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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Norinčiųjų pasigrožėti narcizų jūra
neišbaidė ir prastas oras
Druskininkuose –
dėmesys
kurortologijai ir
gamtiniams
gydomiesiems
veiksniams

4 psl.

Tris dienas trukusi Narcizų žydėjimo šventė į Vijūnėlės
parką kvietė ne tik druskininkiečius, bet ir svečius iš Lietuvos bei užsienio. Pirmąkart
narcizai pražydo 2012-aisiais,
o pasitinkant Druskininkų 220ąjį jubiliejų, parke išsikleidė
net 220 tūkstančių žiedų. Ištikimiausių šventės gerbėjų, norinčių pasigrožėti balta narcizų jūra neišgąsdino ir šaltas
bei vėjuotas oras.
Visas tris dienas praeivius džiugino parko erdvėse skambėjusi
gyva muzika. Penktadienį Vijūnėlės parke koncertavo Mantas Baltrušaitis (solo, gitara), improvizacijas pianinu dovanojo Saulius
Sakavičius, vėliau koncertavęs su
Juste Kraujalyte.
Šeštadienį šventės dalyviai buvo
kviečiami į Druskininkų gidų grupės „Artelė“ organizuotą „Smetanską turgelį“, norintieji galėjo spalvinti mandalas ar gaminti
aitvarus su meistru Jonu Duduliu. Šventinę nuotaiką kūrė ir kojūkininkai. Skambėjo „Ryto“ gimnazijos muzikos studijos muzika,
akordeono muzikos garsais džiugino duetas „Tautinis aidas“ (Aidas
Kvetkauskas ir Tautvydas Malūkas), koncertavo Kristina Radžiukynaitė ir Laurynas Sinčiūnas.
Sekmadienį, kai gamta dovanojo kiek geresnį orą, šventės dalyvius parke pasitiko ir gerų emocijų
dovanojo gidų grupės „Artelė“ nariai, pasipuošę XIX amžiaus epochos kostiumais. Vijūnėlės parke
surengtas burbulų šou su „Burbulų dėde“, koncertavo duetas „Music time“, skambėjo Anatolijaus
Oleinik, Valdemaro Petersono ir
Urtės Šabūnaitės dainos.
Šventės metu parke buvo galima pamatyti gyvąsias skulptūras
– teatro „Niša“ artistus, į temines
ekskursijas „Čia, mieluosiuose
Druskininkuose“ kvietė Plepi po-

Ar bala Vijūnėlės
parko pakraštyje –
lankytojų traukos
objektas?

nia. K. Dineikos alėjoje tomis dienomis surengtas antrasis „Plovo
virimo čempionatas“, taip pat sutraukęs daugybę žmonių, turėjusių galimybę paragauti įvairių skonių plovų.
Renginio organizatoriai džiaugiasi, kad Narcizų žydėjimo šventė Druskininkuose sulaukia vis
didesnio druskininkiečių ir turistų dėmesio. Lietuvos ir kaimynininių šalių turizmo firmos organizuoja turistines keliones būtent
į šią šventę – tokiu būdu didinamas Druskininkų kurorto patrauklumas. Rengiant šventės programą ir buvo atsižvelgta į tai, jog
atvyks įvairaus amžiaus, įvairių
tautybių žiūrovų. „Renginio vieta
taip pat įpareigoja – malonus pasivaikščiojimas parke, skambant
melodingai akustinei muzikai, nuteikia ypač romantiškai. Nors šiemet oro sąlygos nedžiugino, beveik visi suplanuoti koncertai ir
pasirodymai įvyko. Dėkojame visiems atlikėjams, kurie, nepabūgę lietaus ir šėlstančio vėjo, žiūrovų trūkumo, atliko numatytą
programą ir nereiškė organizatoriams jokių pretenzijų. Dėkojame ir 74 mugės dalyviams, kurie,
kantriai gaudydami vėjo pučiamas prekybines palapines, dirbo
visas tris dienas. Kadangi pavasaris Lietuvoje nėra nuspėjamas,
todėl, organizuodami kitų metų
Narcizų žydėjimo šventę, stengsimės rengti tokią meninę programą, kurios įgyvendinimą kuo mažiau koreguotų nepalankios oro
sąlygos. Svarbiausia, kad žydėtų
narcizai“, – po savaitgalį surengtos šventės įspūdžiais dalijosi
Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė Danguolė Žėkienė.
Parengė Laima Rekevičienė
Nuotraukų galerija – „Facebook“
paskyroje „Mano Druskininkai“

5 psl.

Leipalingio krašto
metraštininką
prisiminus

11 psl.

Šuns dieną į darbą
– su augintiniais!
Laimos Rekevičienės nuotraukos

16 psl.
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Abiturientai pasidalino įspūdžiais iš Klasių krepšinio čempionate laimėtos
kelionės
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
3Ė klasės mokiniai, kovo mėnesį Alytaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių krepšinio čempionate iškovoję III-ąją
vietą ir laimėję kelionę į Krokuvą, kelionėje patirtais įspūdžiais
pasidalino ir už suteiktą galimybę dalyvauti čempionate padėkojo Druskininkų savivaldybės
merui R. Malinauskui. Kartu su
mokiniais savivaldybėje apsilankė Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė, klasės auklėtoja Dalė Urbonienė ir
Haroldas Eitmantis, treniravęs
mokinius svarbioms varžyboms.
„Kelionė tikrai labai patiko, daug
pamatėme ir sužinojome įdomių
istorinių faktų, o didžiausią įspūdį paliko Veličkos druskos kasyklos“, – pasakojo mokiniai.
Jaunieji „Ryto“ gimnazijos krepšininkai yra entuziastingai nusiteikę dalyvauti ir kitų metų čempionate bei treniruotis dar daugiau.
„Per treniruotes nebuvo nė vieno
sėdinčio – jie visas jėgas atidavė
vardan bendro tikslo. Žinoma, nereikia pamiršti, kad ir mokslams
laiko reikia skirti, juk kitais metais
– dvylikta klasė“, – šypsojosi treneris H. Eitmantis.

„Ryto“ gimnazijos 3Ė klasės mokiniai drauge su treneriu H. Eitmančiu, klasės auklėtoja D. Urboniene ir direktore E. Vilkiene padėkojo Klasių krepšinio čempionato iniciatoriui, merui R. Malinauskui/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Klasės auklėtoja D. Urbonienė džiaugėsi, kad pasiruošimas čempionatui ir varžybos labai subūrė klasę – ir žaidėjus,
ir sirgalius, kurie buvo ypatingai
aktyvūs. Mokiniai pritarė auklėtojai ir džiaugėsi, kad kelionėje
draugystė su klasiokais dar la-

Lankėsi delegacija iš Lenkijos

biau sutvirtėjo.
„Kai prieš dešimt metų pasidalinau klasių čempionato idėja,
atsirado skeptikų, kurie ja netikėjo. Tačiau dabar labai džiaugiamės, kad jau dešimtmetį
bendras tikslas sėkmingai vienija klases, mokytojus, moky-

klų bendruomenę ir tėvus. Ir
tas bendrumas jaučiamas ne tik
krepšinio aikštelėje, bet ir už jos
ribų“, – sakė R. Malinauskas.
Susitikimo metu jaunieji krepšininkai su meru pasidalino kelionėje patirtais įspūdžiais, diskutavo
apie Druskininkuose įgyvendina-

mus projektus, kalbėjo apie savo
ateities ir studijų planus.
Klasių krepšinio čempionatas
šiais metais surengtas dešimtąjį kartą. Šio turnyro iniciatorius
– Druskininkų savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R. Malinauskas. Čempionatas suvienija
mokinius, populiarina krepšinį,
padeda išskirti perspektyviausius jaunuosius krepšinio talentus. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė yra sakiusi, kad
Druskininkų pavyzdžiu turėtų
pasekti ir kiti šalies miestai.
Šiais metais čempionų taurę iškovojo Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos 4ga klasė.
Jiems atiteko įspūdinga kelionė
į Paryžių 40-čiai žmonių. Antroji vieta ir kelionė į Prahą atiteko
Alytaus miesto Jotvingių gimnazijos 3 g klasės komandai. Trečiąją vietą šiemet laimėjo Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 3ė
klasė, druskininkiečių klasei atiteko kelionė į Krokuvą. Ketvirtąją vietą iškovojo ir kelione į
Gdanską džiaugėsi Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos 3ag klasės krepšininkai.

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo
programų mokinių atostogų metu finansavimui gauti

Su Druskininkų savivaldybės vadovais susitiko delegacija iš Lenkijos/Dovilės Radzvilavičiūtės nuotrauka

Ketvirtadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su savivaldybės vadovais susitiko delegacija iš Lenkijos, Górowo Iławeckie
miesto. Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas ir
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius svečiams išsamiai pristatė kurorto istoriją, įgyvendintus
ir vykdomus projektus, papasako-

jo apie turistų srautus. Delegacija,
kurią sudarė Górowo Iławeckie
miesto Tarybos nariai ir savivaldybės atstovai, negailėjo gražių
žodžių Druskininkams. Po susitikimo savivaldybėje svečiai apžiūrėjo Druskininkų gydyklą, viešbutį
„Flores“, išbandė „Lynų kelią“ bei
susipažino su „Snow Arena“ infrastruktūra.

Gyventojų dėmesiui! Gegužės
2-19 dienomis vyks Lietuvos
kariuomenės pratybos
Informuojame, kad 2017 m. gegužės 2-19 dienomis vyks Lietuvos
kariuomenės pratybos, kuriose
dalyvaus Lietuvos ir sąjungininkų
kariai, kitų institucijų atstovai. Mokymai vyks visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vandenyse.
Aktyviausiai kariai veiks Alytaus,
Druskininkų, Ignalinos, Kėdainių,
Klaipėdos, Kretingos, Marijampolės, Neringos, Šalčininkų, Šiaulių,
Šilutės, Vilkaviškio, Vilniaus miestuose ir apylinkėse.

Mokymų metu vykdomų taktinių užduočių metu bus naudojamos mokomosios imitacijos
priemonės. Už karių instruktažą, saugų elgesį pratybų metu
ir aplinkosauginių reikalavimų
laikymąsi mokymų metu atsakingas pratybų vadovas.
Plėtojant karių ir gyventojų bendradarbiavimą ir siekiant
pratybas priartinti prie realių
sąlygų, į užduotis planuojama
įtraukti ir miesto institucijas.

Praėjusiais metais Druskininkų savivaldybėje vaikų vasaros atostogų metu buvo vykdomos įvairios poilsio programos, vaikai išradingai leido laisvalaikį/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti Paraiškas
Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimui gauti, vadovaujantis
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T1-100 „Dėl Druskininkų
savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos
aprašo“ patvirtintu Druskininkų
savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos
aprašu. Konkurse gali dalyvauti turintys teisę vykdyti švietimo
veiklą: juridiniai asmenys (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.); fiziniai asmenys (laisvieji mokytojai).
Konkursui pateiktos Programos
bus vertinamos, atsižvelgiant į
prioriteto tvarka išdėstytus kri-

terijus: programoms, numatančioms užimti daugiau vaikų; turinčioms papildomų finansavimo
šaltinių; turinčioms socialinius
partnerius; numatančioms veiklos
tęstinumą.
Paraiškos turi būti pateiktos
iki 2017 m. gegužės 13 d. imtinai arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad
paraiškos išsiųstos, dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos, pateiktos pavėluotai, nepriimamos,
o vokai, gauti registruotu paštu
su pašto žyma, rodančia, kad Paraiškos išsiųstos per vėlai, nebus
atplėšiami.
Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi
būti užrašyta „Paraiška Druskininkų savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo programų mokinių
atostogų metu finansavimo konkursui“ ir Programos pareiškėjo

pavadinimas. Laukiame Jūsų paraiškų!
Praėjusiais metais Druskininkų
savivaldybėje vaikų vasaros atostogų metu buvo vykdomos poilsio programos, kuriose iš viso dalyvavo 690 mokinių. Druskininkų
savivaldybės mokiniai 2016 m.
vasarą ilsėjosi 14-oje švietimo įstaigų, laisvųjų mokytojų, Druskininkų jaunimo užimtumo centro,
Žirmūnų darbo rinkos mokymo
centro Druskininkų filialo, Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ organizuotose stovyklose. O
taip pat buvo vykdoma Asociacijos „Pasaulis be sienų“ kalbų stovyklėlė „Atgimimo“ mokyklos patalpose, mokiniai vasarą dirbo
viešuosius darbus, įvairiausias
vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas
vykdė Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokykla.

