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Savaitgalį Druskininkus sudrebins
festivalis „Dragfest.Lt“
Meras
R. Malinauskas
bendruomenei
pateikė savo ir
Tarybos
veiklos metinę
ataskaitą

5 psl.

U. Mickevičius: „Tikimės, jog pritrauksime daug automobilių ir motociklų sporto mėgėjų, sukelsime malonų šurmulį kurorto gatvėse bei suteiksime progą miesto gyventojams ir
svečiams aktyviai, linksmai praleisti nuostabų vasaros savaitgalį“/Andriaus Švitros nuotrauka

Druskininkai savaitgalį taps
šalies lenktynių sostine. Birželio 16-18 dienomis Veisiejų gatvėje „Stihl“ pristatys automobilių „Drag“ (traukos) festivalį
„Dragfest.Lt“, organizatorių manymu, sulauksiantį didelio lenktynių mėgėjų dėmesio. Tris dienas vyksiančiame festivalyje
tikimasi pritraukti greičio mėgėjų ir iš Lietuvos, ir iš užsienio. Visą savaitgalį žiūrovai galės paganyti akis į ypatingus ir
išskirtinius automobilius, vyks
pirmosios Lietuvoje motociklų
„Drag“ traukos lenktynės.
Kaip sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas,
kurorte organizuojami automobilių sporto renginiai sulaukia didelio
miestelėnų ir svečių dėmesio. „Šie
renginiai yra lankomi, pageidaujami, jais domimasi. Druskininkuose organizuotas jau ne vienas automobilių ralio renginys. Tie, kas
tokius renginius organizuoja, viską padaro sklandžiai. Smagu, kad
sulaukiame labai gerų atsiliepimų
apie visas automobilių sporto renginiuose dirbančias tarnybas – policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, medikus. Giriamos ir sporto
įstaigos, kurios užsiima renginių
organizavimu. Druskininkuose nekuriame bereikalingų kliūčių renginių organizavimui, todėl festivalio
„Dragfest.Lt“ organizatoriai ir kreipėsi į mus. Tikimės, kad tris dienas
truksiantis renginys bus įdomus ir
čia gyvenantiems žmonėms, ir atvykusiems svečiams, todėl pritarėme, kad jis būtų organizuojamas

Druskininkuose. Manau, kad savaitgalį visi Druskininkuose susibūrę automobilių ir motociklų sportą mėgstantys žiūrovai patirs daug
smagių akimirkų. Tokiuose renginiuose svarbus turimos technikos
lygis, vairuotojo meistriškumas ir,
žinoma, sėkmė, kurios reikia visose sporto šakose“, – mintimis dalijosi R. Malinauskas.
Renginio organizatoriai kartu su
festivalio draugais, profesionalia automobilių galios didinimo
kompanija „Startline“ pristato automobilių „Super VIP klasę“ su
1000 arklio galių turinčiu limuzinu priešakyje.
Festivalio metu vyks net šeši
tarptautiniai lenktynių čempionatų etapai: Lietuvos „Drag“ čempionato 2-asis etapas; Latvijos „Drag“
čempionato 2-asis etapas; Lietuvos motociklų drag „Roadhogs
MC taurė“ 2-asis etapas; „Audio
Freakz Lietuva dB drag“ 2-asis
etapas; „RWYB by Taikos Dragai“
ir „Start Line Super Vip Class“.
Kaip sakė organizatoriai, pirmąją „Dragfest.Lt“ dieną bus surengta automobilių sporto treniruočių
iniciatyva „Run What You Bring by
Taikos Dragai”, skatinanti greičio
fanatikus lenktyniauti saugiai. Jos
metu kiekvienas norintysis galės
išbandyti savo automobilio galimybes, pasivaržyti su draugais profesionalioje ir saugioje trasoje. Ši akcija abejingų nepaliks.
Antrąją renginio dieną, šeštadienį, po gausių automobilių ir
motociklų lenktynininkų važiavi-

mų festivalio dalyvių ir žiūrovų
laukia „AC/DC” projekto, „Fire It
Up“ muzikinis pasirodymas.
Muzikos gerbėjams festivalio
organizatoriai paruošė dar vieną staigmeną – specialiai į renginį atvyks garsus Lenkijos didžėjus
Beat69. Vaikinas pernai sutriuškino konkurentus prestižiniame
Lenkijos didžėjų čempionate „Red
Bull“. Beat69 buvo absoliutus lyderis „Thre3style“ kategorijoje ir joje
laimėjo pirmąją vietą. 2016-ųjų
pabaigoje lenkas dalyvavo ir „Red
Bull“ Čilėje organizuotame pasaulio didžėjų čempionate. Ypatingais
„miksavimo“ sugebėjimais pasižymintis vaikinas savo pasirodymų
metu kuria tikrą šou. Beat69 pasižymi ne tik gerais techniniais sugebėjimais, bet ir puikiu muzikos
pasirinkimu. Šeštadienio vakarą
nuo pusės dešimtos visas Beat69
pasirodymas Druskininkų jaunimo
amfiteatre bus filmuojamas ir rodomas specialiuose ekranuose.
Trečiąją dieną programoje numatyta „dB drag“ antrasis etapas,
kurio metu dalyviai parodys, kad
mašinos gali lenktyniauti ne tik
dėl greičio, bet ir dėl garso. Vyks
ir čempionatų finaliniai važiavimai,
bus surengta čempionatų nugalėtojų apdovanojimų ceremonija bei
iškilmingas festivalio uždarymas.
Viso savaitgalio metu žiūrovai
galės paganyti akis į ypatingus ir
išskirtinius automobilius. Vienam
iš varžybų dalyvių ypatingą prizą dovanos šveicariškų laikrodžių
atstovai „Certina“.

