugišką popirkiminę patirtį, pa-
dėdami visais rūpimais įsikūrimo 
klausimais. 

Ketvirtoji „Saulės sonatos“ 
vila

2016 m. pavasarį pradėtoje ir 
2017 m. vasarą planuojamoje pa-
baigti statyti viloje FA jau parduo-
ta 50 proc. apartamentų. Jausda-
mi didėjančią įrengtų apartamentų 
paklausą Druskininkuose, džiau-
giamės, pranešdami, kad pra-
dedame ketvirtosios – vilos SOL 
– statybas, kurių pabaiga planuo-
jama dar šių metų pabaigoje. 

Tai nedidelė 4 aukštų vila prie 
pat Vilniaus alėjos. Itin patraukli 
vilos vieta lėmė tai, kad jau rezer-
vuotos visos joje esančios komer-
cinės patalpos. Stilingoje, pran-
cūziško tipo balkonus turinčioje 
viloje iš viso yra 18 erdvių ir dėl 
panoraminių langų itin šviesių ap-
artamentų, tad vila SOL skirta 
mėgstantiems mažą kaimynys-
tę, prislopintą Druskininkų miesto 
šurmulį ar ramybę, žvelgiant į vi-
dinį kiemą. Siūlomų apartamentų 
plotai – nuo 42 iki 104 kvadratinių 
metrų. 1 kvadratinio metro kaina 

– nuo 2 800 EUR. 
Labiausiai išsiskiria per du 

aukštus esantys apartamentai 
paskutiniame vilos SOL aukšte. 
Prabangiuose ir erdviuose apar-
tamentuose numatytos pirtys ir 
židiniai. Vienas didžiausių šių ap-
artamentų privalumų – 48 kvadra-
tinių metrų ploto terasos ant vilos 
stogo, kuriose galėsite džiaug-
tis grynu Druskininkų oru, vaka-
rieniaudami ar pusryčiaudami 
su šeima, vasarą, būdami sau-
lės atokaitoje ar žiemą statyda-
mi sniego senį tiesiog penktame 
aukšte esančioje terasoje.

Kaip ir įsigyjant apartamentus 
kitose vilose, kartu siūlome vie-
tą požeminėje automobilių par-
kavimo aikštelėje. 

Prabangūs įvairaus dydžio ap-
artamentai pamažu jau randa 
savo šeimininkus, tad kviečiame 
ir jus išsirinkti savuosius.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Visas „Saulės sonatos“ vilas sieja ta pati idėja – įsilieti į supančią gamtą ir tapti poilsio harmonijos ar sumanios investicijos oaze

Natūralių, gamtos spalvų paletės interjeras.

Vilos SOL interjeras.

Vila SOL.
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Nuoširdžiai sveikina-
me Laimą Jackevičienę  
gražaus jubiliejaus pro-
ga ir linkime nepa-
kartojamų akimirkų, 
džiaugsmingų valandų, 
prasmingų dienų, lai-
mingų metų. 

Ansamblio 
„Brydė“ moterys

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Esu saugus ir matomas

Leipalingio pagrindinės mokyklos priešmokyklinukai, susitikę su Druskininkų BMW klubo nariais, paminėjo saugaus eismo dieną, kal-
bėjo apie tai, jog kiekvienas privalome rūpestis šalia esančiu, kad jis būtų saugus ir matomas bet kokiame kelyje/Leipalingio pagrindi-
nės mokyklos archyvo nuotrauka

Sutikite, kad kiekvienas 
žmogus, nesvarbu, kokio jis 
amžiaus bebūtų, yra labai 
reikšmingas ir svarbus eismo 
dalyvis. Kaip ir bet kuris au-
tomobilis. Kiekvieno iš mūsų 
kelias prasideda tada, kai 
pradedame suprasti, kas yra 
eismas, kai  suvokiame savą-
ją vietą kelyje bei mokomės 
jame pastebėti kitą. Mes ne-
same vieni.

Balandžio 7 d. Leipalingio pa-
grindinės mokyklos priešmoky-
klinukai kartu su socialinė peda-
goge Aiste Fedaravičiūte susitiko 
su Druskininkų BMW klubo na-
riais. Susitikimo tikslas – saugaus 
eismo dienos paminėjimas, ku-
riuo buvo norima priminti, jog  kie-
kvienas privalome rūpestis ša-
lia esančiu, kad jis būtų saugus ir 
matomas bet kokiame kelyje. „Ke-
lių eismo taisyklių laikymasis, to-
lerancija ir pagarba vienas kitam, 
dėmesingumas bei sąmoningu-
mas turi lydėti kiekvieną esantį, 
kelyje“, – sakė Aistė.

Saugaus eismo pamokėlės 
metu mažieji eismo dalyviai dar 
kartą prisiminė šviesoforo signa-
lų reikšmes, mokėsi, kaip elgtis 

pažymėtoje („zebro“) pėsčiųjų 
perėjoje. Galbūt kai kam atrodo, 
kad tokie paprasti dalykai yra la-
bai gerai žinomi ir apie juos ne-
verta tiek daug kalbėti, tačiau rei-
kia prisiminti, jog vaikai yra labai 
judrūs, ir kartais jiems gali pri-
trūkti atidumo, einant per gatvę. 
Todėl labai svarbu, kad būsimieji 
pirmokai labai gerai išmoktų šias 
eismo taisykles. Juk labai greitai 
jiems teks patiems savarankiškai 
keliauti į mokyklą.

Smagiausias susitikimo akimir-
kas  vaikai patyrė, tapdami  ma-
žaisiais „vairuotojais“. Nors tai te-
buvo žaidimas, manome, kad, 
taip žaidžiant, pamažu formuoja-
mas suvokimas, jog vairuoti au-
tomobilį nėra taip paprasta. Tam 
reikia žinių ir įgūdžių. O kol kas 
vaikai yra tik pėstieji eismo daly-
viai ir jie yra labai svarbūs, todėl 
jų saugumu svarbu pasirūpinti jau 
dabar. Tai turi padaryti suaugu-
sieji. Jie ir rūpinasi – kiekvienam 
priešmokyklinukui buvo padova-
notas sertifikuotas atšvaitas su 
Druskininkų BMW klubo logotipu. 