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkiečiams svarbūs socialiniai klausimai pristatyti ir LR Seimo nariams
Penktadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi LR Seimo nariai
Zenonas Streikus, Dovilė Šakalienė ir Aušra Papirtienė. Susitikime
su Seimo nariais dalyvavo Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai, socialinių
paslaugų centro, švietimo įstaigų,
seniūnijų atstovai. Susitikime pristatytos Druskininkų savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos
ir jų prieinamumas, kalbėta vaikų
teisių klausimais, diskutuota apie
socialinių paslaugų teikimą negalią turintiems vaikams, daug dėmesio skirta diskusijai dėl paslaugų teikimo vaikams, turintiems

Susitikime su Z. Streikumi, D. Šakaliene, A. Papirtiene aptarta, kaip efektyviau spręsti
vaikų teisių apsaugos problemas/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptarta tuberkuliozės ir kitų
infekcinių susirgimų
profilaktika ir prevencijos
priemonės

Savivaldybėje sušauktas pasitarimas dėl tuberkuliozės ir kitų infekcinių susirgimų profilaktikos ir prevencijos priemonių/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pasaulio sveikatos organizacija šią savaitę (balandžio 24-30 d.)
yra paskelbusi Europos imunizacijos savaite, kurios metu visuomenę ir medikus ragina aktyviau
domėtis užkrečiamųjų ligų profilaktika bei primena apie vakcinacijos svarbą. Užkrečiamosios ligos kasmet sudaro iki 20 proc.
visų registruotų ligų Lietuvoje, o
vakcinomis šiandien galima kontroliuoti net 28 ligas. Druskininkų
savivaldybėje sušauktas savivaldybės vadovų, administracijos ir
įvairių institucijų specialistų susitikimas, kuriame aptarta tuberkuliozės ir kitų infekcinių susirgimų epidemiologinė priežiūra, profilaktika
ir prevencijos priemonės.
Druskininkų savivaldybėje sergančiųjų tuberkulioze nėra daug
(2016 m. nustatyta naujas vienas
atvejis ), tačiau susitikime pažymėta, kad sveikatos priežiūros
įstaigos ir toliau turi siekti aktyvinti ankstyvąją tuberkuliozės diagnostiką, siekiant kuo anksčiau
išsiaiškinti susirgimo ir užsikrėtimo atvejus, ir skirti jiems reikiamą gydymą.
Kaip pažymėjo Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjasavivaldybės gydytoja Evelina
Raulušaitienė, veiksmingiausia
tuberkuliozės apsisaugojimo priemonė yra ankstyvas sergančių
asmenų išaiškinimas ir kokybiškas gydymas.
„Pagrindinis infekcijos šaltinis yra atvira tuberkulioze sergantis žmogus, kuris kosėdamas ar čiaudėdamas išskiria
šios ligos sukėlėjus – mikobakterijas į aplinką. Profilaktinių
skiepijimų nauda užkrečiamųjų
ligų profilaktikai didelė. Pagrindinis imunoprofilaktinio darbo
efektyvumo vertinimo kriterijus
– profilaktinių skiepijimų apim-

tys, kurių dėka, Druskininkų savivaldybės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų tinkamai organizuojamo ir vykdomo darbo
viršija 95-100 proc. O tai užtikrina skiepais valdomų infekcijų
pavienius atvejus arba jų nebuvimą. 2016 m. nebuvo registruota nei vieno atvejo skiepais
valdomų infekcijų“, – sakė E.
Raulušaitienė.
Tuberkulino mėginys yra pagrindinis diagnostinis tyrimas, nustatant vaikų užsikrėtimą tuberkuliozės mikobakterijomis.
Susumavus Druskininkų savivaldybės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų pateiktas tuberkulino mėginių atlikimo ataskaitas už 2015 metus, mėginių
atlikta 197 vaikams (89,5 proc.).
Teigiamas tuberkulino mėginys
nustatytas 24-iems vaikams
(12,37 proc.), nusiųsta konsultuotis pas gydytoją specialistą 7, tuberkuliozė jiems nebuvo
nustatyta.
Europos imunizacijos savaitės metu ypatingas dėmesys
bus skiriamas vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriui ir jo
naujovei – vienuolikamečių mergaičių skiepijimui nuo žmogaus
papilomos viruso, kuris sukelia gimdos kaklelio vėžį. Nuo šių
metų rugsėjo 1 d. nemokamai
skiepijamos mergaitės, kurios
gimė 2005 m. po rugsėjo 1 d.
ir 2016 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau
joms sueis vienuolika metų nuo
žmogaus papilomos viruso, pagal sveikatos apsaugos ministro
2015 m. birželio 12 d. įsakymu
Nr. V-757 patvirtintą vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.
Daugiau informacijos apie
skiepais valdomas infekcijas,
keliautojų skiepus ir kt. galite surasti interneto svetainėje
www.ulac.lt.

specialiųjų poreikių.
Natūralu, kad mažai savivaldybei sunku atliepti įvairius specialiuosius poreikius, tačiau tai padaryti stengiamasi negalią turinčius
vaikus integruojant į bendrojo lavinimo klases, dienos centrus ar nevyriausybinių organizacijų veiklą.
Susitikimo metu LR Seimo nariai
pristatė planuojamas reformas ir
pokyčius socialinės politikos srityje.
„Socialinės ir vaikų teisės problemos visada sudėtingos, jautrios ir
jos gali būti sprendžiamos bei nagrinėjamos tik labai atsakingai.
Būtinas kalbėjimasis, įsiklausymas ir supratimas. Labai sveikinti-

na ir džiugu, kad įstatymo leidėjai,
vykdytojai ir klientai kalbasi, diskutuoja ir ieško geriausių bendrų
sprendimų. Į Druskininkus atvykusios Seimo narės Dovilė Šakalienė
ir Aušra Papirtienė susitikime su
Druskininkų socialiniais darbuotojais ir dalyvaujant Lazdijų rajono
savivaldybės socialinės paramos
skyriaus vedėjai Linai Margelienei,
dalijosi patirtimi, įžvalgomis, aptarė tiesiausius ir efektyviausius kelius, sprendžiant socialines ir vaikų
teisių problemas. Tai sveikintinas
problemų sprendimų ieškojimo kelias“, – po susitikimo teigė LR Seimo narys Z. Streikus.

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų
posėdžiuose – druskininkiečiams aktualūs
klausimai
Balandžio 20 dieną, ketvirtadienį, posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai, kuriuose svarstyti projektų
įgyvendinimo, švietimo, biudžeto, gatvių pavadinimų sutrikimo ir
keitimo bei kiti, gyventojams aktualūs klausimai.
Posėdžiuose taip pat pristatytas sprendimo projektas dėl
gatvių pavadinimų suteikimo
ir keitimo. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjasvyriausiasis architektas Vilius
Margelis pažymėjo, kad šiuo
sprendimo projektu siūloma suteikti naujus gatvių pavadinimus Guronių kaime ir pakeisti Gerdašių gatvės geografines
charakteristikas.
Investicijų ir turto skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas pristatė
sprendimo projektą dėl pritarimo projektui „Kultūros maršrutai“. Projektas teikiamas pagal
Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuva-Lenkija programą. Projekto partneriai – Druskininkų savivaldybės
Leipalingio pagrindinė moky-

kla ir Palenkės žemės ūkio konsultavimo centras. Įgyvendinat
projektą, bus siekiama analizuoti kultūros paveldo objektus, sukurti pažintinius turistinius maršrutus ir išleisti juos
žemėlapiuose, vykdyti edukacinę, kultūrinę bei meninę veiklą.
Pristatinėdama klausimą dėl
2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto pakeitimo, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė pasidžiaugė,
kad įvykdytas visų keturių mėnesių pajamų planas.
Komitetuose taip pat pristatytas
sprendimo projektas dėl Druskininkų savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo.
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas balandžio 28 dieną, 10 val. Iš viso Tarybai bus teikiami 25 sprendimo
projektai.
Tarybos posėdyje bus pateiktos Turizmo ir verslo informacijos
centro, Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkio, Pirminės sveikatos priežiūros centro, Druskininkų
ligoninės, Miesto muziejaus, Jau-

Vyriausiais architektas V. Margelis pristatė sprendimo projektą dėl gatvių pavadinimų keitimo/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

nimo užimtumo centro, Socialinių
paslaugų centro, Sporto centro,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos,
lopšelių-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“ 2016 metų veiklos ataskaitos.

Naujagimių tėvelių laukia dovana – knygelė
„Mūsų vaikas“
Nuo šiol visiems tėveliams,
Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriuje registruojantiems naujagimį, bus įteikta išskirtinė dovana – knygelė „Mūsų
vaikas“. Ši knygelė – lyg maža
enciklopedija, padėsianti fiksuoti pirmuosius mažylio gyvenimo
metus bei palengvinsianti mamyčių ir tėvelių kasdienybę, auginant ir prižiūrint mažylį. Knygelėje tėveliai ras patarimų, receptų
mažyliams, dainelių ir eilėraščių,
lopšinių, lietuvių liaudies pasakų
ir sakmių.
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Juonienė džiaugėsi,
kad knygelė – vertinga dovana ir tėveliams, ir mažiesiems
druskininkiečiams. „Tai prisiminimų albumas tėvams ir vaikams, kuriame bus užrašyti
svarbūs mažylio gyvenimo įvykiai, įklijuotos nuotraukos. Užaugęs mažylis turės neįkainojamą savo gyvenimo metraštį. Net
išvykęs iš gimtųjų Druskininkų,
visada prisimins namus. Labai
smagu įteikti tokią dovaną, skatinančią vertinti knygas ir mylėti
skaitymą“, – sakė R. Juonienė.
Knygelė ypatinga ir tuo, kad ti-

R. Juonienė džiaugėsi, kad knygelė, vertinga dovana tėvams, ilgainiui taps ir mielu prisiminimų albumu vaikams/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tuliniame jos puslapyje – Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko sveikinimo
žodis: „Mieli tėveliai, kartu su
Jumis nuoširdžiai džiaugiamės
pačiu svarbiausiu Jūsų gyvenimo įvykiu – kūdikio gimimu. Linkime, kad tėvystė dovanotų pačias brangiausias akimirkas, o
Jūsų mažylis Druskininkuose

augtų sveikas ir laimingas. Tikimės, kad ši simbolinė dovana
padės užfiksuoti pačius įsimintiniausius įvykius ir į nepakartojamų prisiminimų lobyną sudėti pirmuosius vaiko gyvenimo
metus. Kviečiame ir toliau kartu
puoselėti Druskininkų kraštą –
bendrais darbais kurkime šviesią ateitį sau ir savo vaikams!“.
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Druskininkuose – dėmesys kurortologijai ir gamtiniams gydomiesiems veiksniams
Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centro „AQUA“ konferencijų salėje penktadienį
surengtas LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo
pakomitečio išvažiuojamasis
posėdis. Posėdyje dalyvavę
parlamentarai Zenonas Streikus, Algimantas Kirkutis, Dainius Kepenis, Jonas Liesys,
susitikę su Druskininkų savivaldybės vadovais bei Druskininkų sveikatos priežiūros
įstaigų, sveikatinimo centrų
ir sanatorijų vadovais, aptarė
sanatorinio-kurortinio gydymo perspektyvas ir kurortologijos plėtros galimybes. Diskutuota, kaip kuo efektyviau
stiprinti natūralių gamtinių
gydomųjų veiksnių panaudojimą sveikatos labui.
Posėdyje Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad dar 2000-aisiais
Druskininkų savivaldybės taryba
po ginčų ir diskusijų priėmė sėkmingą Druskininkų vystymąsi
nulėmusį sprendimą, kuriuo nustatė strategines kryptis, tokias
kaip turizmas, skatinant ir kultūrinį-konferencinį turizmą, poilsis
ir pramogos, komercinis sportas
ir sanatorinis gydymas, išsaugant unikalias, jau daugiau nei
du šimtmečius kurorte gyvuojančias sveikatinimo ir gydymo tradicijas. Tai yra viena iš Druskininkų
savivaldybės strateginės plėtros
krypčių. „Visa strategija susieta
ne su „tablečių“ medicina, o būtent su sveika gyvensena. Todėl
visos bazės, skirtos sveikos gy-

vensenos puoselėjimui ir populiarinimui, buvo išsaugotos, atnaujintos. Naujos sukurtos ar
kuriamos saugant unikalią gamtą,
esamas žaliąsias oazes, o kartu
ir atsižvelgiant į natūralių gamtinių
veiksnių naudą žmogaus sveikatai“, – sakė Druskininkų savivaldybės vadovas.
Savo pranešime pakomitečio
pirmininkas prof. A. Kirkutis akcentavo, kad, siekiant pozityvių
ir šiuolaikiniam žmogui aktualių sveikatos sistemos pertvarkų,
verta deramą dėmesį skirti ne tik
įprastai medicinai, bet ir papildomajai, alternatyviajai bei gyvensenos medicinai. Gyventojai turėtų būti mokomi ir skatinami sveikai
maitintis, sportuoti, aktyviai gyventi, pozityviai mąstyti. Vadinamoji alopatinė medicina (įprastinis gydymas) yra nepakeičiama,
kai yra liga, ekstremalios būsenos, traumos; alternatyvioji medicina teikia daug ir svarbios filosofinės informacijos; o gyvenimo
būdo medicina keičia gyvenimo
būdą, pritaiko prie aplinkos, kurioje mes gyvename, keičia mitybą,
fizinį aktyvumą. Pasak A. Kirkučio, visos sritys yra labai svarbios žmogaus sveikatai, gerai savijautai, ir sudaro tarsi vieną ratą:
„Toks ratas geriausiai suktis galėtų būtent Druskininkuose.“
Svarbu, kad sveikata išliktų prioritetine sritimi valstybės politikos interesų rate. Dar Vydūnas
yra pasakęs, kad „žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti,
negu ligas gydyti“. Kaip posėdyje
įvardijo Seimo narys Z. Streikus,
Druskininkai yra ne tik šiuolai-

kiškas, bet ir pažangus, inovacijoms atviras kurortas. Todėl čia
yra itin tinkama aplinka ne tik
kurti naujas paslaugas, tobulinti
infrastruktūrą, susijusią su efektyvia reabilitacija, bet ir stiprinti
Druskininkus kaip mokslo, informacijos, keitimosi žiniomis apie
sveiką gyvenseną centrą. Toks
centras būtų naudingas ir šalies,
ir tarptautinei bendruomenei. Posėdyje aptarti ir klausimai, susiję su numatomais artimiausiais
tarptautinio lygio renginiais: tarptautinėmis mokslinės-praktinėmis konferencijomis Druskininkuose. Suvienijus įvairių šalies
universitetų ir pasaulio mokslininkų jėgas, planuojama surengti mokslines konferencijas gyvensenos medicinos, natūralių
gamtinių gydomųjų veiksnių panaudojimo bei papildomosios ir
alternatyviosios medicinos praktikų pritaikymo kurorto gydyklose
temomis. Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai lankėsi Druskininkų
gydyklose, apžiūrėjo K. Dineikos
sveikatingumo parką. Po posėdžio surengta apskritojo stalo
diskusija „Kurortų vaidmuo ir vieta Lietuvos sveikatos apsaugos
sistemoje: galimybės, perspektyvos, problemos“.
Kai kliūčių, siekiant stiprinti
Druskininkus ir kaip kurortologijos centrą, ir kaip unikalų kurortą, bendroms Seimo ir Savivaldybės iniciatyvoms ir veiklai, nėra,
belieka, anot mero R. Malinausko, pasiskirstyti darbus ir veikti,
judėti į priekį.
Parengė Ramunė Žilienė

Meras R. Malinauskas: „Dar 2000-aisiais Savivaldybės tarybos patvirtintos strateginės
Druskininkų kurorto plėtros kryptys susietos ne su „tablečių“ medicina, o būtent su sveika
gyvensena.“ /Ramunės Žilienės nuotrauka

Seimo narys, prof. A. Kirkutis (dešinėje): „Alopatinė, alternatyvioji ir gyvenimo būdo medicina – visos sritys yra svarbios žmogaus sveikatai ir tarsi sudaro ratą, kuris geriausiai
suktis galėtų būtent Druskininkuose.“/Ramunės Žilienės nuotrauka

Druskininkuose šurmuliavo akcija „Darom 2017“

Akcijos dalyviai aplinką švarino įvairiose Druskininkų ir apylinkių vietose/ Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Šeštadienį Druskininkuose, kaip
ir visoje Lietuvoje, šurmuliavo akcijos „Darom 2017“ dalyviai –
gamtai ir mus supančiai aplinkai
neabejingi druskininkiečiai neišsigando lietaus ir vėjo. Prie akcijos
prisijungė visos Druskininkų savivaldybės mokyklos, Leipalingio

ir Viečiūnų seniūnijų gyventojai,
įmonės, įstaigos ir organizacijos,
visi akciją palaikantys žmonės.
Prie ONE nuotykių parko gausiai susibūrė savivaldybės administracijos darbuotojai ir Druskininkų savivaldybės tarybos nariai
su šeimomis. Visi drauge jie su-

tvarkė prie ONE nuotykių parko
esantį mišką. Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Druskininkų policijos komisariato
pareigūnai tvarkė „Alkos“ tvenkinio aplinką bei pakrantes.
Kiti akcijos dalyviai aplinką švarino įvairiose Druskininkų ir apy-

linkių vietose.
Druskininkiečiai – aktyvūs ir pilietiški, neabejingi aplinkai, kurioje gyvena, tad aktyviai prisijungė
prie akcijos, kuria siekiama ugdyti visuomenės sąmoningumą
ir atkreipti dėmesį į kasdien vis
aktualesnes problemas, skatin-

ti žmones susimąstyti apie savo
veiksmų pasekmes, skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį mąstymą bei pilietiškumą. Iniciatyvą „Darom“ skatina viešoji įstaiga
VšĮ „Mes Darom“. Akcija Lietuvoje šiemet organizuota jubiliejinį –
dešimtąjį kartą.