„Norime sukurti šventę ne tik lenktynių dalyviams, bet ir Druskininkų
gyventojams, miesto svečiams“, –
sakė vienas iš renginio organizatorių, druskininkietis Ugnius Mickevičius, pridurdamas, kad miestas
turės ir savo atstovą lenktyninių trasoje, tad kurorto gyventojai galės
aistringai palaikyti saviškį.
Ugniaus teigimu, visose automobilių lenktynėse svarbus ne tik
įspūdingas reginys, adrenalinas,
bet ir pačių varžybų dalyvių bei žiūrovų saugumas: „Labai norėčiau
paprašyti visų, kurie stebės varžybas, būti atsargiems, rūpintis savo
ir savo artimųjų saugumu. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės,
kad Druskininkuose bus tikrai atsakingai rūpinamasi visų dalyvių saugumu renginio metu.
Druskininkuose sutikome daug
automobilių sporto fanų. Esame
labai dėkingi renginiui kurorte pritarusiai ir padėjusiai jį organizuoti Druskininkų savivaldybei, vietos
verslininkams, kurie noriai padeda.
Dėkojame visiems, kas prisideda
prie renginio – apsaugos darbuotojams, savanoriams bei Roadhogs MC baikeriams. Tikimės, jog
pritrauksime daug automobilių ir
motociklų sporto mėgėjų, sukelsime malonų šurmulį kurorto gatvėse bei suteiksime progą miesto
gyventojams ir svečiams aktyviai,
linksmai praleisti nuostabų vasaros
savaitgalį“.
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkuose
– pirmoji ikimokyklinio ugdymo
edukacinių idėjų
mugė „Darželis, į
kurį nori kiekvienas vaikas. Aš
suradau. O tu?“

9 psl.

Druskininkų
viešojoje
bibliotekoje –
itališki pašnekesiai

10 psl.
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Aptarta Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į
darbo rinką programos įgyvendinimo eiga

Druskininkų savivaldybėje
registruotas nedarbas ir
toliau išlieka mažiausias
Alytaus apskrityje

Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdžių salėje organizuotas seminaras-pasitarimas apie korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir
Jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė
aptarė jau keletą mėnesių įgyvendinamos Jaunimo verslumo
ugdymo ir integracijos į darbo
rinką programos eigą. Susitikimo metu pasidžiaugta, kad
savivaldybės vadovų iniciatyva įgyvendinama programa sulaukė didelio susidomėjimo ir iš
vietos verslininkų, ir, svarbiausia, iš jaunimo. Minėtai programai iš savivaldybės biudžeto
skirta 50 tūkst. eurų. Susitikimo
metu aptartos galimybės pro-

gramai skirti papildomą finansavimą.
„Labai smagu, kad idėja įgyvendinti jaunimo įdarbinimui skirtą programą pasiteisino, jaunimas parodė norą dirbti. Šie metai pirmieji,
džiaugiamės, kad visi procesai
vyksta sklandžiai. Norime, kad programa būtų efektyvi ir kokybiška,
todėl planuojame ją tobulinti ir tęsti“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė.
Jaunimo užimtumo centras paskelbė darbdavių sąrašą ir darbuotojų poreikį, o jaunimas aktyviai domisi esamomis darbo

vietomis bei profesinio orientavimo galimybėmis. Programa išsiskiria tuo, kad jaunuolis, pasirinkęs dominančią sritį, privalo nueiti
į darbo pokalbį ir pristatyti save
darbdaviu. Tokiu būdu jis įgyja labai reikalingos patirties. Pasirengti
pokalbiui dėl darbo jaunimui padeda JUC specialistai, kurie taip pat
motyvuoja susipažinti ir su verslumo galimybėmis.
Prognozuojama, kad didžiausias antplūdis norinčiųjų dirbti
bus birželio-rugpjūčio mėnesiais,
kai prasidės vasaros atostogos
moksleiviams ir po studijų sugrįš
studentai.

Primename, kad nuo šių metų balandžio 1 dienos
pasikeitė rinkliavos mokėjimo tvarka už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Mažiausias nedarbas visoje Alytaus apskrityje ir toliau išlieka Druskininkų
savivaldybėje

Alytaus teritorinės darbo biržos pateiktoje Alytaus apskrities
darbo rinkos situacijos gegužės
mėnesio apžvalgoje pažymima,
kad mažiausias nedarbas visoje Alytaus apskrityje ir toliau išlieka Druskininkų savivaldybėje.
Tuo tarpu didžiausias nedarbas
registruotas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse. Per gegužės
mėnesį nedarbas Alytaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje, palyginus su
2017 m. balandžio mėnesiu, sumažėjo 0,7 proc. punkto. Daugiausiai nedarbo lygis, lyginant
su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo
Druskininkų savivaldybėje. 2017
m. gegužės mėnesį Alytaus teritorinėje darbo biržoje darbdaviai
registravo 831 laisvą darbo vietą.
Gegužės mėnesį Druskininkuose registruota 154 laisvos darbo vietos. Mažiausia darbo jėgos
paklausa buvo Lazdijų ir Alytaus
rajonuose.
Komentuodamas mažėjantį ne-

darbo lygį Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius sakė: „Mažėjantys
registruoto nedarbo rodikliai patvirtina, koks svarbus yra tarpinstitucinis – Savivaldos, verslo atstovų ir Darbo biržos – dialogas.
Darbo birža naudoja aktyvias
darbo rinkos politikos priemones,
dedame daug pastangų, kad mažėtų jaunimo nedarbas, kad jauni žmonės būtų motyvuoti dirbti“.
Druskininkų savivaldybės administracija ir toliau tęs glaudų
bendradarbiavimą su teritorinės
darbo biržos specialistais bei
vietiniais verslininkais, siekiant,
kad Druskininkų savivaldybėje
nedarbo lygio situacija ir toliau
gerėtų, mažėtų ilgalaikių bedarbių, būtų sukuriama naujų darbo
vietų. Šiais metais pirmą kartą
pradėta įgyvendinti ir sėkmingai
pagreitį įgavo Jaunimo verslumo
ugdymo ir integracijos į darbo
rinką programa, kuriai savivaldybė skyrė 50 tūkst. eurų.

„Druskonis“ pažeidė
Visuomenės informavimo
etikos kodeksą – tai konstatavo
Visuomenės informavimo
etikos komisija
Praėjusiais metais Vyriausybė
patvirtino visoms savivaldybėms
vienodas taisykles, kuriose numatytas pagrindinis reikalavimas
– 2017 m. savivaldybės privalėjo
patvirtinti diferencijuotas rinkliavas
už atliekų surinkimą ir tvarkymą,
nustatant pastoviuosius bei kintamuosius kaštus. Druskininkų savivaldybės Taryba šių metų vasario
mėn. patvirtino naujus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Nuo 2017
metų balandžio 1 dienos įsigaliojo naujoji dvinarė rinkliava. Pastoviąją rinkliavos dalį mokės visi, o
kintamosios galės nemokėti tik tie,
kurie įrodys, kad nuo 3 iki 12 mėn.,
kaip tai nustato Vyriausybės nutarimas, nesinaudojo nekilnojamojo
turto objektu arba negyveno jiems
priklausiančiame būste, nenaudojo vandens, elektros bei dėl to nesusidarė papildomos atliekų tvarkymo sąnaudos.