„Vaikai pasikartojo saugaus eis-
mo žinias, ši pamokėlė jiems su-
kėlė daug teigiamų emocijų ir 

paliko gerą įspūdį. Džiugu, kad 
pedagogus ir pamokėlės orga-
nizatorius apjungė bendras tiks-
las – saugus ir sveikas vaikas“, 
– sakė kartu su auklėtiniais da-
lyvavusi Leipalingio pagrindinės 
mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus „Liepaitė“ priešmoky-
klinio ugdymo pedagogė Roma 
Masionienė.  Gavę dovanų, visi 
vaišinosi saldainiais bei dalinosi 
šypsenomis ir patirtais įspūdžiais.

Leipalingio pagrindinės 
mokyklos informacija

Smagiausias susitikimo akimirkas  vai-
kai patyrė, tapdami  mažaisiais „vairuoto-
jais“/Leipalingio pagrindinės mokyklos ar-
chyvo nuotrauka

Norite turėti gražias ir sveikas 
kojas?

Rinkitės profilaktines kompresi-
nes kojines!

Visoms kompresinėms kojinėms 
-15%

Akcija vyksta: 04.15 – 05.15
Pasidarykite venų ir pėdų tyri-

mus NEMOKAMAI.
Kompiuterinis pėdų tyrimas: ba-

landžio 26 d.
Kojų venų tyrimas: balandžio 

19 d.
Būtina išankstinė registracija 

tel. 8 610 29242
Vilmos vaistinėje, Laisvės a. 27, 

Druskininkai

Kviečiame apsilankyti 
odontologijos kabinete!
 SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Taikomos 
nuolaidos procedūroms. Nu-
skausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsul-
tacija nemokama!

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
DruskininkaiBaldų gamyba Druskinin-

kuose pagal užsakymus: 
virtuvės komplektai nuo 

284 Eur; spintos su aliumi-
nio slenkamomis sistemo-
mis nuo 299 Eur ir kiti bal-
dai. Nuolaidos! Garantijos! 
Tel. 8 626 90550, el. paštas: 
t-compania@hotmail.com

UAB „Druskininkų 
komunalinis ūkis“ 

ieško statybos dar-
bų vadovo-meistro, 

elektriko-autoelektri-
ko, vairuotojo ir me-

chanizatoriaus.
Dėl išsamesnės in-
formacijos kreiptis 

telefonu 
(8 313) 51405

Renginiai
Balandžio 14 d. 13 val. Taikos vėliavos, Pasaulio kultūros dienos simbolio, pa-

kėlimo ceremonija (prie Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos, V. Ku-
dirkos g. 13)

Balandžio 14 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Suskambo Velykų varpai si-
dabriniai“, skirta šv. Velykoms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)

Balandžio 19 d. 18 val. susitikimas su Gražina Sviderskyte (Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Balandžio 21 d. 19 val. „Skriski, dainuže, virš vakarinio šilo“. Dalyvaus: Druskinin-
kų m. III a. universiteto moterų vokalinis ansamblis TAU (vadovė V. Šedienė) ir solis-
tas (su gitaros pritarimu) Egidijus Mažintas. Įėjimas laisvas. („Draugystės sanatorijos“ 
Raudonoji salė)

Balandžio 21-22 d. Druskininkų sporto centre vyks Lietuvos nusipelniusio trenerio 
Albino Arbačiausko atminimo mergaičių ir vyrų rankinio turnyrai. Varžybų tvarkaraš-
tis: balandžio 21 d. (penktadienį): 15 val. Druskininkų SC – Zarasų SC (2001-2002 m. 
g. mergaitės); 16 val. Utenos SC – Molėtų SC (2001-2002 m. g. mergaitės); balandžio 
22 d. (šeštadienį): 10 val. Druskininkai SC – Vilniaus SM „Tauras“ (vyrai); 11 val. HC 
Druskininkai – Alytaus SRC „Varsa-Stronglasas“ (vyrai); 12 val. Turnyro atidarymas; 
12.20 val. – varžybos dėl 3-4 vietų (mergaitės); 13.30 val. – varžybos dėl 3-4 vietų (vy-
rai); 14.30 val. – varžybos dėl 1-2 vietų (mergaitės); 15.30 val. – varžybos dėl 1-2 vietų 
(vyrai); 16.30 val. – turnyro uždarymas.

Balandžio 21-23 d. Narcizų žydėjimo šventė ir grožio bei sveikatinimo priemonių 
mugė (Vijūnėlės parkas). Daugiau informacijos tel. 8 313 53122, www.druskininkukul-
turoscentras.lt 

Balandžio 22-23 d. 12-23val. Tarptautinis plovo virimo čempionatas (K. Dineikos 
alėja)

Balandžio 21 d. 18 val. Druskininkų savivaldybės bendruomenių Atvelykio sueitu-
vės „Susieikim, kaimynėliai“ ir Muzikinė kaukė. Dalyvaus Jaskonių-Naujasodės Vie-
čiūnų, Bilso, Jovaišių ir Leipalingio bendruomenės (Leipalingio laisvalaikio salė, Alė-
jos g. 3, Leipalingis)

Balandžio 22 d. 19 val. aktoriaus, režisieriaus, muzikanto Vido Bareikio kūrybos va-
karas „Auksinis turas“. Renginys mokamas, daugiau informacijos tel. 8 313 53056, el. 
p.: juc@druskininkai.lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Balandžio 23 d. 14 val., Druskininkuose – visiems atviras krikščioniškas Veikliųjų 
žmonių bendrijos pobūvis. Renginys nemokamas. Išankstinės registracijos nėra. Pla-
tesnė informacija: http://www.vzb.lt arba tel. +370 600 56409 (Viešbutis INZA, M. K. 
Čiurlionio g. 97)

Parodos 
Deivido Sinkevičiaus kūrybos darbų paroda „Cenzūra“ (Druskininkų savivaldybės 

viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Nuo balandžio 14 d. paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš Trakų istorijos muziejaus ko-
lekcijos (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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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Užuojautos

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,

o mirtis nelaukta ir staigi. 
(V. Mačernis)

Mirus Agnietei Bernatavičienei, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnus, seseris, brolius, jų šeimas ir artimuosius.