Finansinė parama smulkiajam ir vidutiniajam verslui
Mieli verslininkai,
Druskininkų savivaldybės administracija kviečia smulkaus ir
vidutinio verslo subjektus teikti
paraiškas ir pasinaudoti galimybe 2017 metais gauti finansinę
paramą pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-19
„Dėl Druskininkų savivaldybės
2017-2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ ir 2017 m.
vasario 28 d. sprendimu Nr. T120 „Dėl 2017 metų Druskininkų
savivaldybės biudžeto“ patvirti-

ną smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros priemonę.
Priemonės tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi bei
plėtojimą, finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus.
Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties
projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.
Dalyvauti konkurse kviečiamos
Druskininkų savivaldybės teritorijoje registruotos labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės bei fiziniai asmenys, atitinkantys Lietuvos
Respublikos smulkiojo ir vidutinio

verslo plėtros įstatymo nustatytas sąlygas ir įstatymų nustatyta
tvarka turintys teisę verstis savarankiška ūkine komercine veikla,
įskaitant tą, kuria verčiamasi turint
verslo liudijimą; juridiniai asmenys,
teikiantys paraišką Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriui Vietinių užimtumo iniciatyvų
projekto subsidijai gauti. Skiriant
paramą, prioritetai bus teikiami:
jaunimui iki 29 m., žmonėms su
negalia, pradedantiems savo veiklą, labai mažoms įmonėms, kuriantiems verslą kaimo teritorijoje,
steigiantiems naujas darbo vietas

(atsižvelgiant į jų skaičių), subjektams, kurie daugiau kaip 50 proc.
prie verslo projekto įgyvendinimo
prisideda savomis lėšomis.
Druskininkų savivaldybė gali prisidėti ir paremti tik tuos subjektus,
kurie projektus įgyvendina Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Paraiškų projektai turi būti pateikti iki š.m. gegužės 19 d. su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.
Paraiškų rengimo tvarką ir for-

mą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu: www.druskininkai.lt
skyriuje „Finansai ir verslas“/
Parama verslui.
Kontaktiniai asmenys papildomai
informacijai gauti:
Algirdas Svirskas, Investicijų ir
turto valdymo skyriaus vedėjas.
Tel. (8 313) 52 676 arba el. p.: algirdas@druskininkai.lt
Vaiva Žagunienė, Investicijų ir
turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Tel. (8 313) 52 676
arba el. p.: vaiva.zaguniene@
druskininkai.lt
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Ar bala Vijūnėlės parko pakraštyje – lankytojų traukos objektas?

Ar daug kam kiltų noras pasivaikščioti stačiais ir nesaugiais šio vandens telkinio krantais?/Ramunės Žilienės nuotrauka

Prie Vijūnėlės parko Turistų gatvėje esantis prūdelis,
regis, tapo didžiausia nacionaline problema. Ar tik todėl,
kad šis valstybinėje žemėje
esantis hidrotechninis įrenginys, skirtas paviršinėms
nuotekoms surinkti, yra šalia Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko privačios nuosavybės – namų ir
žemės valdos?
Nacionalinės žemės tarnybos
(NŽT) specialistai praėjusį ketvirtadienį ir vėl atliko patikrinimą, susijusį su žemės sklypu
Turistų g. 13. Avėdami ilgaauliais guminiais batais, tikrintojai
klampojo po sklypą, matavo ir
vertino, ar Druskininkų savivaldybės administracija atlaisvino
priėjimą prie valstybinės žemės
ploto, kuriame yra bala Ir tvora. Ta pati, kuri reikalinga, kad
Vijūnėlės parko lankytojai būtų
apsaugoti ir neįkristų į vandenį.
Dar 2014-aisiais Druskininkų
miesto apylinkės teismo nutartimi ji pripažinta bešeimininkiu
turtu ir perduota Druskininkų
savivaldybei.
Šis žemėtvarkininkų patikrinimas buvo pakartotinis, mat dar

sausio pabaigoje nustatyta, kad
tvora „apriboja priėjimą prie nesuformuoto valstybinės žemės
ploto“.
Todėl NŽT Druskininkų skyrius raštu paprašė Druskininkų savivaldybės administraciją
imtis priemonių, kad būtų užtikrintas laisvas priėjimas prie
valstybinės žemės ploto. Druskininkų savivaldybės administracija įpareigojimą įvykdė laiku: privati valda ir valstybinės
žemės sklypas atitverti, varteliai įrengti.
Praėjusią savaitę, dar prieš
NŽT patikrinimą, vienas iš nacionalinei žiniasklaidai atstovaujančių portalų Druskininkų savivaldybės informaciją – apie tai, kad
vandens telkinys yra hidrotechninis įrenginys paviršinėms nuotekoms surinkti, kad tvora valstybinėje žemėje ne pažeidžia, o gina
visuomenės interesą, – išvadino „pramanais“. Taip pat pranešė, kad NŽT neva grasina Druskininkų savivaldybei teismais, jei
ši nesudarys galimybės laisvai
patekti į valstybinę žemę.
Tačiau savaitraščiui „Mano
Druskininkai“ NŽT viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Rena-

ta Remeikaitė paneigė tokią informaciją, patikinusi, kad jokių
Tarnybos grasinimų Savivaldybei nebuvo. O paprašyta pakomentuoti patikrinimo išvadas,
R. Remeikaitė informavo, kad
nustatyta, jog tvoroje įrengti nerakinami varteliai, pro juos patikrinimo metu buvo galima prieiti
prie valstybinės žemės.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė, Savivaldybė jau ne kartą ir viešoje erdvėje, ir įvairioms institucijoms
skirtuose raštuose yra įvardijusi, kad vandens telkinys funkcionuoja kaip hidrotechninis įrenginys. Jis tarnauja prie Vijūnėlės
parko aukščiau esančioje teritorijoje susidarančio paviršinio
vandens surinkimui ir drenavimui į gruntą, taip saugodamas
ir Vijūnėlės parką nuo užliejimo
pavasarinio polaidžio vandeniu:
„Hidrotechninis įrenginys kartu su Vijūnėlės tvenkiniu, kūdra
priešais Vijūnėlės paplūdimį sudaro vieningą drenažo sistemą
2010-2011 metais rekonstruotame Vijūnėlės parke. Šis hidrotechninis įrenginys nėra skirtas
Druskininkų miesto gyventojų

NŽT specialistai patikrinimą atliko, avėdami ilgaauliais guminiais batais/Ramunės Žilienės nuotrauka

bei svečių poilsiui. Tačiau todėl,
kad Vijūnėlės parko teritoriją
gausiai lanko įvairaus amžiaus
žmonės, manome, kad esamą
tvorą tikslinga palikti žmonių
saugumo, o tai yra, ir viešojo intereso, užtikrinimui.“
Ir Druskininkų savivaldybės
gyventojai, ir kurorto svečiai
dabar gali užeiti pro vartelius ir
apžiūrėti balą, pavaikščioti stačiais ir nesaugiais jos šlaitais,
parymoti prie tvoros. Įdomu,
ar daug bus besiveržiančiųjų
apžiūrėti šią teritoriją, kurioje
anais laikais buvo miesto žaliųjų atliekų sąvartynas?
O grupelė Druskininkų savivaldybės politikų, įsivaizduojančių save opozicijos lyderiais,
nesibodi kurstyti žiniasklaidą,
inicijuoti ir teikti skundus įvairioms institucijoms, neva rūpindamiesi viešuoju interesu. Tik
neteko girdėti, kad druskininkiečiai ar juo labiau kurorto svečiai veržtųsi apžiūrinėti prūdelį ir jį juosiančią tvorą. Ko gero,
daugelis iš viso nežino, kad šie
lankytini „objektai“ ten yra...
Kodėl nei tarnybos, nei konkretūs žiniasklaidininkai, nei vietiniai teisybės ieškotojai, vis ko-

vojantys už viešojo intereso
užtikrinimą Druskininkuose, nemato skandalo kitame Vijūnėlės krante? Byloje, susijusioje su
tuomet buvusio viešo asmens,
Druskininkų savivaldybės tarybos nario, liberalo Valdo Trinkūno šeimos narių nuosavybe.
Kodėl šiandien niekas neturi priekaištų teismo sprendimui,
kuris sako, kad privatus dujų rezervuaras, įkastas valstybinėje
žemėje, miško parko teritorijoje, yra normalu? Tai kaip gi tokiu
atveju viešasis interesas? Matyt,
turi „pakentėti“, nes, atlaisvinus
visuomeninę teritoriją nuo galimai grėsmę žmonių saugumui ir
sveikatai keliančio dujų rezervuaro, būtų pažeisti „teisėti privataus asmens lūkesčiai“? O gal
vis tik yra kitoks paaiškinimas,
kodėl vieniems žmonėms kyla
rimtų teisinių rūpesčių dėl keliais
centimetrais ilgesnės tvoros, o
kitiems leidžiama užimti 10 arų
valstybinės žemės sklypą. Ir kodėl tokia situacija, kai taikomi
dvejopi standartai, tenkina kai
kurias valstybės institucijas?
„Mano Druskininkai“
informacija

Komisija konstatavo: liberalas K. Kaklys, pažeisdamas įstatymą, sulaužė
Tarybos nario priesaiką
Liberalas Karolis Kaklys
piktybiškai nelankė Kontrolės komiteto posėdžių ir tokiu savo elgesiu sulaužė Tarybos nario priesaiką bei
pažeidė įstatymus. Prie tokios išvados priėjo praėjusią
savaitę posėdžiavusi iš Druskininkų savivaldybės Tarybos narių sudaryta komisija.
Apie tai „Mano Druskininkai“
redakciją informavo Druskininkų savivaldybės Tarybos
nariai.
Minėta komisija sudaryta po
to, kai Tarybos dauguma neapsikentė liberalo K. Kaklio elge-

Ko siekė K. Kaklys, ignoruodamas Kontrolės komiteto veiklą?

sio: jis ignoravo Kontrolės komiteto veiklą, nedalyvavo nė
viename posėdyje, apie savo
nedalyvavimą neinformuodavo.
Atsižvelgusi į tokį liberalo elgesį, Tarybos narių dauguma kreipėsi į merą Ričardą Malinauską ir Tarybą su prašymu pradėti
įgaliojimų netekimo procedūrą
liberalui K. Kakliui.
Sudarius komisiją ir atlikus išsamų visų aplinkybių tyrimą,
nustatyta, kad liberalas K. Kaklys, kaip ir kiti Kontrolės komiteto nariai, apie visus posėdžius buvo informuojamas iš
anksto, jam taip pat buvo teikia-

mi visi, su posėdžio darbotvarke
susiję dokumentai. Tačiau liberalas minėtame komitete nė karto nepasirodė nuo pat jo sudarymo 2015-aisiais.
Dar vienas svarbus faktas –
jeigu tą pačią dieną posėdžiaudavo kiti komitetai, liberalas tuose posėdžiuose dalyvaudavo.
Tačiau Kontrolės komitetą ignoruodavo.
Įstatymų leidėjai Kontrolės komiteto svarbą yra įtvirtinę įstatymiškai – minėto komiteto neveikimas gali tapti prielaida
savivaldybėje įvesti tiesioginį
valdymą. Galima nuspėti, kad

būtent to galėjo siekti liberalas
K. Kaklys, ignoruodamas Kontrolės komiteto veiklą.
Kaip pažymėta komisijos išvadoje, Vietos savivaldos įstatymas Tarybos narius įpareigoja
dalyvauti Komitetų, kurių nariais
jie yra, veikloje.
Balandžio 28 dieną Tarybos
posėdyje bus teikiama minėta
išvada, ir Taryba apsispręs, ar
kreiptis į teismą dėl tarybos nario K. Kaklio įgaliojimo netekimo
procedūros pradėjimo.
„Mano Druskininkai“
informacija
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„Saulės“ mokykla – respublikinio projekto „Informatika
pradiniame ugdyme“ dalyvė
Lina Vanagaitienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja
„Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda kartu su dešimčia atrinktų respublikos
mokyklų (Alytaus Dzūkijos
pagrindinė mokykla, Druskininkų „Saulės“ pagrindinė
mokykla, Klaipėdos Gedminų
progimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija,
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Šiaulių r. Aukštelkės mokykla, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija, Vilkaviškio
r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus „Žiburio“
pradinė mokykla) dalyvauja
Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro,
inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“,
kuris vykdomas nuo šių metų
vasario iki 2018 m. rugpjūčio.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda/Donato Savulionio nuotrauka

Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina
Dagienė/Linos Vanagaitienės nuotrauka

Projekto dalyviai kartu su
mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą, remiantis informatikos
turinio matmenimis, teiks siūly-

Balandžio 12 d. Ugdymo plėtotės centre organizuotas projekto įvadinis renginys, kuriame
sveikinimo žodį tarė Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo

mus dėl informatikos turinio ir
informatikos bendrosios programos projekto, dalyvaus projekto
renginiuose ir mokymuose, dalinsis gerąja patirtimi.

ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė.
Renginyje dalyvavo komandų
nariai ir jų atstovaujamų savivaldybių švietimo skyrių atstovai.
Visi dalyviai vieni kitiems pristatė mokyklų, mokslininkų ir
projekto vykdymo komandas.
Projekto dalyvių komandos supažindino su savo grupės nariais, papasakojo apie patirtį,
taikant informacines komunikacines technologijas (IKT) pamokose, kalbėjo apie tai, kaip supranta informatikos sąvoką,
išsakė savo bendradarbiavimo
projekte lūkesčius.
Įdomiai ir vaizdžiai savo pranešimus pateikė Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina Dagienė
bei doktorantė Lina Vinikienė.
Pranešėjos pristatė spalvingas
„Bebro“ žaidimo kortelių užduotis, aiškino, kaip galima mokytis informatikos pradinėje mokykloje.

Druskininkiečiai – tarptautinio
pianistų konkurso laureatai
Nona Kalvaitienė,
fortepijono specialybės mokytoja
Balandžio 8 d. Rygoje (Latvija)
surengtame Tarptautiniame pianistų konkurso „Concours Musical de France“ I-ajame ture
dalyvavo Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos mokiniai Andra Mikulskytė ir Augustas Navickas (mokytoja Nona
Kalvaitienė).
Pasirodymas
jauniesiems
druskininkiečiams buvo labai
sėkmingas. Andra ir Augustas
buvo apdovanoti laureatų diplomais ir dalyvaus šio konkurso finale, kuris vyks gegužės mėnesį Paryžiuje (Prancūzija).

Naujai renovuotas pakrantės restoranas (Vijūnėlės parke)
ieško virėjo (-jos) ir virtuvės pagalbinio darbuotojo.
Daugiau informacijos tel. 8 658 52420.
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Renginiai
Balandžio 27 d. 17.10 val. Naujų knygų pristatymas „Knyga – žmogaus sukurtas turtas“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
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Dviguba sėkmė konkursuose –
ir dovana mamoms

Balandžio 28 d. 19 val. meno terapijos paskaitą „Vieno paveikslo istorija” skaitys meno terapijos organizatorius, dailininkas Alfonsas Šuliauskas. Įėjimas nemokamas („Draugystės sanatorijos” Centriniuose rūmuose (II a.) 207 kab.)
Balandžio 29-30 d. vyks XXIII Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL)
čempionato finalo ketverto turnyras.
Balandžio 29 d. 15 val. finalo ketverto turnyro pusfinaliuose susitiks Algirdo Paulausko treniruojama Torunės „Energa“ (Lenkija) ir „FCR MediaRapla KK“ (Estija); 17.15 val. susitiks nugalėtojos titulą ginanti Marijampolės „Sūduva“ ir Kursko „Dinamo-Farm“ (Rusija) komandos. Balandžio 30
d. 12 val. varžybos dėl 3-4 vietų; 14.15 val. varžybos dėl 1-2 vietų; 16 val.
finalo ketverto turnyro apdovanojimai (Druskininkų sporto centras, M. K.
Čiurlionio g. 97-2)
Gegužės 3 d. 17 val. Nataljos Bulotienės kūrybos darbų parodos pristatymas, Viešojoje bibliotekoje (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 4 d. 15 val. Alvyros Jurkonytės-Grėbliūnienės knygos „Rugpjūčio šviesa“ sutiktuvės. Koncertuos L. Juškaičio vadovaujamas Kapčiamiesčio bendruomenės ansamblis (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 5 d. 17 val. Motinos dienai skirtas koncertas „Gražiausias
žiedas esi tu, Mama“ (M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23)
Gegužės 5 d. 17 val. Motinos dienai skirtas koncertas „Kokia graži tu
šiandien, Mama“. Dalyvaus Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokiniai (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17A)
Gegužės 5 d. 10 val. visus į pasagos mėtymo varžybas Jono Čiginsko
taurei laimėti kviečia „Bočiai“ (JUC sporto aikštynas)
Gegužės 7 d. 13.30 val. šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai
„Dovana Mamai“. Dalyvaus Leipalingio laisvalaikio salės meno mėgėjų
kolektyvai, pagrindinės mokyklos mokiniai (Leipalingio laisvalaikio salė,
Alėjos g. 3, Leipalingis)
Balandžio 27 d. 19 val. Giedriaus Vilpišausko knygos „Virtuvės užkariavimo menas“ pristatymas („Eglės“ sanatorijos biblioteka)
Gegužės 2 d. 19 val. Renatos Ničiajienės knygos „Sezoninio maisto
virtuvė“ pristatymas („Eglės“ sanatorijos biblioteka)

Laimėję net du konkursus iš eilės, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai pradžiugino ir mokytojus, ir artimuosius.

M. K. Čiurlionio meno mokyklos
auklėtiniai gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas – sutiko
pakiliai, pasiekę puikių rezultatų.
Labai smagu ir mokiniams, ir mokytojoms, kai pavyksta laimėti
du konkursus iš eilės!
Tadas Mikučionis (mokytoja Lina Dunauskytė) ir Martynas Červinskas (mokytoja Gražina Andruškevičienė) kovo 29

d. dalyvavo prestižiniame Lietuvos akordeonistų konkurse
„Vilnius‘2017“ ir buvo įvertinti II-osios vietos laureto diplomu. O balandžio 10-12 d. Kauno J. Gruodžio konservatorijoje
organizuotame XII-ajame tarptautiniame konkurse „Ascoltate“ (itališkai – „pasiklausykite“)
drauge su jaunaisiais akordeonistais iš devynių valstybių (198

solistai, 41 ansamblis, 6 orkestrai) besivaržęs mūsų ansamblis
laimėjo 1-osios vietos laureatų
diplomą ir aukso medalius.
Šiuos laimėjimus Tadas ir Martynas skiria savo mamytėms artėjančios Motinos dienos proga.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija ir
nuotraukos

Druskininkuose – įmonių boulingo
turnyras

Parodos
Deivido Sinkevičiaus kūrybos darbų paroda „Cenzūra“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš Trakų istorijos muziejaus kolekcijos
(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)
Lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų tėvelių ir pedagogų meninės raiškos
darbų paroda „Mes iš pasakų“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Visi nugalėtojai buvo apdovanoti UAB „Grand SPA Lietuva“ ir asociacijos „BMW klubas Druskininkai“ įsteigtais prizais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Balandžio 21 d. laisvalaikio
klube „Sūkurys“ surengtos
Druskininkų savivaldybės įmonių boulingo turnyro finalinės
varžybos.
Druskininkų
savivaldybės
įmonių boulingo turnyrą šiais
metais organizavo asociacijos
„BMW klubas Druskininkai“
nariai ir UAB „Grand Spa Lietuva“ atstovai.
Turnyre dalyvavo 11 komandų
iš įvairių Druskininkų savivaldybės įstaigų.
Po du mėnesius trukusių keturių turnyro etapų į finalines varžybas pateko UAB „Kurorto autocentras“, Leipalingio pagrindinės
mokyklos ir Leipalingio miestelio
bendruomenės komandos.
Po atkaklios kovos finalinėse
varžybose paaiškėjo turnyro prizininkai. 1-ąją vietą iškovojo Lei-

palingio pagrindinės mokyklos
komanda, surinkusi 1133 taškus, 2-ąją – UAB „Kurorto autocentras“ komanda (1115 taškų), o
3-ąją – Leipalingio miestelio bendruomenės komanda, kurių sąskaitoje buvo 1052 taškai.
„Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pabendrauti neformalioje aplinkoje, pasimėgauti žaidimu
ir pasivaržyti. Juk azartas – neatsiejama boulingo žaidimo dalis. Dėkojame turnyro organizatoriams už šaunų turnyrą ir tikimės,
kad jis taps tradiciniu“, – sakė
UAB „Kurorto autocentras“ direktorius Jaunius Matažinskas.
Renginio metu buvo apdovanoti
ir rezultatyviausi žaidėjai.
1-ąją vietą iškovojo Kęstutis Naujalis, surinkęs 222 tašką,
2-ąją – Mantas Balčius, surinkęs
213 taškų, o 3-ąją – Gabrielius

Černiauskas, surinkęs 186 taškus.
Papildomą turnyro prizą laimėjo
Jonas Juoska.
Visi nugalėtojai buvo apdovanoti
UAB „Grand SPA Lietuva“ ir asociacijos „BMW klubas Druskininkai“ įsteigtais prizais.
„Toks turnyras – puiki proga suvienyti kolektyvą bendram tikslui,
bendromis jėgomis siekti vis geresnių rezultatų ir, žinoma, smagiai praleisti laiką. Tikrai manau,
jog kitais metais vėl organizuosime šį turnyrą“, – pasakojo Druskininkų BMW klubo vadovas ir
vienas iš turnyro organizatorių
Nerijus Dzingelevičius.
Asociacijos „BMW klubas
Druskininkai“ informacija
Užsakymo Nr. MDR-101-01
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Orientacinės varžybos „Atrask sveikatos skrynią II“

Dar treji metai „užderėjo“

Dar trejus metus vadovauti Druskininkų „Bočiams“ perrinkta jau 12-ka metų šį darbą entuziastingai dirbanti Z. Jančiauskienė/„Bočių“ archyvo nuotrauka

Orientavimosi varžybų dalyviai patyrė, kad ši pramoga – puikus būdas, sportuojant, atrasti Druskininkus.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
skatindamas gyventojų fizinį aktyvumą, balandžio 20 dieną pakvietė druskininkiečius
ir miesto svečius į antrąsias
orientacines varžybas „Atrask
sveikatos skrynią II“.
Ši pramoga – puikus būdas,
sportuojant, atrasti Druskininkus
iš naujo, aplankyti įžymias vietas. Orientacinės varžybos nereikalauja specialaus pasiruošimo ar ypatingos įrangos, todėl
dalyvauti galėjo visi norintieji. Šį
kartą susirungė „Vis dar be orientacijos“, „Griausmo vaikų“, „Potter Hedų“, „Bebenčiukų“, „Sauliabėgių“ komandos.

Orientacines varžybas „Atrask
sveikatos skrynią II“ sudarė trys
punktai, kurie sutapo su žinomomis Druskininkų vietomis. Kiekviename kontroliniame punkte
varžybų dalyviai gavo vokus, kuriuose buvo kito kontrolinio punkto koordinatės. Juos atplėšę ir išsianalizavę maršrutą, varžybų
dalyviai turėjo įveikti nurodytą trasą. Komandoms, nesilaikiusioms
nurodytos trasos, buvo skiriamos
baudos minutės.
Greičiausiai visus punktus aplankiusias komandas skyrė tik
keliasdešimt sekundžių. Trečiąją vietą užėmė „Vis dar be
orientacijos“ komanda. Antrosios vietos laimėtojai – „Griaus-

mo vaikai“, o pirmąją vietą
iškovojo „Bebenčiukai“. Prizininkams buvo įteikti diplomai, o
pirmosios vietos nugalėtojams
– ir „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centro AQUA“ įsteigtas prizas.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dėkoja UAB „Akvavita“ už suteiktą
mineralinį vandenį, kuriuo gaivinosi orientacinių varžybų dalyviai, ir UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA“
– už įsteigtą prizą.

Balandžio 20-ąją Druskininkų „Bočiai“ sukvietė savo narius
į ataskaitinį rinkiminį susirinkimą,
kuriame aptarė per tris metus –
2014-2016-aisiais – nuveiktus
darbus. Pirmininkė Zita Jančiauskienė detaliai pristatė visus svarbiausius minėtu laikotarpiu organizuotus renginius, atliktus
darbus, pasakojimą iliustruodama
gausia vaizdine medžiaga – stendais, albumais, gausybe straipsnių. Z. Jančiauskienės pranešime
ypač akcentuota nuoširdi, širdinga, jautri kolektyvų bendravimo
atmosfera. Pasidžiaugta projektu

„Padėkime vieni kitiems“ ir naujomis idėjomis. O projekto savanorių labai laukia vieniši, pasiligoję
mūsų bendrakeleiviai...
Po finansinės ir revizinės komisijų ataskaitų darbus pristatė
12-kos kolektyvų vadovai. Visą
senjorų veiklą susirinkimas įvertino puikiai. Dar trejus metus vadovauti Druskininkų „Bočiams“
perrinkta jau 12-ka metų šį darbą entuziastingai dirbanti Z. Jančiauskienė.
Druskininkų „Bočių“
informacija

Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuro informacija

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo
gimnazijos atstovams – pažintis su
svarbiausiais Druskininkų objektais

Pagal bendradarbiavimo sutartį į „Atgimimo“ mokyklą atvyko Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokiniai, sporto pedagogai,
administracijos atstovai/ „Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Povilas Žarnauskas,
„Atgimimo“ mokyklos kūno kultūros mokytojų metodinės grupės
pirmininkas
„Atgimimo“ mokykla pernai
pasirašė bendradarbiavimo
sutartį su Kauno Gedimino
sporto ir sveikatinimo gimnazija. Vienas iš svarbiausių sutarties tikslų – mokyklų
bendradarbiavimas.
Pagal
mokyklų susitarimą pirmiausia atvyko kauniečiai: gimnazijos mokiniai ir sporto pedagogai bei administracijos
atstovai. Svečius šiltai pasitiko ir pasveikino mokyklos
vadovai ir kūno kultūros mokytojai, o ekskursiją mokykloje vedė direktoriaus pavaduotoja Loreta Šilanskienė.
Svečiai aplankė keletą mokomųjų kabinetų, sporto salę,
technologijų kabinetus, mokyklos muziejų.
Kauno Gedimino sporto ir
sveikatingumo gimnazija garsėja Lietuvoje ir už jos ribų savo
sportiniais pasiekimais bei iš-

ugdytais garsiais sportininkais.
Kauniečiai mūsų mokyklai pristatė netradicinę sporto šaką –
lėkščiasvydį, kuri patiko mūsų
mokyklos mokiniams ir mokytojams. Kartu su gimnazijos specialistais surengėme bendraamžių varžybas. Rungtynėse,
kurios buvo labai įtemptos ir atkaklios, nugalėjo draugystė. Po
varžybų mokyklos administracija apdovanojo dalyvius padėkos
raštais, o popietę visų laukė išvykos. Pirmiausia svečiai sugužėjo į mūsų mokinių pamėgtąją
„Snow areną“. Gimnazijos mokinius pasitiko arenos instruktoriai, supažindino su slidinėjimo įranga ir nusivedė ant šlaito
paslidinėti. Gimnazistai nenorėjo išvažiuoti iš „Snow arenos“ –
užsiėmimai jiems labai patiko.
Bet laukė ir kitos veiklos. Nuvykus į miesto centrą, mus pasitiko mūsų mokytojos, Druskininkų gidų gildijos narės
Audronė Dreinienė ir Janina Jonušauskaitė. Nors buvo žvarbu
ir lynojo, bet svečiai susipažino
su mūsų miesto įdomiausiais

objektais, sužinojo miesto istoriją, pasigrožėjo žydinčiais narcizais. Kauniečiai mielai išklausė mūsų kurorto mineralinių
vandenų istorijas, ragavo paties sūriausiojo „Grožio šaltinio“ ir kitokios mineralizacijos
vandens. Miesto gydykloje visi
domėjosi čia atliekamomis procedūromis bei jų nauda sveikatai. Sušilti užsukome į prabangųjį viešbutį „Flores“. Egzotiška
aplinka nustebino mūsų svečius, jie negalėjo atsigrožėti žiemos sodu su gyvų augalų
siena.
Įtemptos dienos veiklą vainikavo
taip visiems patinkantis Vandens
pramogų parkas. Pailsėję pirtyse
ir paplaukioję baseinuose, mūsų
svečiai namo išvyko, žadėdami
vėl sugrįžti.
Už pagalbą, organizuojant
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokytojų ir mokinių priėmimą, dėkojame „Snow arenos“ bei Vandens
parko vadovams ir darbuotojams
bei aktyviausiems mūsų mokyklos bendruomenės nariams.