Druskininkų savivaldybės atliekų
turėtojai šiai metais dar yra gavę
sąskaitas tik už pirmą ketvirtį – už
komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą iki balandžio 1 dienos.
Už likusius 9 metų mėnesius mokėjimo pranešimai bus pateikti birželio mėnesio pabaigoje, kuriuose
rinkliava jau bus diferencijuota.
Naudojantiems el. aptarnavimo
savitarnos svetainę – nuolaidos
Siekiant taupyti rinkliavos administravimo lėšas, visi rinkliavos mokėtojus skatiname naudotis el. aptarnavimo savitarnos svetaine (nuoroda
internete: http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/)
ir asmenims, minėtoje svetainėje užsisakiusiems gauti mokėjimo pranešimus elektroniniu būdu ar gaunantiems ir rinkliavą už visą mokestinį
laikotarpį sumokėjusiems iki šių metų
liepos 1 d., kitų metų rinkliava bus sumažinta 3 procentais. Prašome naudotis galimybe sutaupyti.

Lengvatų teikimo tvarka
Pasikeitus atliekų rinkliavai, taikomos socialinės kompensacijos mažiausiai uždirbantiems asmenims,
taip pat išliko ir lengvatos nekilnojamajam turtui, kai jis rekonstruojamas,
remontuojamas bei griaunamas (turint statybą leidžiantį dokumentą) ir
tuo metu atliekas tvarkant pagal sudarytas sutartis su statybines atliekas
tvarkančia įmone. Rinkliavos nuostatuose taip pat numatyta galimybė nekilnojamojo turto savininkams deklaruoti faktinę, dominuojančią (daugiau
kaip 80 proc.) nekilnojamojo turto
veiklos paskirtį ir pagal ją mokėti rinkliavą. Taip pat rinkliava nebus skaičiuojama tuo laikotarpiu, kai nekilnojamojo turto objektų savininkai yra
mirę iki paveldėtojų atsiradimo bei nekilnojamasis turtas bus išbraukiamas
iš rinkliavos mokėtojų registro, kai jis
yra fiziškai sunaikintas arba sugriuvęs. Bendruomenė rinkliavos ir kitais
atliekų tvarkymo klausimais gali konsultuotis tel.: (8 313) 52365.

Visuomenės informavimo etikos
komisija gegužės 31 dieną priėmė
sprendimą, jog „Druskonis“ pažeidė Visuomenės informavimo etikos
kodeksą. Taip Komisija pasisakė
dėl „Druskonio“ publikacijos apie
Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimą perduoti savivaldybės administracijai valdyti, naudoti
ir disponuoti savivaldybei priklausantį turtą patikėjimo teise. Primename, kad Druskininkų savivaldybės Tarybai praėjusių metų rugpjūtį
priėmus minėtą sprendimą, konservatoriai ir liberalai jį apskundė Generalinei prokuratūrai, o taip
pat nepagrįstai kritikavo minėtoje
„Druskonio“ publikacijoje. Druskininkų savivaldybės administracija
kreipėsi į Visuomenės informavimo
etikos komisiją dėl minėtos publikacijos vienašališkumo.
Praėjusį penktadienį gautame Komisijos sprendime pažymima, kad „Druskonio“ publikacijoje
buvo pateiktos kritiškos opozicijoje
esančių liberalo J. Šarkaus ir kon-

servatoriaus V. Semeškos nuomonės apie ginčijamą Druskininkų
savivaldybės Tarybos sprendimą.
Taip pat buvo kritikuojama savivaldybės administracija. Komisija savo sprendime pažymi, kad
„Druskonio“ publikacija buvo vienašališka, paremta tik konservatorių ir liberalų nuomone, nebuvo išklausyta kita šalis.
Komisija
konstatavo,
kad
„Druskonio“ redakcija privalėjo teikti visapusišką informaciją ir kreiptis į tarybos sprendimą
priėmusius asmenis, tiesiogiai į
savivaldybės merą Ričardą Malinauską arba į Druskininkų savivaldybės administraciją ir suteikti galimybę paaiškinti, patikslinti
ar paneigti neteisingą informaciją.
Tačiau tai nebuvo padaryta.
Atsižvelgiant į minėtus argumentus, Komisija nusprendė, kad
„Druskonis“ pažeidė Visuomenės informavimo etikos kodeksą.
„Druskonis“ privalės šį Komisijos
sprendimą paskelbti viešai.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Viešėjo delegacija iš Lenkijos Respublikos Seimo

Delegacija iš Lenkijos Respublikos Seimo, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Seimo nariai A. Strelčiūnas ir
Z. Streikus bei Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas/Dovilės Radzivilavičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje viešėjo delegacija iš Lenkijos Respublikos Seimo, kurią sudarė Vietos savivaldos ir regioninės
politikos komiteto nariai. Svečius
pasitiko Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas, Seimo nariai A. Strelčiūnas ir Z. Streikus bei Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas Algirdas Svirs-

kas. Druskininkų savivaldybės meras svečiams pristatė kurorto istoriją, per pastaruosius 15 metų
įgyvendintus ir planuojamus vykdyti projektus, papasakojo apie turistų
srautus. Buvo pasidalinta projektų,
finansuojamų ES paramos fondų lėšomis, įgyvendinimo patirtimi.
Delegacija negailėjo gražių žodžių
Druskininkams.

Po susitikimo savivaldybėje svečiai išvyko į miestą, kur apžiūrėjo svarbiausius turizmo objektus:
Druskininkų vandens parką, FLORES viešbutį ir Druskininkų gydyklą, išbandė „Lynų kelią“ bei
susipažino su „Snow Arenos“ infrastruktūra. Vizitas baigėsi, aplankius Karolio Dineikos sveikatingumo parką.