Sodo kaimynai ir draugai

Sunkią netekties valandą, netekus mylimo Tėvelio, 
užjaučiame kolegę Loretą Šimkūnienę. Liūdime kartu.

Draudimo bendrovės „If P&C Insurance AS“  
filialo kolektyvas

Paminėta Pasaulinė sveikatos diena

Pasaulinė sveikatos diena mi-
nima kasmet balandžio 7 dieną 
ir yra skirta Pasaulio sveikatos 
organizacijos įkūrimui (1948 
m.) paminėti. Kasmet šią dieną 
stengiamasi atkreipti visuome-
nės dėmesį į svarbiausias svei-
katos problemas, o šiemetės 
Pasaulinės sveikatos dienos 
tema – „Depresija“. 

Depresija serga įvairaus am-
žiaus asmenys, su ja kiek daž-
niau susiduria moterys, nei vy-
rai. Depresijos atsiradimas 
vienaip ar kitaip paženklina vi-
sas žmogaus gyvenimo sferas: 
karjerą, šeimą, socialinius san-
tykius, tad būtina pažinti šią 
ligą. Depresijos atsiradimui įta-

kos turi daugelio biologinių, psi-
chologinių ir socialinių veiksnių 
sąveika – ji pasižymi glaudžiu 
ryšiu su fizine sveikata. Depresi-
ja gali atsirasti ir dėl lėtinių ligų, 
cukrinio diabeto, širdies, krauja-
gyslių ligų. Ją galima gydyti, tai-
kant psichoterapinius metodus, 
tačiau medikamentų vartojimas 
kartais yra neišvengiamas.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras, mi-
nėdamas Pasaulinę sveikatos 
dieną, organizavo mini golfo tur-
nyrą Lietuvos pensininkų sąjun-
gos „Bočiai“ Druskininkų miesto 
bendrijos nariams. Šio renginio 
tikslas – skatinti senjorus būti 
fiziškai aktyvius. Fizinis akty-

vumas gerina širdies ir krauja-
gyslių sistemos veiklą, protinę 
veiklą ir psichinę sveikatą, ma-
žina nerimą ir nervinę įtampą, 
depresiją taip pat gerina bendrą 
kaulų ir raumenų sistemos bū-
klę. Renginiui pasibaigus ir su-
sumavus balus, paaiškėjo, kad 
laimėjo... draugystė. 

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
džiaugiasi aktyviu bendradar-
biavimu su Lietuvos pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ Druskininkų 
miesto bendrija.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

biuro informacija

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, minėdamas Pasaulinę sveikatos dieną, organizavo mini golfo turnyrą Druski-
ninkų „Bočiams“/Druskininkų VSB archyvo nuotrauka

Kiekvienas palieka pėdas žemėje,
kai einame laukais,

Jei gilios – jos išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais. 

(J. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Loretą Šimkūnienę 
dėl Tėvelio mirties.

Druskininkų „Lions“ moterų klubas

Dzūkijos „Ladygolo” nugalėtojos – 
„Saulės“ mokyklos futbolininkės

Alytuje surengtose Alytaus apskrities merginų salės futbolo žaidynių „Ladygolas“  finalinėse futbolo 5x5 
varžybose dalyvavo „Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda (treneris Vytautas Kapčius).

Komandos buvo suskirstytos į du pogrupius. Savo pogrupyje iškovojusios pirmąją vietą, druskininkietės 
susitiko su kito pogrupio nugalėtojomis – Simno gimnazijos futbolininkėmis, kurias nugalėjo rezultatu 3:1. 
Geriausia varžybų žaidėja pripažinta „Saulės“ pagrindinės mokyklos moksleivė Gileta Subačiūtė. 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos futbolininkės, iškovojusios pirmąją vietą, žais Kaune rengia-
mose finalinėse Lietuvos „Ladygolo“ varžybose. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos informacija ir nuotrauka
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2017.04.15 d.
Šeštadienis

2017.04.14 d.
Penktadienis

2017.04.16 d.
 Sekmadienis

2017.04.17 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Seserys (k.).
10:55 Specialus tyrimas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:00 Gamtos inspektoriai.
19:20 Premjera. Pranciškus – po-

piežius, norintis pakeisti pasaulį.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Premjera. Pranciškus – po-

piežius, norintis pakeisti pasaulį.
22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos Koli-

ziejaus. Tiesioginė transliacija. 
23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Kaip Hektoras laimės ieškojo.
01:45 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 
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. HD (kart.).

06:20  „Teleparduotuvė“. 
06:35  „Simpsonai“ (k.) 
07:40  „Teletabiai“. 
08:10  „Ančiukų istorijos“. 

08:40  „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
09:10  „Bibliotekininkai“.
11:10  „Globėjai“. 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Itališka meilė“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Simpsonų filmas“.
21:10  „Olimpo apgultis“.
23:30  „Kristaus kančia“.
01:55  „Kalėjimo bėgliai“ (k.) 

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 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 Sakalo akis.
23:20 Galutinis tikslas 2.
01:05 Pranaši pozicija (k). 

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“. 
07.10 Velykų skanėstai.

07.15 Šiandien kimba. 
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. 
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 Velykų skanėstai.
23.10 „Nepamirštas“. 
01.20 „Lozoriaus užrašai“. 
03.00 „Nepamirštas“.
04.30 „Lozoriaus užrašai“. 
06.00 „Dykumos“. 
06.50 „Gamtos magija“. 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:00 „Ekstrasensų mūšis“ (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 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Tikras teisingumas 2. Smur-

to banga.
23:20 Juodasis horizontas (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Sostų karai“.
03:00 Tikras teisingumas 2. Smur-

to banga (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. Prem-

jera. Gyvenimas Alpių kalnuose. Pri-
valumai ir pavojai.