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško statybos
darbų vadovo-meistro, elektriko- autoelektriko, kelių
priežiūros darbininko-trinkelių kloėjo.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui kreiptis
telefonu 8-313-51405.

Parduodu dvipusio pjovimo pušines lentas
(2,5x10x600 cm.). Tel. 8 611 32800
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Ajurvedos gydytojas Sohan Veer Singh
(Indija)
Druskininkai, 2017 m. gegužės 19-21 d.
Kasmet gydytojas didžiąją dalį laiko praleidžia Europoje, konsultuodamas žmones sveikatos ir įvairiais gyvenimo klausimais, mokydamas ajurvedinių procedūrų, jogos. Indijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje jo
pagalba yra įkurtos ajurvedos klinikos.
Esant įvairiausiems psichologiniams (pvz., nerimas, nemiga, įtampa, depresija, priklausomybės) ir fiziniams nusiskundimams, ajurveda
padeda rasti priežastis ir siūlo paprastus būdus atgauti fizinį, protinį,
socialinį ir dvasinį balansą.
Gegužės 19 d. 17 val. atvira paskaita „Sveikata, vidinė ramybė,
klestėjimas Jums ir Jūsų šeimai“. Druskininkai, Vilniaus al. 30, II a.
Gegužės 20-21 d. individualios konsultacijos. Būtina išankstinė registracija.
• Sveikatos būklės diagnostika iš pulso 30 €
Kūno tipo bei visų organų būklės nustatymas ir tinkamiausio gydymo paskyrimas – žoliniai preparatai,
mityba, fiziniai pratimai, organizmo valymas.
• Akupresūros užsiėmimas 35 €
Visiškai saugus ir efektyvus būdas pašalinti stresą bei raumenų įtampą. Padeda esant širdies ir kraujotakos, stuburo, sąnarių, vidaus organų, virškinimo sistemos sutrikimams, diabetui ir kt.
• Astrologinė konsultacija 40 €
Padeda geriau pažinti save bei suprasti savo gyvenimo kelią, tinkamiausias kryptis ir laikmečius karjeros, finansų, santykių, sveikatos ir kitose srityse.
Papildoma informacija ir išankstinė registracija tel. 8 687 74003

„Ryto“ gimnazistams – kokybiškos ugdymo
karjerai paslaugos
Roma Šarkelienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokinių ugdymo karjerai
kuratorė
Jūratė Stulpinienė,
mokinių ugdymo karjerai koordinatorė

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

Šiuolaikinė mokykla jau nebeįsivaizduojama be įvairių
kompetencijų ugdymo, savęs
pažinimo ir kryptingo rengimosi ateities karjerai. Ruošiant mokinius sėkmingam
gyvenimui, labai svarbu kaupti žinias ir patirtis už mokyklinių programų ribų.
Druskininkų „Ryto“ gimnazija teikia kokybiškas ugdymo
karjerai paslaugas, bendradarbiaudama su tėvais, aukštosiomis ir kitomis mokyklomis, verslo atstovais bei įmonėmis. Mūsų
gimnaziją kasmet aplanko Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, KTU, VGTU,
LEU, LSU, MRU, ASU, Vilniaus
ir Kauno kolegijos, VDK, įvairių profesinių rengimo ir specializuotų mokyklų atstovai, kurie
ne tik supažindina mokinius su
studijų programomis, bet ir veda
pamokas, ekonomikos ir verslumo diskusijas, skaito paskaitas,
atsiveža mokslines laboratorijas. Mūsų mokiniai vyksta į šių
mokyklų praktinius-patyriminius
užsiėmimus.
Kiekvienų mokslo metų pradžioje mokiniai laukia mokslo populiarinimo festivalio „Erdvėlaivis
Žemė“, KTU organizuojamų IT ir
programavimo konkursų, išvykų
į Lietuvos ir užsienio studijų muges, mokslo centrus.
Padedant gimnazistų tėveliams
ir miesto verslininkams, gimnazijoje vykdomi profesinio veiklinimo ir respublikinės iniciatyvos
„Šok į tėvų klumpes“ projektai.

Ruošiant mokinius sėkmingam gyvenimui, svarbu kaupti žinias ir už mokyklinių programų
ribų/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Mokiniai dalyvauja įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Mūsų mokiniai „matuojasi“ profesijas daugelyje Druskininkų savivaldybės įstaigų: Lietuvos prabavimo rūmuose, Vandens parke,
pagrindinėse mokyklose ir vaikų darželiuose, gydymo ir kitose įstaigose. Bendradarbiaujant
su įmonės „Kalba.Lt“ profesinio
rengimo ir studijų konsultantais ir
kitais lektoriais, gimnazijoje skaitomos paskaitos tėvams, kaip pa-

Siūlome darbą

Pareigos: administratorė (-ius)
Vieta: Vilkanastrų Dvaras, Azagio g. 7A, Vilkanastrai, Leipalingio sen.
Išsilavinimas: aukštesnysis
Pageidautina: geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai, komunikabilumas
Darbo aprašymas: darbas su klientais, klientų paieška, sodybos priežiūra
Laukiame jūsų CV iki 2017/05/08 el. paštas: vilkanastrudvaras@gmail.com

dėti vaikams atrasti bei pasirinkti savo kelią.
Analizuojant abiturientų stojimo bei darbo ar savanorystės pasirinkimų rezultatus, galime pasidžiaugti, kad baigusieji
mūsų gimnaziją, sąmoningai ir
užtikrintai renkasi profesinės
karjeros kelią, yra verslūs ir atsakingi, gebantys analizuoti ir
spręsti problemas.

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

Druskininkų savivaldybės administracija, vadovaudamasi Higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens

Sportas
Balandžio 29-30 d. Druskininkų sporto centre vyks 23-iojo
Baltijos moterų krepšinio lygos
(BWBL) čempionato finalo ketverto turnyras. Balandžio 29
d. 15 val. finalo ketverto turnyro pusfinaliuose susitiks Algirdo
Paulausko treniruojama Torunės
„Energa“ (Lenkija) ir „FCR Media-Rapla KK“ (Estija) bei 17.15
val. susitiks nugalėtojos titulą ginanti Marijampolės „Sūduva“ ir
Kursko „Dinamo-Farm“ (Rusija) komandos. Balandžio 30 d.
12 val. – varžybos dėl 3-4 vietų;
14.15 val. – varžybos dėl 1-2 vietų; 16 val. – finalo ketverto turnyro apdovanojimai.
Organizuojamos
Druskininkų savivaldybės vyrų ir moterų
stalo teniso pirmenybės. Norinčius dalyvauti varžybose gegužės 2 d. (antradienį) 18 val.
kviečiame atvykti į Druskininkų
sporto centrą (M. K. Čiurlionio
97-2). Dalyvių registracija varžybų vietoje. Varžybų pradžia –
18.30 val. Informacija teikiama
telefonu: (8 313) 58 054.
Balandžio 21-22 d. Druskininkų
sporto centre surengtas trečiasis
nusipelniusio trenerio Albino Arbačiausko atminimo rankinio turnyras.
Gerai Druskininkų bendruomenei ir rankinio mėgėjams žinomą

kokybė”, kasmet vykdo vandens
kokybės tyrimus, stebi maudyklų vandens kokybinius rodiklius
ir informuoja visuomenę.

vaikų trenerį Albiną Arbačiauską
(1938 01 14-2014 04 19) mes prisimename, kaip darbštų, aukštos
erudicijos, nemažai nusipelniusį
Druskininkų ir Lietuvos rankiniui
pedagogą, kuris visą gyvenimą
atidavė, ruošdamas ir auklėdamas jaunuosius rankininkus. Teneris išugdė ne vieną žinomą
Lietuvos sportininką, tarp kurių pasaulio geriausia rankininke pripažinta A. Miklušytė, sporto
meistrės A. Kavolynaitė, M. Urbonaitė, S. Genevičiūtė, A. Vabolytė, J. Rasymaitė, V. Augulytė, V.
Bolytė, Roma ir Regina Šeštokaitės, R. Degutytė, Lietuvos vyrų
rankinio rinktinės nariai R. Kirvelevičius, V. Trainavičius. Treneris
A. Arbačiauskas buvo vienas iš
garsiausių Lietuvos rankinio specialistų, kurio jaunųjų rankininkų rengimo metodikomis šiandien
naudojasi naujosios kartos rankinio treneriai.
Turnyrą organizavo ir rėmė
Druskininkų savivaldybė, UAB
„ALTreklama“, reklamos kūrimo
ir gamybos centras „Greita reklama”, UAB „Inkliuzija” Druskininkuose, UAB „Audrianta”, Viešbutis „INZA”, natūralus mineralinis
vanduo „Akvilė”, UAB „Skanu,
gardu”.
Iškilmingame turnyro atidaryme dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero patarėjas Aivaras
Kadziauskas, sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius,
Lietuvos rankinio federacijos prezidentas Donatas Pasvenskas,

Vyrų turnyro nugalėtojo taurė įteikta Druskininkų HC komandai/ Gintaro Grigo nuotrauka

Maudymosi sezono laikotarpis
– nuo birželio 1 dienos iki rugsėjo 15 dienos. Pirmieji vandens
kokybės tyrimai bus atlikti prieš
maudymosi sezono pradžią.
Tyrimai bus atliekami šešiuose vandens telkiniuose: Vijūnėlės tvenkinio paplūdimyje, Alkos
tvenkinyje, Avirio ežere, Ašarėlės (Ešerinio) ežere, Latežerio
ežere ir Ilgio ežere.
Vandens tyrimus atliks Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai.
Visuomenė apie maudyklų vandens kokybę bus informuojama
savivaldybės interneto svetainėje
www.druskininkai.lt
Savo pastabas, pasiūlymus ar
nusiskundimus gyventojai gali
teikti Savivaldybės asmens ir
visuomenės sveikatos skyriaus
vyriausiajam specialistui Eugenijui Žemaičiui telefonu (8313)
51517 arba el. paštu: gydytojas@druskininkai.lt.
Druskininkų savivaldybės
informacija
buvusios trenerio auklėtinės ir auklėtiniai, buvę ir esami Druskininkų sporto centro rankinio treneriai, kolegos ir kiti miesto svečiai.
Savivaldybės mero patarėjas A.
Kadziauskas, sveikindamas turnyro dalyvius, padėkojo visiems
susirinkusiems ir palinkėjo turnyro dalyviams sėkmės ir garbingos
kovos varžybose, visada siekti užsibrėžto tikslo, nepasiduoti
sunkumams, mylėti ir gerbti savo
trenerius, būti gerais žmonėmis ir
taip įprasminti trenerio atminimą.
Lietuvos rankinio federacijos
prezidentas Donatas Pasvenskas pasidžiaugė rankininkų pasiekimais, palinkėjo ir toliau išlaikyti turėtas rankinio tradicijas,
plėtoti rankinio sporto šaką ir apdovanojo visas komandas rankinio kamuoliais. Pažymėdamas
druskininkiečių nuopelnus rankiniui, už rankinio populiarinimą
Druskininkuose jis įteikė padėkas
Druskininkus garsinusiems treneriams ir žaidėjams: treneriui Antanui Andrijauskui, trenerei Bronei
Draginienei, žaidėjoms – Reginai Ziniukienei (Šeštokaitei), Romai Brazdžiūvienei (Šeštokaitei),
Rasai Matkevičienei (Degutytei),
žaidėjams – Viktorui Matulevičiui,
Remigijui-Aleksandrui Viniarskui,
Motiejui Trainavičiui, Ričardui Jasiulevičiui ir Arūnui Večkiui.
Gražiu savo pasirodymu turnyro dalyvius pasveikino druskininkiečių iniciatyvinė jaunimo grupė
„Runners“. Susirinkusieji pagerbė
tylos minute trenerio Albino Arba-