Aptarta Druskininkų Kultūros centro
techninio projekto rengimo eiga

Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija konstatavo:
laiku nepateikęs privačių
interesų deklaracijos
liberalas V. Balčius pažeidė
įstatymą
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) informavo
Druskininkų savivaldybę, kad
opozicijos atstovas liberalas Vitas Balčius teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs
privačių interesų deklaracijos,
pažeidė LR viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą.
Primename, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
(VTEK) Druskininkų savivaldybės Etikos komisijai pavedė atlikti tyrimą dėl opozicijos atstovo liberalo Vito Balčiaus, kuris
nebuvo deklaravęs viešųjų ir
privačių interesų ir nepatekęs
deklaracijos. Druskininkų savivaldybės Etikos komisija nustatė, kad liberalas Vitas Balčius,
Taryboje nuo šių metų sausio
pakeitęs mandato atsisakiu-

sį Valdą Trinkūną, nesilaikė LR
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo. Įstatyme numatyta,
kad pateikti deklaraciją privaloma per 30 darbo dienų. Komisijai liberalas V. Balčius dėl susidariusios situacijos nepateikė
jokio paaiškinimo, į posėdį taip
pat neatvyko.
Druskininkų savivaldybės Etikos komisija, atlikusi tyrimą, priėmė sprendimą, kad liberalas
V. Balčius pažeidė LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymą
ir sprendimą, kaip ir numatyta teisės aktuose, perdavė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
Šias išvadas patvirtino ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Mokiniai laisvalaikį leis
įdomiose vasaros stovyklose

Vasaros stovyklose planuojama užimti apie 700 vaikų/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Šių metų pradžioje Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pasirašė Druskininkams
ir visai Lietuvai ypatingai reikšmingo Druskininkų Kultūros centro techninio projekto parengimo
sutartį ir buvo pradėti techninio
projekto rengimo darbai. Birželio 9 dieną Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos
specialistai ir kultūros srities darbuotojai susitiko su viešąjį atvirą pirkimo konkursą laimėjusios
uždarosios akcinės bendrovės
„Uostamiesčio projektas“ atstovais ir aptarė techninio projekto
rengimo eigą ir sprendinius.
Techninio projekto sprendinius
įvertino ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Jo teigimu, techninio projekto parengimui keliami aukšti
reikalavimai, nes nuo jo priklausys tolesnis projekto įgyvendinimas. „Siekiame kultūrinį turizmą
vystyti tarptautiniu lygiu, todėl turime atsakingai apgalvoti visus

sprendimus – nuo pačių didžiausių iki mažiausių smulkmenų“, –
sakė R. Malinauskas.
Susitikimo metu aptarti projektuotojų parengti projektiniai pasiūlymai, išsakytos pastabos dėl
jų tobulinimo.
Siekiant pritaikyti moderniausius ir efektyviausius sprendimus, tariamasi ir su užsienio ekspertais, turinčiais patirtį
analogiškų kultūros centrų projektavimo, statymo, operavimo,
administravimo srityse. Ir inžineriniai, ir įrangos, ir akustikos
sprendimai turi būti funkcionalūs
ir efektyvūs, o erdvės išspręstos
taip, kad jas būtų galima transformuoti pritaikant skirtingo žanro renginiams.
Druskininkų Kultūros centro
techninio projekto rengėjai išklausė išsakytas pastabas ir toliau tęs pradėtus darbus, tikslins
techninius sprendinius ir juos pristatys Druskininkų savivaldybės
vadovams bei specialistams.
Primename, kad
Druskinin-

kų kultūros centrą planuojama
įrengti kurorto centre, buvusios
„Nemuno“ sanatorijos koncertų
salės vietoje. Planuojama įrengti daugiafunkcines didžiąją ir mažąją sales, kino salę, erdves repeticijoms, galeriją, maitinimo
paskirties, technines, administracines ir kitas patalpas. Pagrindinės Druskininkų kultūros centro funkcijos – koncertai, teatras,
kinas, didelės apimties konferencijos. Prie Kultūros centro planuojama įrengti parką.
Projektavimo darbai bus vykdomi dviem etapais: pirmasis numato projektinių pasiūlymų parengimą, antrajame etape bus
parengtas buvusios sanatorijos
„Nemunas“ pastatų, esančių T.
Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7
rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą techninis projektas,
kurio pagrindu gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
Preliminariai planuojama, kad
techninis projektas bus parengtas per 2017 metus.

Vasarą Druskininkų savivaldybės mokiniai praleis turiningai –
vasaros stovyklose planuojama
užimti apie 700 vaikų. Iš Druskininkų savivaldybės biudžeto vasaros programų organizavimui ir
vykdymui skirti 25 194 eurai. Prie
turiningo vaikų poilsio nemaža
dalimi prisidės tėveliai, įvairūs
rėmėjai, skirta paramos lėšų nemokamam maitinimui. Planuojamos stovyklos: „Vasara parapijos
namuose“, „Stovykla SMART“,
„Tarptautinė jaunųjų kalnų slidininkų stovykla“, „Būti kartu“,
„Smagi vasara JUCe“, „Vaivorykštė“, „Judėk. Mąstyk. Pažink“,
„Šuolis į vasarą“, „Mokslas aplink
mus“, „Vyturėlis“, „Aitvaras“.
Druskininkų sporto centras rugpjūčio 14-25 dienomis organizuos sporto stovyklą šio centro

mokiniams. Stovykloje planuojama užimti per 100 mokinių.
Visą vasarą Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) darbo dienomis dirbs nuo 13 iki 20
valandos. Jaunimas galės leisti
savo laisvalaikį ir užsiimti mėgstama veikla JUC erdvėse, o taip
pat bus vykdoma verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykla organizuoja kūrybinę 3 menų stovyklą, kuri vyks
2017 m. birželio 5-16 dienomis.
Vasaros atostogų metu Druskininkų savivaldybės vaikams
sudarytos
sąlygos
naudotis
mokyklų sporto salėmis bei moderniais renovuotais sporto aikštynais, ten savivaldybės mokiniai
gali aktyviai leisti laiką.