13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Singapūras – klestintis atogrąžų 
rojus. Laukinės gamtos apsuptyje.

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 Velyknakčio liturgija iš Vil-

niaus arkikatedros bazilikos. Tiesiogi-
nė transliacija. 

23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Nebijok. Draugystė su popie-

žiumi Voityla (k.).
01:10 Trumposios žinios. 
01:15 Pasaulio dokumentika. Gyve-

nimas Alpių kalnuose. Privalumai ir 
pavojai (k.).

02:10 Pasaulio dokumentika. Singa-
pūras – klestintis atogrąžų rojus. Lau-
kinės gamtos apsuptyje (k.).

03:00 Džesika Flečer (k.).
03:45 Džesika Flečer 2 (k.).
04:30 Klausimėlis.lt. 
04:45 Lietuvos patriotai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Pranciškus – popiežius, 
norintis pakeisti pasaulį (k.).

08:15 Šventadienio mintys.
08:40 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:10 Premjera. Tobotai 1.
09:35 Džiunglių knyga  2.
09:45 Premjera. Auklė Mun.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Mūsų gyvūnai.
11:00 Velykų Mišios iš Romos Šv. 

Petro aikštės. Tiesioginė transliacija.
13:00 Urbi et Orbi. Tiesioginė trans-

liacija iš Romos Šv. Petro aikštės. 
13:30 Premjera. Velykų zuikis.
15:05 Premjera. Baltoji gyvatė.
16:40 Romo Dambrausko ir grupės 

gyvo garso koncertas „Prisiliesk.“. 
18:30 Žinios.
18:50 Gimę tą pačią dieną.
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Duokim garo!  Velykos. 
22:40 Melo išradimas.
00:20 Ponas tėtė.
01:55 Kino žvaigždžių alėja. Pran-

ciškus (k.).
04:05 Romo Dambrausko ir grupės 

gyvo garso koncertas „Prisiliesk.“ (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k.).

06:35 Gimę tą pačią dieną (k.).
07:25 Velykų zuikis (k.).
09:00 Premjera. Mažasis riteris 

Trenkas.
10:20 Šaltoji širdis.
11:45 Pasaulio dokumentika. Šokiai 

laukinėje gamtoje. Meilės šokis.
13:30 Melagi, melagi.
14:55 Klausimėlis.lt (k.).
15:15 Valstybinio pučiamųjų instru-

mentų orkestro „Trimitas“ jubiliejinis 
60-mečio

koncertas.
17:35 Premjera. Dokumentinių filmų 

ciklas „Mano miestas“.
18:30 Žinios.
18:50 Velykinis koncertas „Pavasa-

rio balsai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“. Ved. Živilė Kro-
paitė. HD.

22:40 Budiu.
00:25 Pasaulio dokumentika. Šokiai 

laukinėje gamtoje. Meilės šokis (k.).
02:10 Savaitė (k.).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Vantos lapas.
07.55 Velykų skanėstai.

08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
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 Jaunikliai. 
14.15 Gamtos magija. 
14.35 Velykų skanėstai.
14.40 „Žvėrinčius“. 
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 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 „Auksinė daina“.
02.35 „Taip toli ir taip arti“.
04.10 „Žvėrinčius“. 
05.15 Moterų balsas.
06.00 „Ekspedicija „Vilkas“. 
06.50 „Gamtos magija“. 

06:15  „Teleparduotuvė“.
06:30  „Ančiukų istorijos“.
07:00  „Nindžago: Spinjitzu 

meistrai“.
07:30  „Vėžliukai nindzės“.
08:00  „Ančiukų istorijos“.
08:30  „Kempas ir draugai“.
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių ūkis“.
11:00  „Džiunglių knyga 2“.
12:25  „Du broliai – tigrės vaikai“.
14:30  „Dvyniai“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“.
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Aš - superhitas“. 
21:30  „Legenda apie Heraklį“.
23:20  „Gladiatorius“.

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 „Šuo, kuris išgel-

bėjo Velykas“. 
12:50  „Kosmoso kariai“.
14:45  „Artefaktų medžiotojai“.
16:35  „Bibliotekininkas 3. Judo tau-

rės prakeiksmas“.

05:40  „Teleparduotuvė“. 
05:55  „Barbės - princesės 

galia“. 
07:20  „Magiška vidurinė 

mokykla. Kelionė į stebuklų šalį“. 
09:10  „Meškiukas Padingtonas“.
11:00  „Velnias su trimis aukso 

plaukais“. 
12:35  „Išrinktasis. Blogio imperijos 

iškilimas“.
14:45  „Džordžas ir drakonas“.
16:35  „Žvėrelių maištas“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Ledynmetis. Velykinio kiau-

šinio paieška“. 
19:55  „Zoologijos sodo prižiūrėtojas“.
22:00  PREMJERA „Kingsman. 

Slaptoji tarnyba“.
00:30  „Transporteris“.
01:35  „Rouzvudas“.
02:25  „Apsukrios kambarinės“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“ (k). 
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Linksmieji detektyvai“. 
08:35 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ (k). 
09:00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:30 „Saugokis meškinų“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Ragai ir 

kanopos.
11:40 Jau atvažiavom? 
13:30 Trys nindzės imasi veikti.
15:10 Vėpla.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 PREMJERA Stebu-

klų šalis.
08:00 Didysis Tomo ir Dže-

rio nuotykis.
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Šarlotės voratinklis.
11:25 Zebriukas Dryžius.
13:25 Bukas ir Bukesnis.
15:35 Eisas Ventura. Naminių gyvū-

nėlių detektyvas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 PREMJERA Labas, mes Mi-

leriai.
00:30 Sakalo akis (k).

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Zigis ir Ryklys“.
07:25 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“. 
07:50 Antroji džiunglių knyga. Mau-

glis ir Balu.
09:25 PREMJERA Karališkasis So-

fijos ir Rouzės nuotykis.
11:00 Jau baigėm? 
12:45 Auksinis kompasas.
15:00 Eisas Ventura. Kai gamta 

šaukia.
16:45 Nuotakų karai.
18:30 Žinios. 
19:30 PREMJERA K.Kerbedžio 

koncertas „Mano balsas“. 2017 m. 
21:30 Paskutinės atostogos.
23:45 Prancūziškas tranzitas.
02:00 „Užkampis“. 