Informacija dėl gyvūnų

Informuojame, kad šiuo metu
dėl bešeimininkių ir bepriežiūrių
naminių gyvūnų (šunų, kačių ir
šeškų) gaudymo, surinkimo, globos ar kritusių ir partrenktų gyvūnų surinkimo reikėtų kreiptis į VšĮ
„Penkta koja“. Kontaktinis telefonas: 8 685 20133; el. paštas:
agne@penktakoja.lt.
Asmenys, pastebėję į Druskininkų miestą atklydusius laukinius
žvėris, privalo apie juos pranešti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūrai, kuri, nedelsdama,
čiausko atminimą. Turnyre dėl apdovanojimų varžėsi Utenos SC,
Zarasų SC, Molėtų SC ir Druskininkų SC mergaičių bei Alytaus SRC „Varsa-Stronglasas”,
Vilniaus SM „Tauras-VHC”, HC
Druskininkų ir Druskininkų SC
vyrų ir vaikinų komandos.
Turnyro varžybose Zarasų SC
komanda, 24:18 įveikusi Molėtų
SC komandą bei 20:29 nusileidusi Druskininkų SC komandai, turnyre iškovojo trečiąją vietą. Utenos SC komanda, 40:25 įveikusi
Molėtų SC komandą, bet finale
23:24 pralaimėjusi Druskininkų
komandai, turnyre iškovojo antrąją vietą. Druskininkų SC mergaičių komanda (trenerė Danguolė
Sukankaitė), įveikusi visas priešininkes, turnyre iškovojo pirmąją vietą.
Ypač įtemptos varžybos vyko
tarp vyrų komandų. Atrankos varžybose Druskininkų SC komanda (treneris Žilvinas Matijošaitis)
tik po 7 m. baudinių 17:19 pralaimėjo Vilniaus SM „Tauras-VHC”
komandai, tačiau finalinėse varžybose 22:16 įveikusi Alytaus
SRC „Varsa-Stronglasas” komandą, turnyre iškovojo trečiąją vietą. Vilniaus SM „Tauras-VHC” komanda finalinėse varžybose taip
pat tik po 7 m. baudinių 19:21 pralaimėjo Druskininkų HC komandai ir turnyre iškovojo antrą vietą.
Druskininkų HC komanda (treneris Elmaras Urmanavičius), įveikusi visus priešininkus, turnyre iš-

imasi veiksmų, kad laukinius žvėris sugautų ir grąžintų į natūralią
aplinką. Galite kreiptis telefonu: (8
313) 59177.
Pastebėjus, Jūsų nuomone,
užkrėstus, užsikrėtusius ar sergančius pasiutlige ar užkrečiama
liga gyvūnus, būtinai praneškite Druskininkų valstybinei maisto
ir veterinarijos tarnybai. Kontaktiniai telefonai darbo laiku: (8 313)
60371, 60370, 51184; po darbo
valandų ir poilsio valandomis: 8
687 01965, 8 693 60878; el. paštas: druskininkum@vet.lt.
Sergančių, sužeistų, ligotų, nusilpusių ar globos reikalaujančių laukinių gyvūnų surinkimu, gaudymu,
transportavimu į gydymo įstaigą,
globa, gydymu ir slauga rūpinasi
Gyvūnų globėjų asociacija, kontaktinis telefonas (8 37) 32233, kuriuo visą parą galima susisiekti visomis savaitės dienomis.
Prašome gyventojus, pastebėjusius sužeistus, sergančius,
bepriežiūrius ir bešeimininkius
gyvūnus, nelikti abejingiems ir informuoti nurodytas institucijas ir
organizacijas!
Druskininkų savivaldybės
informacija
kovojo pirmąją vietą.
Turnyro uždarymo metu, Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus bei sporto centro
direktorius Vilmantas Matkevičius
komandoms nugalėtojoms bei
geriausiems žaidėjams įteikė apdovanojimus.
Merginų turnyro nugalėtojo taurė buvo įteikta Druskininkų SC komandos kapitonei. Geriausių kiekvienos komandos žaidėjų prizai
įteikti D. Lenkauskaitei ir R. Bingelytei (Druskininkų SC), K. Čekuolytei ir U. Šyvytei (Utenos SC),
J. Jarmalavičiūtei ir A. Gupenko
(Zarasų SC), A. Meškėnaitei ir A.
Jocytei (Molėtų SC). Visų komandų žaidėjos buvo apdovanotos rėmėjų įsteigtais prizais.
Vyrų turnyro nugalėtojo taurė
įteikta Druskininkų HC komandai. Turnyro žaidėjų prizai įteikti geriausiam vartininkui V. Lukoševičiui (Druskininkų HC), centro
puolėjui R. Liupševičiui (Druskininkų HC), linijos žaidėjui A. Glatkauskui (Druskininkų HC), kairio
krašto puolėjui I. Kasperavičiui
(Vilniaus SM „Tauras”), dešinio
krašto puolėjui K. Virbaliui (Druskininkų SC), kairio pusiau krašto
puolėjui D. Landai (Druskininkų
SC), dešinio pusiau krašto puolėjui N. Buronko (Alytaus SRC). Rezultatyviausias turnyro žaidėjas
buvo pripažintas Druskininkų HC
komandos žaidėjas R. Liupševičius, kuriam rezultatyviausio žaidėjo prizą įteikė trenerio A. Arbačiausko anūkas V. Jasiulevičius.

Druskininkų SC komanda/Gintaro Grigo nuotrauka
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2017 m. balandžio mėnesį,
prieš pat Velykas, Panevėžio ligoninėje iš gyvenimo
išėjo druskininkietė Marija
Daugelavičienė. Išgyvenusi nepilnus 83-jus metus, ji
išliks mūsų atmintyje, kaip
mokytoja, visokeriopai atsidavusi šiam darbui ir pasiekusi puikių rezultatų. Marija
Daugelavičienė buvo pirmoji iš pradinių klasių mokytojų druskininkiečių, įgijusi aukštąjį išsimokslinimą.
Apdovanota daugybe pagiriamųjų raštų, jai suteiktas Nusipelniusios mokytojos vardas. Profesinė linija
aiški ir tiesi – pradėjo mokyti mažuosius ir liko šiai
profesijai ištikima. Kaip ir
savo šeimai – vyrui ir vaikams. Jos darbo metodus,
pažymėtus humanizmo ir
pedagoginio meistriškumo
principais, netruko įvertinti
mokinių tėvai ir patys mokinukai. Buvo labai daug tėvų,
norinčių savo vaikelius at-

Marija Daugelavičienė
(1934-10-12 – 2017-04-15)
vesti į Marijos vadovaujamąją klasę. Kiek jų būta per
40 darbo metų, kas dabar
besuskaičiuotų. Į Druskininkus Marija atvyko dirbti
kartu su vyru. Čia ir pasiliko
visam laikui. Iš pradžių, nuo
1966 m., dirbo I vidurinėje
mokykloje. Vėliau, nuo 1975
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rugsėjo pirmosios, tuometėje III-oje vidurinėje. Čia
mokytojavo iki užtarnauto
poilsio. Su vyru Juozu užaugino du sūnus – Rimantą
ir Vidmantą. Gyveno ramiai,
savarankiškai, oriai. Gera
buvo su ja dirbti, vėliau sutikti, pasiguosti, išgirsti jos
padrąsinantį žodį. Miela
buvo jausti nuoširdžią šypseną. Malonu išgirsti buvusių mokinių pasididžiavimą
savo pirmąja mokytoja. Jų,
tokių žmonių, Druskininkuose tikrai daug. Gyvenimo
kelias netrumpas, nuveikta daug, pėdsakai aiškūs ir
gilūs – konkrečių žmonių likimuose įminti. Prasmingas
gyvenimas, svarbiam tikslui
atiduotas. Amžinam poilsiui
Marija Daugelavičienė atgulė netoli gimtojo Vilkiautinio, Liškiavos kapinėse, šalia savo vyro. Tebūnie Jiems
lengva Dzūkijos smiltelė.
Buvę kolegos ir mokiniai

Leipalingio krašto metraštininką
prisiminus
Ona Bleizgienė
Šį pavasarį, kovo 3 dieną,
žurnalistui, rašytojui Juozui Kuckailiui būtų sukakę 80
metų. Prisimenant jį ir paminint jo gimimo datą, Leipalingio bendruomenės bibliotekoje yra jo knygų ir straipsnių
paroda, ruošiamas jubiliejinis
minėjimas.
J. Kuckailis gimė 1937 m. Taikūnų kaime, gausioje žemdirbių
šeimoje. Jis visą gyvenimą palaikė glaudžius ryšius su gimtinės
žmonėmis. 1956 m., baigęs Leipalingio vidurinę mokyklą, mokėsi Klaipėdos jūrininkų mokykloje,
vėliau studijavo žurnalistiką. Dirbo Kaune, Literatūros muziejuje
moksliniu bendradarbiu, o 1973
m. buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą.
Juozas buvo reto darbštumo.
Nuo pat jaunystės užrašinėjo
tautosaką, domėnosi kraštotyra.1978 m. išleido pirmą įdomią
knygelę „Genys margas, pasaulis dar margesnis“. Užsienio lietuviams leidžiamiems kalendoriams (1980-1989 m.) siuntė
tautotyrinę medžiagą. Parengė
spaudai karo į Ameriką nublokšto savanorio daktaro Juozo Mikelionio atsiminimus („Karan
išėjo vyrai“), 2003 m. išleido
Leipalingio krašto 1918-20 m. savanoriams pagerbti skirtą knygą „Sentėvių dvasia liepsnoti“,
o 2006 m. – knygą apie iškilius
kraštiečius „Dzūkai“. Ypač išsami
jo parengta studija „Nutolę Leipalingio šimtmečiai“ (2013 m.).
J. Kuckailis, kaip profesionalus krašto tyrinėtojas, aprašomus įvykius grindė ne tik žmonių
atsiminimais, bet ir tikrais archyviniais dokumentais, bendradarbiavo su Leipalingio vidurinės
mokyklos kraštotyros muziejaus
vadovu mokytoju Algirdu Volungevičiumi. Nuo 1999 m. iki 2013
m. kasmet jo leidžiami „Leipalingio kalendoriai“ – tikras šio krašto
istorijos metraštis, iškalbingas žinių šaltinis. Čia autorius sukaupė
ir skelbė daug informacijos apie
apylinkių pradines mokyklas, gimnaziją, pašto skyrius, kovotojus
dėl laisvės, Nepriklausomybės
metais veikusias organizacijas,
iškilius leipalingiečius: mokytojus,
rašytojus, mokslininkus, kunigus,

gydytojus, sumanius žemdirbius
ir kitus šviesuolius, aprašė karo ir
pokario meto tragizmą.
Būdamas jautrios ir meniškos
prigimties, autorius savo knygoms ir straipsniams parinkdavo
gražius, simboliškus pavadinimus
– „Liepsnoti sentėvių dvasia“,
„Kas žeidžia leipalingiečius“.
Juozas mokėjo džiaugtis ir kitų
sėkme. Leipalingiečių leidžiamoms
knygoms parašydavo palydimąjį
žodį, stengėsi, kad žmonės skaitytų knygas, šviestųsi. Kultūriniuose
renginiuose skaitydavo išsamius
pranešimus, o savo knygas dovanojo bibliotekoms ir mokykloms.
Leipalingiečiai laukdavo susitikimų su šiuo nuoširdžiu metraštininku, o ypač – „Leipalingio kalendorių“.
Deja, jau eina ketvirti metai,
kai Juozą Kuckailį amžinam poilsiui priglaudė Leipalingio kapinėlės: „Kaip Leipalingio šimtmečiai nutolę, nutols ir vardas
metraščių kūrėjo. Tik brangios
knygos, kaip ligšiolei, primins
Dzūkijos Prometėją“.
Prisiminti J. Kuckailį kviečiame balandžio 29 d. 14 val. Leipalingio pagrindinės mokyklos A.
Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje organizuojamoje
prisiminimų popietėje „Juozas
Kuckailis – žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas bei iškilusis metraštininkas“. Daly-

Užuojautos
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį,
tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Stabingienę, mirus vyrui.
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Garbštą
dėl mylimos Mamytes mirties.
Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Mirus Stasei Stravinskienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų su šeima ir artimuosius.
DNSB „Saulutė“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame Salomėją Klasauskaitę,
netekus brangios Mamos.
Buvę pramoninių prekių kolektyvo darbuotojai
Nuoširdžiai užjaučiame Romą Stravinską,
mirus mylimai Mamai.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
UAB „Druskininkų statyba“ bendradarbiai

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.
Jau eina ketvirti metai, kai šviesios atminties Juozą Kuckailį amžinam poilsiui
priglaudė Leipalingio kapinėlės

vaus jo draugai, bičiuliai bei
kolegos: „Vorutos“ laikraščio
vyresnysis redaktorius Juozas Vercinkevičius, „Gimtojo
krašto“ redakcijos kolega Leonardas Aleksiejūnas, dr. Kazys
Račkauskas, rašytojas Vytautas Leščinskas ir kiti. Kviečiame visus bendravusius, pažinusius ar norinčius pagerbti
šios iškilios mūsų krašto asmenybės atminimą.

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

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300
Pjaunu, kapoju malkas. Reikalingas trifazis įvadas.
Tel. 8 646 38079
Plytelių klojimas ir kiti vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 623 29226

Medea SPA viešbučio kavinei reikalinga (-as)
indų plovėja (-as)-pagalbinė (-is) darbuotoja
(-jas), dirbti šeštadieniais-sekmadieniais (darbo
valandos: 9:00-13:00 val.). Tel. +370 620 15935
Ieškomas darbuotojas į SPA administratoriaus (-ės) poziciją.
Pobūdis: darbas su kasos aparatu, bendravimas su klientais, rezervacijų atlikimas ir komunikavimas.
Reikalavimai: užsienio kalba (rusų ir anglų)
Privalumas – panašaus darbo patirtis.
Tel. pasiteirauti: +370 677 84384; el. p.: rasa@eastisland.lt
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2017.04.28 d.
Penktadienis
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.
19:05 Gamtos inspektoriai.
19:30 Muškietininkai 3.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Broliai Grimai.
Snieguolė. Baisi pasaka.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“ (tęs., k.).
05:40 Klausimėlis.lt (k.).

08:25
08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:15
23:45
01:30
02:30
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Farai“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Kalakutai. Atgal į ateitį“.
„Beždžionių planeta“.
„Šalta dienos šviesa“.
„Kalėjimo bėgliai“ (k.).
„Programos pabaiga“.

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 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 Džekas Ryčeris.
23:45 Galutinis tikslas 4.
01:20 Eik su manim (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Bitininkas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 Švytintis veidas.
16.55 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Nusidėjėliai ir šventieji“.
01.20 „Drakono vartų kardai“.
03.30 „Jaunikliai“.
04.00 „Drakono vartų kardai“.
06.00 „Dykumos“.
06.50 „Gamtos magija“ .

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:00 „Kvapų detektyvas“.
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Šuo“ (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 „Šuo“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Tikras teisingumas 2. Smurto banga.
23:20 Amerikos psichopatė 2 (k).
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:55 „Sostų karai“.
02:45 Tikras teisingumas 2. Smurto banga (k).
04:10 „Kvapų detektyvas“ (k).