Aktuali informacija jauniesiems ūkininkams
Druskininkų savivaldybė informuoja jaunuosius ūkininkus, kad Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui”.
Kviečiame Druskininkų krašto jaunuosius ūkininkus dalyvauti seminare ir
nuo 2017 m. liepos 3 d. iki liepos 31 d. aktyviai teikti paramos paraiškas.
Seminaras vyks birželio 14 d., 10.00 val. (Alytaus r. sav., Pulko g. 21, Alytus).
Pageidautina registracija dėl dalyvavimo seminare el. paštu: karolina@ministerium.lt arba tel. +370 645 54779.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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R. Paksas. Politinis procesas, kuris neturi precedento nei Lietuvoje,
nei Europoje, nei pasaulyje
Europos Parlamento Teisės reikalų
komitetas po ilgai trukusių svarstymų
nutarė siūlyti, o Europos Parlamento
nariai balsų dauguma atšaukė mano
europarlamentaro teisinį imunitetą.
Taip priimtas sprendimas, kurio itin
nekantriai Lietuvoje laukė tie, kas pasislėpę po tariamo teisingumo mantijomis bando įgyvendinti politinius
užsakymus ir patenkinti abejotinas
asmenines ir politines kai kurių asmenų ambicijas.
Tokių reiškinių šalyje nebūtų, jei
būtų efektyvi parlamentinė kontrolė.
Tačiau Lietuvoje ji neegzistuoja. Tą
akivaizdžiai liudija didžiulis politinis
teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų
angažuotumas ir jų tarnystė ne įstatymui ir teisei, bet paskiriems asmenims politikoje. Ir ne tik mano atveju.
Europos Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet
viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija.
Tačiau apie kokias teisines ir nepriklausomybės garantijas galima
kalbėti, kai savo šalyje jau daugiau
kaip trylika metų patiriu tiesioginį politinį persekiojimą ar įvairiai paslėptas jo atmainas?
Lietuva ilgus metus neįgyvendina Europos Žmogaus Teisių teismo
sprendimo dėl mano pilietinių teisių
ir laisvių neproporcingo apribojimo.

Teismas tą pareikalavo padaryti dar
2011 metų pradžioje.
Teisingumo ministerija negirdi Europos Ministrų Tarybos priežiūros
komiteto daugkartinių raginimų. Nepaisoma netgi, kad nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio Lietuvai taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra. Ji reiškia
sistemingą nevykdomo sprendimo
svarstymą Europos Tarybos Ministrų Komiteto posėdžiuose.
Šalies Vyriausybė nepaiso Jungtinių Tautų organizacijos Žmogaus
Teisių komiteto rekomendacijų ir toliau pažeidinėja Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto principus.
Skaudu pripažinti, kad nepriklausoma prokuratūra Lietuvoje yra tik
fikcija, kaip ir dominuojanti, tik deklaratyviai neva nepriklausoma žiniasklaida.
Kas, kam ir kiek turi sumokėti, kaip
reikia prispausti žiniasklaidos ir teisėsaugos žmones, kad demokratinėje
šalyje teisė ir laisvas žodis taptų valdžios parankiniais tarnais? Ar valstybę, kurios piliečiai yra tapę sąmokslo
ir apgaulės įkaitais, dar galima laikyti
laisva ir demokratine?
Europos Sąjungos institucijos šiandien selektyviai vertina žmogaus teisių padėtį, užmerkia akis į teisinės
valstybės principų nesilaikymo faktus, jeigu tai nepažeidžia bendriją

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininkas

uzurpavusių dominuojančių politinių
grupių interesų.
Ir atvirkščiai, Briuselyje reaguojama itin irzliai, jeigu kalbama apie politikus, kurie kritiškai vertina Europos
Sąjungos politinės nomenklatūros
diktatą, nacionalinės valstybingumo
idėjos menkinimą ir jos naikinimą.
Visas šis vieno asmens kryptingo politinio persekiojimo procesas,
turint tikslą jį visiškai eliminuoti iš visuomeninės veiklos, draudžiant dalyvauti rinkimuose, trukdant vykdyti tiesiogines pareigas, įveliant į
nesibaigiančias teismines procedūras, neturi precedento nei Lietuvoje,
nei Europoje, nei pasaulyje.

Istorija ir laikas žmones, tarnaujančius ne visuomenei, bet atskiriems
individams politikoje ar greta jos,
anksčiau ar vėliau tinkamai įvertins.
Šiandien atmetu bet kokias insinuacijas bei interpretacijas dėl mano sąsajų su abejotina, teisėsaugos struktūrų kurpiama byla. Esu įsitikinęs, jog
mano atžvilgiu taikomos priemonės
yra perteklinės ir neteisėtos. Nesu
nei sutaręs, nei pažadėjęs, nei priėmęs kokį nors kyšį.
Šioje byloje net nebuvo ieškoma tariamam kyšiui reikiamų pinigų ir nebuvo traukiamas atsakomybėn nė
vienas asmuo, kuris pagal kaltinimo
logiką turėjo būti suinteresuotas kyšio perdavimu.
Europos laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcija, kurioje dirbu
Europos Parlamente, pabrėžia keletą esminių visuomenės ir atskiro
piliečio akcentų: laisvė, teisingumas, apsauga. Ji remiasi Jungtinių
Tautų žmogaus teisių Deklaracijos
nuostatomis, kad laisvė negali būti
varžoma dėl politinių sumetimų ar
kitų, ne teise, bet interesais apibrėžtų dalykų.
Ne pirmus metus būdamas šios
frakcijos nariu, suprasdamas, kas iš
tiesų yra valstybės ir piliečio laisvė
bei nepriklausomybė, esu pakankamai įsigilinęs į tiesioginės demokra-

tijos principus, kuriuos propaguoja
frakcija ir apie kuriuos aš kalbu Lietuvoje jau ne pirmi metai.
Mes būsime laisvi tiek, kiek leisime sau tokiais būti. Mes būsime teisūs, jeigu neleisime kitiems paveržti mūsų tiesos, o teisingumą vykdyti
tarsi pagal užsakymus pageidavimų
koncerte. Mes galime tapti drąsiais.
Nugalėkime savo baimę ir prisitaikymą dėl savo ateities.
Tačiau kodėl, vis pagalvodami
apie laisvesnę ateitį, mes nepaliaujame gyventi nelaisvoje dabartyje?