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 Velykų skanėstai.
15.05 „Nepaliesta planeta“.
15.35 „Gamtos magija“. 
16.00 Žinios.
16.20 Tobulas meniu Velykoms.
17.00 „Nepaliesta planeta“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 Velykų skanėstai.
19.00 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Taip toli ir taip arti“.
05.10 „Merdoko paslaptys“ 
06.45 „Laukinis pasaulis“. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Mikropasauliai“. 
08.00 „Žvėrinčius“.

09.20 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
11.35 „Fandorino bylos. Puolęs an-

gelas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Taip toli ir taip arti“.
18.00 Žinios.
18.30 „Taip toli ir taip arti“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Linlis“.
01.00 „Taip toli ir taip arti“.
04.00 „Žvėrinčius“. 
05.05 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
06.00 „Tigrų sala“. 

06:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:00 „Nepaprastai mieli!“. 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. 
12:05 Foilo karas. Vieni iš nedau-

gelio.
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 Nepavykęs 

sandėris.
23:20 AŠTRUS KINAS Piktieji nu-

mirėliai.
01:10 „Sostų karai“ (k).
03:10 Muzikinis iššūkis (k).
04:40 „Nepaprastai mieli!“ (k). 06:30 Galiūnų čempionų 

lyga. Anglija (k). 2016 m. 
07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Savaitės kriminalai. 
09:35 „Nepaprastai mieli!“. 
10:35 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
12:35 Gyvenimiškos istorijos. s
13:35 Sveikinimai. 
17:00 39-asis Tarptautinis Monte 

Karlo cirko festivalis. 
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:35 Pirmasis riteris.
00:20 „Gyvi numirėliai“.
02:10 Nepavykęs sandėris (k).
03:35 Piktieji numirėliai (k).
05:05 „Nepaprastai mieli!“ (k). 06:15 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“.
07:35 39-asis Tarptautinis Monte 

Karlo cirko festivalis (k). 
10:10 Su cinkeliu. 
21:30 Lemiamas tyrimas.
23:50 Pirmasis riteris (k).
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:05 „Gyvi numirėliai“ (k).
04:35 „Džekas Hana kviečia į gam-

tą“ (k). 

2017.04.18 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Vyriausybės 2016 metų vei-
klos ataskaita. Pranešėjas Ministras 
Pirmininkas Saulius Skvernelis. Tie-
sioginė transliacija iš LR Seimo.

11:30 Savaitė (k.).
12:20 Klausimėlis.lt (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“.

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinių filmų ciklas 

„Mano miestas“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Klausimėlis.lt. 

19:30 SUPERKINAS Linksmosios 
pėdutės 2.

21:20 PREMJERA Nebaigti reika-
liukai.

23:10 Kelyje po Europą.
00:55 Galutinis tikslas 2 (k). 

18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Lietuvos talentai“. 
22:30  „Dievo sūnus“.
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2017.04.19 d.
 Trečiadienis

2017.04.20 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Emigrantai (k.).
11:45 Pokalbių laida „Svarbios deta-

lės“ (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 ko-

dėl?“.
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 Pranciškus Asyžietis.
00:20 Trumposios žinios. 
00:25 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (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 Kelmic-

kaite (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. Moteris Berlyne.
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 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Nuotykių metas“.
06:55  „Simpsonai“ (k.) 
07:55  „Rezidentai“ (k.) 

08:25  „Šviesoforas“ (k.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“. 
10:00  „Virtuvė“.
11:00  „Du tėvai ir du sūnūs“.
12:05  „Prieš srovę“ (k.) 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Itališka meilė“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „Persikėlimas“.
00:50  „Transporteris“.
01:50  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:40  „Apsukrios kambarinės“. 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Nuotykių metas“.
06:55  „Simpsonai“ (kart.). 
07:55  „Rezidentai“ (k.). 

08:25  „Šviesoforas“ (k.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Virtuvė“.
11:00  „Du tėvai ir du sūnūs“.
12:05  „Gero vakaro šou“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Itališka meilė“.

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. N-7. Socialinė 

aktualijų laida.
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 Puikybė 

ir garbė.
00:50 „Kultas“.
01:45 „Taikinys“.
02:35 „Užkampis“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“. 
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. PREM-

JERA Paslaptingi žvilgsniai.
00:30 „Kultas“.
01:25 „Taikinys“.
02:15 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:40 Alchemija. 
03:10 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Autoriai Juozas Ma-
tonis ir Vytautas Damaševičius. Ci-
klas „Menininkų portretai“

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Nuoga tiesa.

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.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Gaujos“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Gluchariovas“.
04.20 „Laiptai į dangų“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Auksinė daina.

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.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „Gaujos“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Gluchariovas“.
04.20 „Laiptai į dangų“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 

07.20 Patriotai. 
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Baltoji strėlė“.

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.

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).

09:05 „Žiniuonis“ (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. Farmacininkas. II 

dalis  .
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Pirmoji nuodėmė.
23:50 Pavažinėtos mašinos (k).
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Sostų karai“.
03:45 „Penktoji pavara“. 
04:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:55 „Penktoji pavara“ (k). 

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. Farmacininkas. III 

dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Savaitės kriminalai. 
21:30 Pagieža.
23:20 Pirmoji nuodėmė (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Sostų karai“.
03:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:00 Savaitės kriminalai (k). 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Nuotykių metas“.
06:55  „Simpsonai“ (k.) 
07:25  „Monstrų vidurinė 

mokykla. Baubjorkas, Baubjorkas“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Virtuvė“.
11:00  „Zoologijos sodo prižiūrėto-

jas“ (k.) 
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  „Kalėjimo bėgliai“.
23:30  „24 valandos. Palikimas“.
00:30  „Transporteris“.
01:30  „Rouzvudas“.
02:25  „Apsukrios kambarinės“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“. 
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 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Anapus nežinomybės. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Misio-

nierius.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Taikinys“.
01:55 „Užkampis“. 