2017.04.29 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Premjera. Tobotai 1.
07:25 Tatonka ir mažieji draugai.
07:40 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:55 Džiunglių knyga 2.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kaliforninio kondoro šešėlis.
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gibraltaras – laukinių gyvūnų
namai.
14:05 Džesika Flečer 2.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Žinios.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“.
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Didieji kunigaikščiai.
00:10 Trumposios žinios.
00:15 Pasaulio dokumentika. Kaliforninio kondoro šešėlis (k.).
01:10 Pasaulio dokumentika. Gibraltaras – laukinių gyvūnų namai (k.).
02:05 Džesika Flečer 2 (k.).
03:40 Stilius (k.).
04:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
„Vėžliukai nindzės“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kempas ir draugai“.
„Virtuvės istorijos“.
„Pasaulis pagal moteris“.
„Svajonių ūkis“.
„Kaip Grinčas Kalėdas vogė“.
„Varge ir džiaugsme“.
„Visai kaip tikra“.
„Ekstrasensų mūšis“.
„TV3 žinios“.
„Eurojackpot“.
„Planas tėčiui“.
„Apsimeskime farais“.
„Katastrofiškai nesėkmingas

07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:00
13:05
14:55
16:45
18:30
19:25
19:30
21:50
23:55
filmas“.
01:35 „Su Naujaisiais metais, mamos!“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:45 „Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai Paryžiuje.
11:30 PREMJERA Mažosios lenktynės.
13:20 Mažieji genijai.
15:15 Pričiupom!
15:45 Oskaras.
17:30 Bus visko.

18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kelionė į paslaptingąją salą.
21:25 Keistuolis Deivas.
23:15 Nevykėlis Laris - sveikatos
inspektorius.
01:00 Džekas Ryčeris (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Vandenyno milžinai“.
08.30 „Viskas apie gyvūnus“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“..
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
17.00 „Vandenyno milžinai“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario gatvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
21.30 PREMJERA. Atrankinis MMA
„King of the Cage“ turnyras iš Kauno.
2017 m.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“.
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Amerikos mieliausieji“.
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Suomija. 2016 m.
12:05 Foilo karas. Bailių prieglauda.
14:10 „Žiniuonis“.
15:15 „Džuna“.
16:15 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 Muzikinis iššūkis. FINALAS.
21:30 MANO HEROJUS Į saulę.
23:30 AŠTRUS KINAS Apsėstieji.
01:15 „Sostų karai“ (k).
03:00 Muzikinis iššūkis (k).
04:30 „Amerikos mieliausieji“ (k).

2017.04.30 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 1.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 2. Kalnai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nilas. Didingoji upė. Riaumojantys vandenys.
13:45 Puaro. Žmogžudystė Rytų
eksprese.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (kart.).
17:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai.
18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Elžbieta.
23:00 Trumposios žinios.
23:05 Kino žvaigždžių alėja. Tėvas
šeimininkas (k.).
01:05 Trumposios žinios.
01:10 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Nilas. Didingoji upė. Riaumojantys
vandenys (k.).

02:50 Puaro. Žmogžudystė Rytų
eksprese (k.).
04:20 Bėdų turgus (k.).
05:00 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (k.).
05:45 Klausimėlis.lt.
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“
(kart.).
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 „Gnomeo ir
Džiuljeta“.
12:35 „Po priedanga“.
14:25 „Princesė“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Veidrodėli, veidrodėli“.
21:45 „Piršlybos“.
00:00 „Melancholija.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Tėčio dienos stovykla.
11:50 Žmogus-voras 2.
14:20 Pričiupom!
14:50 Adamsų šeimynėlės vertybės.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Maksimali bausmė.
00:10 Gyvatės lėktuve.
02:10 Keistuolis Deivas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Vantos lapas.
08.00 Darbščios rankos,
atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“.
15.00 PREMJERA. „Šarūnas Marčiulionis. Olimpinis ledlaužis Nr. 13“
2 dalis.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 Patriotai.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gaujos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 Auksinė daina.
02.35 „Gaujos“.
04.20 „Vandenyno milžinai“.
05.10 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“.
06.00 „24/7“.
06.45 „Gamtos magija“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Suomija (k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
09:35 „Amerikos mieliausieji“.
10:35 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
12:35 Gyvenimiškos istorijos.
13:35 Sveikinimai.
16:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:40 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę.
23:45 „Gyvi numirėliai“.
01:40 Į saulę (k).
03:15 Apsėstieji (k).
04:40 „Amerikos mieliausieji“ (k).

2017.05.01 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Savaitė (k.).
07:00 Lietuva juokiasi

2016.
08:35 Premjera. Titiofas.
10:10 Šešios gulbės. Pasaka.
11:45 Pasaulio dokumentika. Kūdikiai.
13:05 Televizijai Lietuvoje - 60. Tadas Blinda.
15:45 Klausimėlis.lt (k.).
16:00 Premjera. Seserys.
17:00 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta“.
18:30 Žinios.
19:00 „Eurovizija 2017“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Super Džonis.
22:30 Premjera. Medičiai, Florencijos valdovai.
23:25 Premjera. Ukraina. Gilus
randas.
00:15 Pasaulio dokumentika. Kūdikiai (k.).
01:35 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Savaitė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
06:35 „Teleparduotuvė“.
06:50 „Nuotykių metas“.
07:20 „Barbės ir jos sesės
nuotykiai su šuniukais“.
08:50 PREMJERA „Didysis šunų
pabėgimas“.
10:40 „Tarzanas“.
12:25 „Išdykėlis Danstonas“.
14:10 „Džonsonų atostogos“.
16:05 „Vaikų darželio policininkas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“.
22:00 „Traukinio apiplėšimas, kurį
įvykdė Saulius ir Paulius „.
00:05 „Transporteris“.
01:10 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:00 „Apsukrios kambarinės“.
06:20 Dienos programa.
06:25 „Zigis ir Ryklys“.
06:50 Naujieji keršytojai.
Augantys didvyriai.
08:15 Tomas ir Džeris Marse.
09:40 Rašalo širdis.
11:45 Haris Poteris ir Azkabano kalinys.
14:25 Mis Slaptoji agentė.
16:35 Mano super buvusioji.
18:30 Žinios.
19:30 Marlis ir aš.
21:50 Susišaudymas.
23:35 Maksimali bausmė (k).
01:25 „Taikinys“.
02:15 „Užkampis“.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Vantos lapas.
07.55 „Jaunikliai“.
08.35 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
10.50 „Marionečių šokiai“.
15.00 „Niekam tavęs neatiduosiu“.
16.00 Žinios.
16.25 „Niekam tavęs neatiduosiu“.
18.00 Žinios.
18.30 „Niekam tavęs neatiduosiu“
(tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Linlis“.
01.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
03.00 „Marionečių šokiai“.
06.00 „Viskas apie gyvūnus“.
06:15 Sveikatos ABC televitrina.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 Dainuok mano dainą.
21:30 Kaukazo belaisvė.
23:35 Dainuok mano dainą.
04:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).
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2017.05.02 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:45 Ukraina. Gilus randas (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 60 metų televizijai Lietuvoje.
Iškilmingas koncertas iš Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro. Tiesioginė transliacija.
20:55 Loterija „Keno Loto“.
21:00 Panorama.
21:35 Dėmesio centre.
21:59 Loterija „Jėga“.
22:00 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:55 Trumposios žinios.
23:00 Istorijos detektyvai.
23:50 Trumposios žinios.
23:55 Premjera. Drakula.
00:40 Gamtos inspektoriai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:35 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Vėžliukai nindzės“.
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Svajonių sodai“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Prieš srovę“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kalėjimo bėgliai“.
„24 valandos. Palikimas“.
„Transporteris“.
„Specialioji jūrų policijos tar-

08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
nyba“.
02:20 „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 Skolos
kaina.
00:20 „Kultas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 „Užkampis“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Bitininkas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.

18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Gaujos“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
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 „Šuo“ (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 „Šuo“.
19:30 Voratinklis. Negyva žemė. I
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Seni laikai.
23:35 Kaukazo belaisvė (k).
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Sostų karai“.
03:05 „Penktoji pavara“.
03:50 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:15 „Penktoji pavara“ (k).

2017.05.03 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Stilius (k.).
11:45 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Skola.
00:40 Trumposios žinios.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Prieš srovę“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Gero vakaro šou“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
„Kautynės mažajame Toki-

08:25
08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:25
22:30
juje“.
00:05 „Transporteris“.
01:10 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:00 „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.
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 Drakonų tiltas.
00:05 „Kultas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:50 „Užkampis“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Delta“.
10.25 „Leningradas. Pokario gatvės“.
11.30 „Bitininkas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA. „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „Gaujos“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:10 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Šuo“ (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 „Šuo“.
19:30 Voratinklis. Negyva žemė. II
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Išbandymų diena.
23:55 Seni laikai (k).
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Sostų karai“.
03:30 „Penktoji pavara“.
04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:40 „Penktoji pavara“ (k).

2017.05.04 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Gyvenimas (k.).
11:50 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Specialus tyrimas..
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Kamikadzė.
00:25 Trumposios žinios.

00:30 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 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos patriotai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos patriotai (tęs., k.).
05:25 Laisvės vėliavnešiai (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Gero vakaro šou“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
PREMJERA „Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Farai“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Į Romą su meile“.
„Bruklino taksi“.
„Specialioji jūrų policijos tar-

08:25
08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:50
01:50
nyba“.
02:40 „Apsukrios kambarinės“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:10 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Šuo“ (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 „Šuo“.
19:30 Voratinklis. Negyva žemė. III
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Savaitės kriminalai.
21:30 Kylanti audra.
23:35 Išbandymų diena (k).
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Sostų karai“.
03:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
05:05 Savaitės kriminalai (k).

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

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 Čempionas 3. Išpirkimas.
00:15 „Kultas“.
01:10 „Judantis objektas“.
02:00 Sveikatos ABC televitrina (k).
02:25 Alchemija.
02:55 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Autoriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius. Ciklas „Menininkų portretai“
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 Patriotai.
08.20 „Niekam tavęs neatiduosiu“.
09.20 „Delta“.
10.25 „Leningradas. Pokario gatvės“.
11.30 „Bitininkas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.

Sodininkų bendrijos „Rūta“
narių dėmesiui!
Š. m. gegužės 9 d. (antradienį) 18
val. Viečiūnų bendruomenės centre (Jaunystės g. 17) kviečiamas
visuotinis-ataskaitinis susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita.
2. Revizorės ataskaita.
3. Naujos valdybos rinkimai.
Valdybos pirmininkas

Techninė pagalba kelyje
ir krovinių pervežimas
Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770
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)
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Dujų balionų pildymas norimu kiekiu, nemokamas
pristatymas ir pajungimas.
Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.
Šeštadieniais iki 12.00.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

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

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 686 55692

Parduodamas 52 a komercinės paskirties sklypas su pastatais (300 kv. m gamybinės patalpos): sandėliavimo, garažai (70 kW elektra, vandentiekis, kanalizacija), dalinai kietu
pagrindu aikštelė. Sklypas gražioje vietoje, prie miško, Sodžiaus g. 49. Kaina – 110000 Eur. Galima derėtis.

Tel. 8 680 58789

Drabužių parduotuvė siūlo darbą pardavėjai (-ui).
Tel. 8 686 71181
Autoservisui reikalingas autošaltkalvis, dirbti su
lengvųjų automobilių važiuoklėmis. Tel. 8 613 91192

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų, važinėti
pastoviais maršrutais. Tel. 8 610 67393

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

Reikalingas stalius, dirbti laiptų gamybos įmonėje.
Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

Atliekame visą buto, namo remontą. Galime dekoruoti lubas ir sienas pagal užsakovo pageidavimą. Atliekame elektros ir santechnikos darbus, įrengiame
lauko terasas – atviras ir įstiklintas. Tveriame tvoras
(medines, metalines). Betonuojame pamatus, dengiame stogus, tinkuojame, dažome, klijuojame plyteles.
Tel. 8 612 92239

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

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

Svečių namams reikalinga kambarinė.

Tel. 8 612 96558 arba el. paštu: info@dalijahotel.lt

UAB „Liteura‟ siūlo mažų ir vidutinių
įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių
dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo.

Tel. 8 684 48628, liteura@gmail.com

Centrui „Dainava“ reikalingas masažuotojas (-ja)
nuolatiniam darbui. Tel. 8 656 86433

Kavinei reikalingi virėjai (-jos), barmenas (-ė),
padavėjai (-jos) ir padavėjai (-jos) savaitgaliams.

Tel. 8 612 60862

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

Parduodame pušines malkas (neskaldytas).
Atvežame. Tel. 8 675 85497

16 vietų mikroautobuso nuoma.
Tel. 8 680 48121
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs jūsų
stogą. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.