Parengta, bendradarbiaujant su
Europos Parlamento
frakcija „Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa“
Užsakymo Nr. MDR-108-01

Jaunieji leipalingiečiai – „Golo“
varžybų prizininkai

Tel. 8 646 27 272; el. p.: info@manodruskininkai.lt

Birželio pradžioje Leipalingio pagrindinės mokyklos futbolo komanda pirmą kartą dalyvavo Alytaus apskrities „Golo“ finalinėse
varžybose. Varžybos vyko rato
sistema – jaunieji leipalingiečiai
turėjo sužaisti su visais varžovais.
Kaip teigė mokinius treniravęs

Nuo 2017 m. liepos mėn. išnuomojamos patogiai išplanuotos patalpos kavinės restorano veiklos
organizavimui, adresu Eglės g. 1, Druskininkai (AB „Eglės“ sanatorijos teritorijoje). Bendras patalpų plotas 239 kv. m. Yra lauko terasa, erdvios kavinės/restorano patalpos su įrengta baro zona.
Sanatorijoje vienu metu gyvena nuo 700 iki 1300 žmonių, todėl didelis klientų srautas garantuotas. Pageidautina, kad būtų organizuojami gyvos muzikos/šokių vakarai. Nuomos kaina nuo 1200
EUR. Daugiau informacijos tel. 8 (313) 60221 arba el. p.: office@sanatorija.lt
AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai) nuo 2017 m. liepos 1 d. išnuomoja negyvenamąsias patalpas prekybai (bendras patalpų plotas 39,32 m2, patalpos yra sanatorijos valgyklos pastato „B“ įėjimo pusėje). Nuomos kaina – 200 Eur (be PVM)/1 mėn. Pageidautina, kad būtų prekiaujama meno dirbiniais.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 313) 60 222 arba el. p.: office@sanatorija.lt

mokytojas Aurimas Gudaitis, per
visas varžybas sėkmingai rungtyniavę jaunieji sportininkai įveikė visus varžovus, tačiau varžybų teisėjai dėl vyresnių nei 2004
m. gimimo žaidėjų anuliavo keletą
laimėjimų. „Žinoma, norėjome patekti į Lietuvos golo finalines var-

žybas. Tačiau turime puikią patirtį,
džiaugiamės trečia vieta ir kitąmet pasirodysime dar geriau“, –
po varžybų šypsojosi A. Gudaitis.
Leipalingio pagrindinės
mokyklos informacija
ir nuotrauka
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Meras R. Malinauskas bendruomenei pateikė savo ir Tarybos
veiklos metinę ataskaitą
Pastarąsias dvi savaites Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas kartu su Tarybos nariais bei administracijos
komanda pateikė bendruomenei
savo ir Tarybos ataskaitą, taip
pat buvo aptartas labai svarbus
klausimas dėl Savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų
pakeitimo. Viečiūnuose, Leipalingyje, Didžiasalyje ir Ricieliuose organizuotų susitikimų metu
aptarti žmonėms aktualūs klausimai: kelių tvarkymas, vandens
tinklų plėtra, atliekų tvarkymas,
gatvių apšvietimas, mokinių pavėžėjimas, želdinių tvarkymas,
kalbėta apie kitas aktualijas.
Meras atsakė į užduotus klausimus, papasakojo apie verslo, naujų, turizmą skatinančių ir
Druskininkų populiarumą didinančių objektų statybą ir investicinius projektus.
Gerus rezultatus lemia bendras
darbas
Meras R. Malinauskas pabrėžė,
kad Druskininkų savivaldybės geri
rezultatai yra pasiekti komandiniu
Savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų darbu, glaudžiai ir
nuolat bendradarbiaujant su Druskininkų savivaldybės gyventojų bendruomenėmis.
Kalbėdamas apie palankių verslui
sąlygų kūrimą, R. Malinauskas pasidžiaugė, kad Druskininkų savivaldybė šalyje vertinama, kaip viena
iš palankiausias sąlygas verslui sudarančių savivaldybių. Tyrimai rodo,
kad vietos valdžios indėlis į verslo
aplinkos patrauklumą yra didelis, o
nuo jo nemaža dalimi priklauso, ar
žmonės ryšis išbandyti verslumą,
ar, atsižvelgę į didelius barjerus bei
blogą kitų patirtį, nutars nerizikuoti.
„Be abejo, Savivaldybei labai svarbu bendradarbiauti su verslu. Nors
galimybės yra ribotos, tačiau stengiamės pagal Savivaldybei suteiktas funkcijas bendradarbiauti ir
verslui sudaryti palankias sąlygas.
Stengiamės, kad mokestinė našta nedidėtų ir gyventojams. Žemės
ir nekilnojamojo turto mokesčių dydžius savo gyventojams nustato
Savivaldybės taryba. Nors biudžete lėšų trūksta, tačiau siekiame, kad
šie mokesčiai mūsų gyventojams
būtų kuo mažesni,“ – sakė meras.
R. Malinauskas pasidžiaugė, kad,
remiantis įvairių, viešoje erdvėje skelbtų tyrimų duomenimis, matyti, kad Druskininkų savivaldybė
yra vertinama kaip ta, kurioje verslo atstovai 2016-aisiais jautėsi geriausiai: Druskininkams skirta 5-oji
vieta tarp visų šalies savivaldybių.
„Žiūrint į visą Lietuvos žemėlapį,
kuris yra sudarytas, remiantis tyrimų duomenimis, Druskininkai yra
tarp savivaldybių, kuriose yra mažiausias verslo įmonių bankrotų,
atleistų žmonių ir sumažintų darbo vietų skaičius. Džiaugiuosi, kad
bendras darbas su verslu ir bendruomenėmis lemia tokius gerus
rezultatus“, – akcentavo Druskininkų savivaldybės vadovas.
Meras pasidžiaugė, kad Druskininkai ir toliau išlieka renovacijos
lyderiais – mūsų savivaldybėje jau
renovuota 70 daugiabučių, o nauji pastoliai prie renovuojamų namų
vis kyla.
Turistų atvyksta vis daugiau,
plečiamas kaimo turizmas
Susitikimo metu meras R. Malinauskas pasidžiaugė, kad turistų
srautai į Druskininkus, kaip ir kasmet, auga. Plečiamas ir kaimo turizmas, organizuojamos edukacinės
programos, tai leidžia gyventojams
papildomai užsidirbti, todėl turistų
srautų augimas yra didelė nauda