SB „Dainava“ sodininkų dėmesiui! 2017 m. balandžio 
27 d. (ketvirtadienį) 18 val. šaukiamas visuotinis narių 
susirinkimas, kuris vyks Dainavos 4-osios gatvės gale 
(prie tvenkinio).

Valdyba

20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Drakula.
00:10 Gimę tą pačią dieną (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 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).

15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Farmacininkas. I 

dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Pavažinėtos mašinos.
23:50 Lemiamas tyrimas (k).
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Sostų karai“.
03:35 „Penktoji pavara“. 
04:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:45 „Penktoji pavara“ (k). 

16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Juodoji jūra“.
00:55  „Transporteris“.
01:50  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:40  „Apsukrios kambarinės“. 

12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Gluchariovas“.
04.20 „Laiptai į dangų“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

Š. m. balandžio 20 d. 18 val. muzikos mokykloje 
garažų bendrijos „Signalas“ narių susirinkimas.

 Darbotvarkėje:
     1. Pirmininko ataskaita už 2016 m.
     2. Naujų įstatų tvirtinimas.
     3. Bendrijos pirmininko rinkimai.

 Bendrijos pirmininkas

Romos Pankevičienės 
įmonėje 

gaminami ir ŠIMTALAPIAI! 
Kaina – tik 7.50 Eur už 

kilogramą!
Šakotis „Kazytė“ 

(pjaustytas) – 6 Eur už 1 kg
Pyragas „Mozaika“ – 

3.80 Eur už 1 kg

Užsakymai priimami 
cukrainėje (Vytauto g. 15)

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 861608020
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Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos  iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

 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.

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

Savivarčio su kranu 
fiskaru nuoma.

Vežame žvyrą, skaldą, 
juodžemį.

Žemės stumdymo, 
lyginimo darbai.
Pamatinių skylių 

gręžimas.
Įtempiamų lubų įrengimas.

Tel. 8 698 19459

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
   www.juozomalkos.lt

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs jūsų 
stogą. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

TRALIUKO PASLAUGOS
• Pagalba kelyje
• Lengvųjų automobilių perve-
žimas
• Žemės ūkio technikos perve-
žimas

Tel. 8 687 55017
Techninė pagalba kelyje 
ir krovinių pervežimas 

Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

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

Reikalingas operatorius (-ė), dirbti kompiuterinėmis staklėmis 
(CNC), apmokome. Būtini braižymo įgūdžiai („AutoCAD“ ar 

panašių programų). Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

B. Basalykienės įmonė sveikina visus 
druskininkiečius ir miesto svečius su šv. Velykom! 

Linkime sveikatos ir sėkmės!

Pigiai išnuomojamos patalpos, tinkančios 
komercinei veiklai, Gardino g. 16. Tel. 8 652 39016

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 26 d. bus atliekami Gediminui Smaidžiūnui ir 
Eugenijai Smaidžiūnienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Drus-
kininkų sav., Lipliūnų k., kad. Nr. 5908/0004:208, kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: Angelės Melionienės turto pa-
veldėtojus ir kitus bendraturčius (kad. Nr. 5908/0004:283) 10 val.; E. ir A. Valuckus 
(Nr. 5908/0004:176) 11 val.; Marijos Veronikos Lazickienės turto paveldėtojus (Nr. 
5908/0004:198) 13 val.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. Tel. Nr. 8-656 94485.

Be vizos į Baltarusiją. Kaina – 9,90 Eur. 
Dokumentus sutvarkome per 1 darbo dieną. 
Tel. 8 673 88383, el. paštas: info@drusva.lt

Siūlomas darbas pjauti su pjūklu savaiminius miškelius. 
Vairuotojo teises – privalumas. Tel. 8 601 00292
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Asmeniniai skelbimai
24 a namų valdos sklypas ir sodyba 
netoli Veisiejų, 5 ha žemės (iš jų 90 a – 
miškas). Galima pirkti dalimis.   
Tel. 8 613 65588

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

4,5 a namų valdos sklypas Druskinin-
kuose prie Ratnyčėlės upelio, yra komu-
nikacijos ir 150 kv. m. rūsys, detalusis 
planas, žemė išpirkta. Tel. 8 682 98506

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

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

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

8,5 a sodo sklypas  „Raigardo“ sodų 
b-joje su apšiltintu nameliu (rūsys po 
visu namu) geroje vietoje prie upelio ir 
miško. Kaina – 19000 Eur.  
Tel. 8 620 91908

7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje, 
Latežerio g. 4. Sklypas kraštinis, prie 
pušyno, atskiras privažiavimas, visos 
komunikacijos. Tel. 8 650 83251

5,5 a sodo sklypas su mūriniu namu 
Viečiūnuose, 10-oji g. 3. Kaina – 15500 
Eur. Tel. 8 624 80598

Autoservisas ir sandėlys Gardino g. 77, 
Druskininkuose. Viso plotas – 703 kv. m. 
Kaina – 119000 Eur. Tel. 8 647 27429

Parduodami automobiliai ir jų dalys

„Peugeot 106“ 1999 m., 1,1 L benzinas, 
mėlynos spalvos. Kaina – 450 Eur.  
Tel. 8 633 34714

Motociklas „Zipp 125“ 2012 m., techniš-
kai tvarkingas, rida – 3400 km. Kaina 
– 850 Eur. Tel. 8 613 14567

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 34 kv. m butas 4 aukšte 
Leipalingyje, renovuotame name. Kaina 
– 10500 Eur. Tel. 8 686 42499

1 kambario 33 kv. m. butas Alytuje, ge-
roje vietoje, 5 aukšte iš 5. Suremontuo-
tas, pakeisti vamzdžiai. Kaina – 12000 
Eur. Tel. 8 671 03787

1 kambario butas 4 aukšte, Gardino g. 
Bute atskira virtuvė, vonia su WC kartu, 
koridorius., šarvuotos durys, plastiki-
niai langai, su daliniais baldais. Butui 
reikalingas kosmetinis remontas. Kaina 
– 6900 Eur. Tel. 8 698 48621