Tel. 8 618 53770
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33 kv. m. butas Alytuje,
geroje vietoje, 5 aukšte iš 5. Suremontuotas, pakeisti vamzdžiai. Kaina
– 12000 Eur. Tel. 8 671 03787
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
1 kambario butas 4 aukšte, Gardino
g. Bute atskira virtuvė, vonia su WC
kartu, koridorius., šarvuotos durys,
plastikiniai langai, su daliniais baldais. Butui reikalingas kosmetinis
remontas. Kaina – 6900 Eur.
Tel. 8 698 48621
1 kambario butas Vytauto g. 5 aukšte
iš 5, be tarpininkų. Kaina – 30000
Eur. Tel. 8 685 48849
1 kambario 35 kv. m butas Ateities g.,
5 aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 35 kv. m butas Gardino
g., 2 aukšte iš 9 su virtuviniais baldais ir elektrine virykle, įstiklintas
balkonas, pakeisti langai ir durys, geras išplanavimas, tamsus kambarys.
Kaina – 24000 Eur. Tel. 8 605 96469
2 kambarių 51,99 kv. m butas Ateities
g., 6 aukšte iš 10. Kaina – 35000 Eur.
Tel. 8 687 37575
2 kambarių butas Ateities g. 12, 9
aukšte su daliniu remontu. Kaina –
35000 Eur. Tel. 8 628 34979
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio.
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 44,74 kv. m butas bendrabučio tipo name Gardino g. renovuotame name, 3 aukšte iš 5.
Tel. 8 622 92612
3 kambarių butas, su 3 balkonais, 1
aukšte iš 9, geroje, gražioje vietoje.
Reikalingas remontas. Kaina –
38500 Eur. Tel. 8 698 48621
3 kambarių butą 57 kv. m butas Šiltnamių g., 4 aukšte iš 5, renovuotame
name, renovacija išmokėta. Kaina –
48000 Eur. Tel. 8 620 63122
2 kambarių 40 kv. m suremontuotas
butas, bendrabutyje, Gardino g., 2
aukšte iš 5 su baldais ir buitine technika. Tel. 8 671 59773

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
2,55 ha žemės sklypas Vilkininkų
kaime (iki ežero 130 metrų). Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 617 62483
52 a komercinės paskirties sklypas
su pastatais (300 kv. m gamybinės
patalpos): sandėliavimo, garažai (70
kW elektra, vandentiekis, kanalizacija), dalinai kietu pagrindu aikštelė.
Sklypas gražioje vietoje, prie miško,
Sodžiaus g. 49. Kaina – 110000 Eur.
Galima derėtis. Tel. 8 680 58789
Garažas Viečiūnuose (pakalnėje).
Tel. 8 687 93979
12 a namų valdos žemės sklypas
Neravų kaime. Atlikti geodeziniai
matavimai. Kaina – 12500 Eur.
Tel. 8 687 29055
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys, elektros įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
Motociklas „Zipp 125“ 2012 m., techniškai tvarkingas, rida – 3400 km.
Kaina – 850 Eur. Tel. 8 613 14567
Naudotos ir restauruotos padangos
iš Švedijos R14,R15,R16 (M+S – vasarinės, žieminės – universalios).
Tel. 8 612 09648
„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

Vasarinės padangos R15/185/60.
Tel. 8 612 60844
Traktorius „T-25“ 1981 m., geros
būklės. Kaina – 2500 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 615 19183

Parduoda mišką ir medieną
1 ha miško ir viengubo pjovimo lentos
(5 kub. m). Tel. 8 624 95589
Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247
Romanovo veislės avys ir avinai
(įvairaus amžiaus). Kaina: gyvo svorio – 1 kg/1,8 Eur, mėsa – 1 kg/4,80
Eur. Tel. 8 622 83325
Triušiai, triušiena, 2-3 mėn. triušiukai.
Tel. 8 611 45735
Ožka, ožkytės ir ožiukai.
Tel. 8 611 19982

Parduodami įvairūs daiktai
Sauskelnės-kelnaitės „TENA Pants“ (M
dydis M, N12) už 7-5 Eur; „TENA Pants“
(M dydis, N14) 6-5 Eur; „TENA Seni“ (M
dydis , N20) 6-8 Eur. Tel. 8 652 69239
(skambinti nuo 15 iki 17 Val.)
Geros būklės naudota vaikiška vaikštynė už 25 Eur; žieminis avikailio
kombinezonas (nuo 6 mėn.) mergaitei po 20 Eur; nešynė kūdikiui už 5
Eur. Tel. 8 677 59860
Skalbimo mašina „Whirlpool“ už 50
Eur; skalbimo mašina „Privileg-Elektroliux“ už 100 Eur; indaplovė „AEGElectrolux“ už 110 Eur; džiovyklė
„Elektroliux“ (6 kg) už 130 Eur; virtuvinis stalas su taburetėm už 40 Eur;
mobilusis telefonas „Sony Z1“ (MOD
6903) su dėklu už 130 Eur.
Tel. 8 650 87433
Komoda už 50 Eur; svetainės komplektas už 120 Eur; supama kėdė už
70 Eur; kampinė indauja 70 Eur; sofa
už 80 Eur; prieškambario baldai už
60 Eur; stalas su kėdėmis už 80 Eur;
staliukas televizoriui už 60 Eur.
Tel. 8 612 09648
Odinis svetainės komplektas, ąžuolinė indauja, kėdės, sofa, kavos staliukas, supama kėdė, lauko baldai, gėlių
staliukas, kėdės į balkoną.
Tel. 8 606 28422

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

„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 DTI,
universalas, TA, iš Olandijos. Kaina –
2450 Eur. Tel. 8 623 53377

Namas Ratnyčioje. Kaina – 58000
Eur. Domina keitimas.
Tel. 8 686 42499

„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

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

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

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

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

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

4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys,
detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
Sodas „Raigardo“ sodų b-joje su
namu, tinkančiu gyventi žiemą, yra
pirtis, garažas. 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
7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje,
Latežerio g. 4. Sklypas kraštinis, prie
pušyno, atskiras privažiavimas, visos
komunikacijos. Tel. 8 650 83251

Padangos „Vredestein“ (4 vnt)
R15/195/60 už 80 Eur; padangos
„Hankook“ (4 vnt) R15/195/65 už 80
Eur. Tel. 8 650 87433
„Audi A4“ 2009 m., karavanas, juodos spalvos, 2,6 L dyzelinas, 140 kW,
rida – 127000 km. Kaina – 10800
Eur. Tel. 8 617 62483
„Toyota Avensis“ 2004 m., 2 L dyzelinas. Kaina – 3450 Eur.
Tel. 8 686 41953
Vasarinės padangos R15/185/60,
plieniniai ratlankiai R15 (tinka „Citroen“, Peugeot“). Tel. 8 612 60844
Automobiliai dalimis: „Ford Galaxy“
2004 m., dyzelinas, „Toyota Avensis“
2005 m., dyzelinas, „Opel Signum“
2004 m., dyzelinas. Tel. 8 628 40581

Vyriškas dviratis „Giant“ už 110 Eur;
moteriškas „Heidemann“ už 110 Eur;
sportinis „Red Bulls“ už 105 Eur;
„Tiagra shimano“ (ploni ratai 26 colių)
už 135 Eur; triratis už 160 Eur; mobilusis telefonas „Huawei“ už 18 Eur;
odinių baldų komplektas už 115 Eur.
Tel. 8 623 53377
2 šaldytuvai „Snaigė“ už 20 ir 30 Eur;
viengulės lovos po 5 Eur, naujas
juostinis fotoaparatas „Olimpija“ už
50 Eur; naujas vaikiškas tualetas už
5 Eur; akordeonas „Acord“, švarkai ir
striukės (XL dydis). Tel. 8 606 08863
Bulvės. Kaina – 50 kg/8 Eur.
Tel. 8 647 33090

Treniruoklis. Tel. 8 612 68944

Keičia

2 dujų balionai už 45 Eur; 2 siuvimo
mašinos (rankinė ir elektrinė) už 40
Eur; nauja mezgimo mašina, įvairūs
stiklainiai. Tel. 8 616 22124

3 kambarių butą 4 aukšte į panašų
2-3 kambarių butą 1 aukšte miesto
centre arba senamiestyje.
Tel. 8 600 38695

Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)
už 22 Eur; televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; TV priedėlis
„TV Star“ už 23 Eur; „Nokia E52“
už 45 Eur; naujas belaidis telefonas
„Philips“ už 15 Eur. Tel. 8 686 43600

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

Kineskopinis televizorius „Sony“ (51
cm įstrižainė) už 17 Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai skydai ir DVP
plokštės; durų varsčios; minkštas
išskleidžiamas kampas (270x160 cm)
už 255 Eur; pusiau apvalus vonios
veidrodis už 13 Eur; gėlių stovelis už
11 Eur. Tel. 8 610 21333
Karvė. Tel. 8 612 38879
Nešiojamas kompiuteris LG už 130
Eur; kabelis 6 kW 25 m už 12 Eur;
sofa-lova už 130 Eur; foto aparatas
„Zenit“ už 30 Eur. Tel. 8 675 61036

Autobusiuką. Galiu primokėti iki 2000
Eur. Tel. 8 623 53377

Perka
2-3 kambarių butą. Tel. 8 626 57837
Beržines malkas. Tel. 8 623 23482
Garažą prie buvusios katilinė.
Tel. 8 616 22124
50 a žemės ūkio paskirties sklypą.
Regioniniame parke nesiūlyti. Tel. 8
674 04133

Pigiai M dydžio sauskelnės suaugusiems. Tel. 8 611 76495

Sodybą Druskininkuose arba miesto
apylinkėse. Tel. 8 624 15759

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv.
m, pamatiniai perdengimo blokai ir
perdengimo plokštės), paauksuoti
sportiniai medaliai, rankų darbo plytos ir kokliai krosniai, pamatų perdengimo plokštės, švediška žoliapjovė,
štanga, suoliukas. Tel. 8 682 98506

Beržines malkas. Tel. 8 680 33854

8 sav. Paršeliai. Tel. 8 656 68604
Tvarkingas stacionarus kompiuteris,
monitorius, klaviatūra. Kaina – 150
Eur. Tel. 8 629 37958
Naujas sudedamas šiltnamis su polikarbonato danga (3x6 m).
Tel. 8 622 94035
Naminiai kiaušiniai. Kaina – 10
vnt./1,3 Eur. Tel. 8 676 16133
Cisterna (25 kub. m.). Kaina – 700
Eur. Tel. 8 610 68651
Buitinės obliavimo staklės.
Tel. 8 665 20807
Didelis lauro medis su vazonu už 20
Eur; lauko akmenys; dviratis; nauja
skysto kuro krosnis; naujas supakuotas šuns narvas transportavimui už
75 Eur; lazdyno sodinukai po 2 Eur;
kedro sodinukai po 2 Eur; dekoratyvinis migdolas; suknelė pirmai Komunijai už 30 Eur. Tel. 8 696 64583

Virtuvinį stalviršį (3,2 m.), „Opel Vivaro“ mokėsiu 2500-3000 Eur.
Tel. 8 623 53377

Nuoma
Šeima išsinuomotų 1-2 kambarių
butą ilgam laikui. Tel. 8 602 61735
Išsinuomočiau patalpą daiktams
laikyti (rūsį, sandėliuką).
Tel. 8 698 17855
Išnuomojamas 6 a sklypas mėgstantiems ūkininkauti, norintiems dirbti
žemę ir užsiauginti nuosavų daržovių. Tel. 8 657 52514
Išnuomoju 3 kambarių butą Veisiejų
g. Kaina – 1 mėn./230 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 623 23482
Išnuomoju atskirą namelį statybininkams. Tel. 8 680 33854

Ieško darbo
Vyras ieško darbo apdailos, elektros
srityse. Tel. 8 670 87679

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

26 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 627 03336

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

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

Rusiški (3 korpusų) plūgai, sunkios
akėčios, šieno vartytuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178
Telefonas „V-5“ už 150 Eur; vartų
automatika už 400 Eur; cinkuotas
tvoros tinklas. Tel. 8 625 55009
Mobilusis telefonas „IPhone 5“. Kaina
– 300 Eur. Tel. 8 627 13618
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

Kiti
Dovanoju akmenis. Tel. 8 680 71286
Reikalingas sodininkas, galintis nugenėti vaismedžius. Tel. 8 698 40430
Atiduodu smulkintas betonines atliekas. Tel. 8 670 87679

Saksofonas „B &S MarkneukirchenKlingenthal“. Tel. 8 614 25681
Automatinė skalbimo mašina „Beko“.
Kaina – 110 Eur. Tel. 8 622 82556
Naudota dujinė viryklė.
Tel. 8 626 90550

Gegužės 1 d. (pirmadienį)
dirbs būrėja Almida.

Tel. 8 674 21205
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Šuns dieną į darbą – su augintiniais!

Į darbą atsivesti augintiniai nuo pat ryto dovanojo gerą nuotaiką ne tik savo šeimininkams, bet ir visiems centro lankytojams/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Prie Lietuvos kinologų draugijos iniciatyva nuo 2016
metų balandžio 24-osios Lietuvoje minimos Šuns dienos
akcijų pirmadienį prisijungė ir Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA.
Kad pozityvumo ir geros nuotaikos užtaisas būtų garantuotas ne
tik pirmadieniui, bet ir visai paskutinei balandžio savaitei, į darbą
ankstų rytą skubėjo ne tik centro
AQUA darbuotojai, bet ir jų mylimi augintiniai. Viešbučio „Flores“
žiemos sode susitiko Diva, Bjan-

ka, Karla, Perla ir Fredis. Moteriškoje kompanijoje drąsiausiai jautėsi metukų Fredis, kuris
džiaugėsi ne tik savo kompanionėmis, bet ir šuniškais skanukais.
Į darbą atsivesti keturkojai nuo
pat ryto dovanojo gerą nuotaiką
ne tik savo šeimininkams, bet ir
visiems centro lankytojams.
Šuns diena skirta keisti visuomenės požiūrį į šunis, akcentuojant,
kad meilė, visų pirma, reiškia atsakomybę. Prieš nuspręsdamas
auginti šunį namuose, privalai suvokti, kad tampi už jį atsakingas

– privalai juo rūpintis ir neišmesti į gatvę, kai įkyrės. Kiekvienas
šuns šeimininkas privalo išmokyti savo augintinį tinkamai elgtis ir namuose, ir viešumoje, kad
nekiltų aplinkinių pasipiktinimo.
Šią dieną žmonės, auginantys
šunis, kviečiami į bendrą pikniką
gamtoje. Miesto kavinės taip pat
raginamos tapti draugiškomis šunims ir atverti duris ne tik jų šeimininkams.
„Mano Druskininkai“
informacija

LIONS klubas ir vėl ieško talentingų
jaunųjų menininkų!
Druskininkų LIONS moterų klubas ir vėl kviečia kūrybingų jaunųjų menininkų gerbėjus, tėvus, senelius, mokyklas, klases sukrusti ir
siųsti informaciją apie bundančius dailės, muzikos, literatūros, choreografijos, fotografijos ar kitos meno srities talentus, kuriems labai
praverstų LIONS klubo skiriama Metų stipendija (290 Eur) meniniams
gebėjimams tobulinti. Jūsų laiškų ar žinučių su būsimo stipendijos gavėjo vardu, pavarde, dabartiniais nuopelnais ir ateities svajonėmis
laukiame iki 2017 m. gegužės 6 d. el. paštu: lions.druskininkai@gmail.
com arba telefonu 8 682 42967 (kultūros grupės narė Loreta).
Šiemetį jaunąjį talentą, kuriam ši stipendija bus paskirta 2017 metais, išrinks mūsų klubas, surinkęs ir kruopščiai išanalizavęs visą iš jūsų gautą informaciją, vadovaudamasis Talentų stipendijos skyrimo nuostatais.
Laukiame kuo daugiau aprašymų apie jaunuosius kūrybingus druskininkiečius!
Danutė Časienė, Loreta Baliukonienė,
Druskininkų LIONS moterų klubo kultūros grupės narės