Viečiūnuose, Leipalingyje, Didžiasalyje ir Ricieliuose organizuotų susitikimų metu aptarti žmonėms aktualūs klausimai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

visiems gyventojams. „Turistų sumažėjimas buvo stipriai jaučiamas
2009 metais, kai Lietuvą buvo ištikusi ekonominė krizė. Žinant, kad apie
80 procentų mūsų miesto gyventojų dirba ir visas Druskininkų savivaldybės gyvenimas sukasi paslaugų
sektoriuje, labai svarbu, kad turistų daugėja. Per visus 26 Nepriklausomybės metus pasiekėme patį geriausią rezultatą. Per pastaruosius
17 metų nuo kurorto atgaivinimo turistų srautas išaugo daugiau kaip 8
kartus“, – sakė R. Malinauskas.
Įsibėgėja nauji projektai
Meras bendruomenei pristatė planuojamus įgyvendinti projektus.
Druskininkams ypatingai reikšmingas Kultūros centro projektas. Šiuo
metu rengiamas techninis projektas, intensyviai dirbama, pritraukiant
finansavimo šaltinius, tikimasi kitąmet pradėti projekto įgyvendinimą.
Meras papasakojo, kad vienas iš
svarbesnių projektų – „Menų kalvės“ įrengimas (projekto vertė – 1,1
mln. eurų.). Jis akcentavo, kad šioje erdvėje bus ne tik menininkų dirbtuvės – ten bus rengiamos parodos,
organizuojami aukcionai, suteikiama galimybė kūrėjams savo darbus
ir parduoti.
Svarstoma Druskonio ežere įrengti unikalų, įspūdingo dydžio vandens
ekraną su lazerių projekcijomis.
Šis projektas padėtų į Druskininkus pritraukti dar daugiau svečių.
Planuojami teminiai vakarai, filmų
peržiūros, koncertai – pasirinkę vakarą praleisti Druskonio pakrantėje, druskininkiečiai ir kurorto svečiai
galėtų stebėti įspūdingus vaizdus
vandens ekrane.
Planuojama modernizuoti Pramogų aikštėje esančią Kultūros centro
lauko sceną, daug dėmesio skiriant
garso ir apšvietimo kokybei.
Mero teigimu, Druskininkai neatsisako ir Jūros po stogu projekto, norima užbaigti tvarkyti Karolio
Dineikos sveikatingumo parką, rekonstrukcijos laukia ir gydyklos, kurorto centre esanti pėsčiųjų alėja,
taip pat dviračių ir pėsčiųjų takai.
Kaip susitikimuose sakė R. Malinauskas, džiugu, kad praėjusiais
metais pavyko išspręsti nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkams klausimą. „Tai, kad Druskininkams dujų tiekimą užtikrina
elektros ir dujų skirstymo operatorius ESO, yra pats geriausias,
efektyviausias ir druskininkiečiams
finansiškai naudingiausias sprendimas. Bendromis pastangomis pavyko sėkmingai apginti druskininkiečių
interesus ir sklandžiai išspręsti itin
aktualų dujų tiekimo klausimą – pasirašyti sutartį su valstybine įmone
ESO“, – susitikimo metu džiaugė-

Žmonėms rūpėjo kelių tvarkymo, vandens tinklų plėtros, atliekų tvarkymo, gatvių apšvietimo, mokinių pavėžėjimo, želdinių tvarkymo ir kiti klausimai/„Mano Druskininkai“
archyvo nuotrauka

si meras R. Malinauskas. Kompanija ESO planuoja artimiausiu metu
Druskininkuose įrengti suskystintų gamtinių dujų išdujinimo terminalą, kad būtų nepertraukiamas, konkurencingas gamtinių dujų tiekimas.
Išklausyti gyventojų lūkesčiai
Susitikimo metu buvo pristatytas Druskininkų miesto teritorijos
ribų keitimo planas. Meras paminėjo, kad, pasikeitus teritorijos riboms,
buvusi kaimiškosios vietovės teritorija taps miesto dalimi, todėl gyventojų
turimos žemės ir turto vertė išaugs.
R. Malinauskas patikino, kad Savivaldybės taryba ir ateityje, tvirtinat
tiek žemės, tiek turto mokesčius, priims sprendimus, kad minėti mokesčiai gyventojams nedidėtų arba keistųsi labai nežymiai.
Savivaldybė, turėdama didesnę
dalį kurorto teritorijos, gali tikėtis didesnio finansavimo įvairiems bendruomenei naudingiems projektams
įgyvendinti.
Yra ir kitų pliusų – dėl kelių priežiūros, socialinių, sveikatos priežiūros
paslaugų efektyvumo ir operatyvumo.
Visuose susitikimuose aktualiausias ir opiausias klausimas buvo
apie kaimiškųjų teritorijų kelių priežiūrą ir asfaltavimą.
Meras išsamiai paaiškino, kokiu
principu yra skirstomos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,
kaip kartu su Ūkio skyriaus specialistais ir seniūnais analizuojama
esama situacija, ir, atsižvelgiant į
kelio būklę, gyventojų skaičių, kelių tvarkymui pasitelkiamos įvairios
priemonės: taikomos dulkėjimo mažinimo priemonės, dažniau greideriuojama, žvyruojama arba, pagal galimybes, net ir asfaltuojama.
R. Malinauskas pabrėžė, kad Savivaldybė deda visas pastangas, jog
kelių priežiūrai būtų pritraukta kuo
daugiau lėšų: yra rengiami struktūrinių fondų projektai, ieškoma naujų