1 kambario 35,2 kv. m. renovuotas 
butas Veisiejų g. su baldais. Kaina – 
31000 Eur. Galima derėtis. Parduodu 
arba keičiu į panašų butą Vilniuje.  
Tel. 8 601 36770

2 kambarių 40 kv. m suremontuotas bu-
tas, bendrabutyje, Gardino g., 2 aukšte 
iš 5 su baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 671 59773

2 kambarių butas Ateities g. 12, 9 aukš-
te su daliniu remontu. Kaina – 35000 
Eur. Tel. 8 628 34979

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

Naujos statybos kotedžas centre, Ne-
muno g. Kaina – 135000 Eur.  
Tel. 8 676 45000

12 a namų valdos žemės sklypas Ne-
ravų kaime.  Atlikti geodeziniai matavi-
mai. Kaina – 12500 Eur.  
Tel. 8 687 29055

6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose su 
mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis 
pastatas, šulinys. Yra geodeziniai mata-
vimai. Tel. 8 616 92095, 8 616 92094

6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose su 
mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis 
pastatas, šulinys. Yra geodeziniai mata-
vimai. Tel.: 8 616 92095, 8 616 92094

8,4 a sklypas su gyvenamu namu ir 2 
ūkiniais pastatais Leipalingyje.  
Tel. 8 616 48116

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

127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu 
Leipalingyje, Druskininkų g.  
Tel. 8 612 15439

4 padangos R15/195/65 su ratlankiais ir 
gaubtais. Tinka „Toyota Auris“. Kaina – 
90 eurų. Tel. 8 687 89766

Naudotos ir restauruotos padangos iš 
Švedijos R14,R15,R16 (M+S – vasari-
nės, žieminės – universalios).  
Tel. 8 612 09648

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

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

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

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

„MB 300“ 1991 m., TA iki 2018.10; „Ford 
Galaxy“ 1999 m., TA iki 2018.05, 81 kW 
už 1550 Eur. Tel. 8 615 51632

„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81 kW 
dalimis. Tel. 8 652 69585

Naudotos vasarinės padangos 
R14/195/60. Tel. 8 626 90550

Padangos „Vredestein“ (4 vnt) 
R15/195/60 už 80 Eur; padangos „Han-
kook“ (4 vnt) R15/195/65 už 80 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Parduoda mišką ir medieną

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

Sausa mediena 15x20 ir 5x15 cm (dvi-
gubo ir viengubo pjovimo lentos).  
Tel. 8 686 17277

Viengubo ir dvigubo pjovimo lentos.  
Tel. 8 644 40333

1 ha miško ir viengubo pjovimo lentos 
(5 kub. m). Tel. 8 624 95589

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos 
produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai

Originalus paveikslas „Namų vartai“, 
tapytas naudojant kompiuterines pro-
gramas (15x21 cm). Kaina – 12 Eur.  
Tel. 8 614 46975

Bičių šeimos. Tel. 8 639 12095

Žirniai po 0,35 Eur/1 kg; maistinės bul-
vės po 8 Eur/50 kg (Veisiejų sen.).  
Tel. 8 616 04451

Naudotas batutas (skersmuo – 3,66 m). 
Kaina – 110 Eur. Tel. 8 610 07325

Valtis „Kolibri KM280“, variklis „MIN 
KOTA ENDURA C2-30“, akumuliatorius 
„Sznaider 110 AH 680 A“   
Tel. 8 648 96830

Automatinė skalbimo mašina „Beko“ 
už 70 Eur; skalbimo mašina „Privi-
leg-Elektroliux“ už 90 Eur; indaplovė 
„AEG-Electrolux“  už 90 Eur; džiovyklė 
„Elektroliux“ (6 kg) už 130 Eur; virtu-
vinis stalas su taburetėm už 35 Eur; 
mobilusis telefonas „Sony Z1“ (MOD 
6903) su dėklu už 130 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Naudotas kieto kuro katilas „OPOP 
H635“ už 100 Eur; ketaus krosnelė 
„buržuikė“ už 50 Eur. Tel. 8 687 22547

2 šaldytuvai „Snaigė“ už 30 ir 50 Eur; 
viengulės lovos po 5 Eur, naujas juos-
tinis fotoaparatas „Olimpija“ už 50 Eur; 
akordeonas „Acord“, švarkai ir striukės 
(XL dydis). Tel. 8 606 08863

Šaldytuvas „Beko“. Kaina – 130 Eur. 
Tel. 8 611 32291

Rusiški (3 korpusų) plūgai, sunkios akė-
čios, šieno vartytuvas, dujų balionas. 
Tel. 8 617 44178

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, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Ankstyvų „Honeoye“ veislės braškių 
daigai po 0,15 Eur/1 vnt.  
Tel. 8 622 39149

Lubinai ir žirniai. Tel. 8 698 50782

Sėkliniai lubinai. Tel. 8 698 14440

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m, 
pamatiniai perdengimo blokai ir perden-
gimo plokštės), paauksuoti sportiniai 
medaliai, rankų darbo plytos ir kokliai 
krosniai, M. K. Čiurlionio baldai, pa-
matų 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 tele-
fonas „Philips“ už 15 Eur. Tel. 8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Sony“ (51 cm 
įstrižainė) už 17 Eur; įvairių dydžių nau-
doti faneriniai skydai ir DVP plokštės; 
durų varsčios; minkštas išskleidžiamas 
kampas (270x160 cm) už 255 Eur; pu-
siau apvalus vonios veidrodis už 13 Eur; 
gėlių stovelis už 11 Eur. Tel. 8 610 21333

Naudotas gartraukis. Kaina – 10 Eur. 
Tel. 8 616 37589

Dviejų durų spinta už 85 Eur; 2 kėdės; 
didelis kelioninis lagaminas; gėlė Drace-
na (160 cm) už 10 Eur; vilnonis kilimas 
1,5 m x 2,4 m; užuolaidos, senovinės 
austos lovatiesės. Tel. 8 600 38695

Moteriškas dviratis. Kaina – 215 Eur. 
Tel. 8 618 67690

Bulvės. Kaina – 50 kg/8 Eur.  
Tel. 8 647 33090

3 naujos neišpakuotos vidaus durys 
su užlaidomis: 2 – 80 cm pločio po 120 
Eur, 1 – 60 cm pločio už 100 Eur; sku-
biai žurnalinis staliukas (raudonmedžio 
spalvos) už 50 Eur. Tel. 8 680 98398 
(skambinti nuo balandžio 2 d.)

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 sodi-
nukai po 2 Eur; dekoratyvinis migdolas. 
Tel. 8 696 64583

Vestuvinė suknelė, 3 dalių puikios bū-
klės vežimėlis „Venezia“.  
Tel. 8 611 33769

Mažai naudotas dviratis su pavaromis. 
Kaina – 100 Eur. Tel. 8 623 23482

2 kambarinė gėlės (kiniškos rožės), mo-
teriškas rusiškas dviratis, kibiras su ratu-
ku ir apkaustais, šuliniams kasti, 2 skylių 
dujinė su reduktorium. Tel. 8 (313) 48511

Bulvės. Tel. 8 687 55017

Motorinis žemės purintuvas, šaldiklis-
dėžė. Tel. 8 600 07675

Bulvės. Tel. 8 676 77438

Melžiama ožka su ožiuku. Kaina – 60 
Eur. Tel. 8 611 17278

Pietų stalas, kėdės, kavos staliukas, 
staliukas televizoriui, komoda, lauko 
baldai. Tel. 8 612 09648

Pigiai naudotas virtuvinių spintelių kom-
plektas su maišytuvu ir virykle.  
Tel. 8 626 90550

Naujas kinietiškas benzininis variklis 
dviračiui už 100 Eur; lauko plastikinės 
dailylentės (380x25 cm, 30 vnt) už 50 
Eur. Tel. 8 618 89113

Moteriškas dviratis su pavaromis.  
Tel. 8 626 38360

Pigiai geros kokybės naudotas pientrau-
kis AVENT už 10 Eur; muzikinė karuselė 
lovytei už 8 Eur; 3 dalių vežimėlis „Chic-
co“ už 80 Eur. Tel. 8 645 75151

Bulvės. Kaina – 50 kg/6 Eur.  
Tel. 8 629 37820

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“ – gauta nauja 
vyriškų drabužių siunta 

(didelių dydžių kostiumai, 
švarkai, baltiniai ir kita). 

Tel. 8 654 17888

Miegamojo komplekto „Akacija“ lova 
su spintelėmis, verpimo ratelis, austos 
lininės drobės, lovatiesės, vilnonė me-
džiaga sijonams, megztiniai, drabužiai. 
Tel. 8 656 39154

Naudotas šiferis. Tel. 8 652 59998

Keičia

2 kambarių 55 kv. m butą Kaune Žalia-
kalnio rajone, Varpo g. 39, plytiniame 
name į 1-2 kambarių butą Druskinin-
kuose centre arba senamiestyje.  
Tel. 8 656 88734

6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu namu, 
pritaikytu gyventi žiemą, į butą Druski-
ninkuose.  
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947

Perka

2 viengules lovas su patalynės dėžė-
mis. Tel. 8 601 27285

Sodybą Druskininkuose arba miesto 
apylinkėse. Tel. 8 624 15759

Nuoma

Išnuomoju 2 pereinamu kambariu nedi-
delį butą prie Gardino-Veisiejų sankry-
žos. 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

Išnuomoju 1 kambario 16 kv. m butą. 
Tel. 8 618 67244

Išnuomojama 2 kambarių butas.  
Tel. 8 618 67244

5 asmenų šeima išsinuomotų namą 
Druskininkuose arba apylinkėse (iki 15 
km.), pageidautina su patogumais.  
Tel. 8 645 01623

Išnuomojamas sodo namas, tinkantis 
gyventi žiemą. Kaina – 1 mėn./200 Eur. 
Tel. 8 654 40431

Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio 
1 d.) centre. Tel. 8 616 48116

Ieško darbo

Moteris ieško papildomo darbo, gali 
prižiūrėti senelius. Tel. 8 644 84291

Išsinuomočiau garažą Gardino g.  
Tel. 8 (313) 53051

Dirbanti moteris išsinuomotų 1-2 kam-
barių butą Viečiūnuose.  
Tel. 8 601 15173

Tvarkinga, dirbanti, gaunanti pasto-
vias pajamas mergina išsinuomotų 1 
kambario butą ilgam laikui Druskininkų 
centre. Tel. 8 603 07828

50 m. vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 673 86602

Vyras ieško kiemo darbininko sanato-
rijoje, kaimo sodyboje arba bet kokio 
darbo. Tel. 8 623 23430

Tvarkinga, dirbanti medikė išsinuomotų 
1-2 kambarių butą. Tel. 8 629 45288

Kiti

Gal kas padovanotų baltą katytę (iki 7 
mėn.). Tel. 8 623 82003

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti 
kapavietę. Tel. 8 612 57891

Dovanoju akmenis. Tel. 8 680 71286

Reikalinga moteris, prižiūrėti mažai 
judančią 76 m. moterį Druskininkuose. 
Tel. 8 699 45731

Dovanoju didelę kinrožę.  
Tel. 8 623 29694
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Druskininkų sanatorija „Belorus“ 
kviečia vasarą pasitikti sveikiems ir 
turiningai leidžiant laiką bei skelbia 
pavasarinę akciją baseino ir pirčių 
komplekso abonementams įsigyti. 
Nuolaidos siekia net iki 40 % !!! 
Akcija galioja nuo 2017.04.15 iki 2017.04.30
Išsamesnė informacija telefonu: 

   8 697 23622

Mielieji, 
Prisikėlimo rytą pavasaris visu grožiu atsiskleidžia ne tik gamtoje, 

bet ir mūsų širdyse. Sulaukę šventų Velykų, dalinkimės gera nuotaika,  
santarve ir bendravimo šiluma. Giedros, nuotaikingos ir jaukios šventės!

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ kolektyvo vardu,
redaktorė Laima Rekevičienė