technologijų, padedančių pagerinti kelių būklę. Beje, Dzūkijos regionas priskiriamas prie daugiausiai
asfaltuotų kelių turinčių regionų, todėl papildomą finansavimą gauti yra
labai sunku.
Vienas iš aptartų klausimų – poreikis asfaltuoti Didžiasalio kelią. Druskininkų savivaldybė dės visas pastangas, kad įgyvendintų šį projektą.
Viečiūnuose buvo aptartas šiai
bendruomenei svarbus klausimas –
kelio Druskininkai-Viečiūnai atnaujinimas. Meras priminė, kad šiuos
darbus ir finansavimą skiria ne Savivaldybė – tai yra Valstybės projektas.
Techninio projekto sprendiniai su
Savivaldybe yra suderinti, turimomis žiniomis, per artimiausius keletą
mėnesių bus galutinai parengta dokumentacija ir paskelbtas konkursas
kelio atnaujinimo projektavimui ir rangai. Tikimasi, kad darbai bus pradėti dar šiemet.
Artimiausiu metu bus atlikta Viečiūnų sodų kelio rekonstrukcija bei
įrengtas pėsčiųjų takas. Susitikimo
metu taip pat diskutuota ir apie galimybę įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką
nuo Viečiūnų iki Grūto.
Susitikimuose taip pat sulaukta
klausimų dėl centralizuoto vandens
tiekimo ir nuotekų šalinimo. Minėti klausimai yra analizuojami, nuolat
ieškant geriausio sprendimo.
Šiandien Druskininkuose – pigiausios kainos šalyje. Tai lėmė subalansuota ir ekonomiškai pagrįsta plėtra,
todėl svarbiausias uždavinys, išplėtus miesto ribas, bus racionaliai, atsižvelgiant į nuolatinių vartotojų skaičių, plėsti ir geriamojo vandens bei
nuotekų šalinimo tinklus.
Opozicija vėl bandė kelti šou ir
klaidinti bendruomenę
Mero susitikimai su bendruomenėmis neapsiėjo ir be opozicijos
bandymų daryti šou ir klaidinti bendruomenę – liberalas V. Balčius ir

Merui R. Malinauskui naujoji Viečiūnų
bendruomenės „Versmė“ pirmininkė K.
Fedaravičiūtė pristatė bendruomenės veiklos planus/„Mano Druskininkai“ archyvo
nuotrauka

Lietuvos žaliųjų partijai priklausantis
L. Okockis Ricieliuose pademonstravo ne tik įstatymų neišmanymą,
bet ir nepagarbą susirinkusiems
žmonėms. Uždavę klausimus, opozicijos atstovai net nesivargino išklausyti argumentuotų atsakymų.
Kadangi susitikime dalyvavo ir vietinio liberalų bei konservatorių ruporo
atstovė, tikėtina, kad klaidinanti informacija bus paskelbta viešai.
Pirmiausia opozicionieriai bandė
klaidinti, kad, išplėtus Druskininkų
kurorto ribas, gyventojams brangs
žemės ir turto mokestis.
Tačiau Savivaldybė, prieš priimdama sprendimą, išanalizavo situaciją, o meras patikino, kad dėl miesto
ribų išplėtimo gyventojai problemų
nepajus. „Miesto teritorija reiškia
dar atidesnę gatvių, šaligatvių, apšvietimo ir kitos infrastruktūros priežiūrą, operatyvesnį sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų teikimą. Apie
jokius mokesčių kėlimus net kalbos
nėra“, – sakė R. Malinauskas.
Žaliųjų partijai priklausantis L.
Okockis, akivaizdžiai nesigilinęs
į tai, kas yra reglamentuojama,
bandė gąsdinti gyventojus, esą,
išplėtus miesto ribas, nebebus
galima auginti naminių gyvulių.
Tačiau ir tokie svaičiojimai – laužti iš piršto. „Pagal dabar galiojantį reglamentą, mieste vienas žmogus gali laikyti tiek gyvulių, kiek
tikriausiai laiko visas Gailiūnų kaimas, kartu sudėjus.
Prieš priimant sprendimus, Savivaldybė visada įsiklauso ir atsižvelgia į gyventojų poreikius, todėl gyventojai dėl naminių gyvulių
laikymo gali būti ramūs“, – patikino R. Malinauskas.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkų amatų mokyklos mokinių stažuotės Turkijoje
Didžiausio Lietuvos kurorto
maitinimo įmonėms virėjus ir
padavėjus-barmenus ruošiantys Druskininkų amatų mokyklos mokytojai įsitikinę, kad
jų suteiktas žinias ir gebėjimus mokiniai geriausiai įtvirtina, besipraktikuodami. Todėl
jau pirmame kurse būsimiesiems virėjams maisto ruošimo pamokų metu patikimas
pietų gaminimas mokyklos valgyklai, o būsimiesiems padavėjams-barmenams lankytojų aptarnavimo pamokų metu
leidžiama aptarnauti mokyklos valgyklos svečius. Antrame kurse mokiniai siunčiami
praktikuotis į geriausias miesto maitinimo įstaigas, o aktyviausiems, energingiausiems,
žingeidžiausiems Druskininkų
amatų mokykla suteikia galimybę išbandyti save ir už Lietuvos ribų.
Vien 2016-2017 mokslo metais
praktikuotis į užsienį išvyko aštuoni Druskininkų amatų mokyklos mokiniai. Liucija Jaskevičiūtė, Armanta Gudelaitytė, Saulius
Česnulaitis, Iveta Muzikevičiūtė, Rūta Štrimaitytė ir Lukas Komarovskis šešias savaites praleido Oludenize – nepaprasto grožio
Egėjo jūros įlankoje įsikūrusiame
Turkijos kurorte, dėl unikalaus oro
srovių judėjimo tapusiame pasaulio parasparnininkų rojumi. Penkių žvaigždučių viešbutyje ant jūros kranto jaunieji druskininkiečiai
sėmėsi virėjų, padavėjų darbo patirties, gilino anglų kalbos žinias,
tobulino bendravimo įgūdžius, o
laisvu nuo praktikos metu išbandė daugybę saulėtosios šalies teikiamų malonumų.
Armanta Gudelaitytė: „Anglų
kalbos pagrindus įgijau Druskininkų
„Atgimimo“ mokykloje. Nors kalbos
lygio nustatymo testas mano anglų
kalbos mokėjimą įvertino, kaip tinkamą vykti į Turkiją, pirmą praktikos
dieną kalbėti angliškai su savo bendradarbiais ir viešbučio gyventojais
taip ir neišdrįsau. Tačiau aplinkinių
geranoriškumas suteikė drąsos, ir
jau antrą praktikos dieną kalbėjau
angliškai ne tik su turkais, bet ir su
prie viešbučio baseino besiilsinčiais
anglais, kuriuos aptarnaudavau,
kaip baro padavėja.“

Liucija Jaskevičiūtė: „Gyvenome viešbutyje, kuriame ir atlikome praktiką. Mūsų kambaryje
buvo vonia su tualetu, oro kondicionierius, į baldus integruotas
šaldytuvas. Maitinomės darbuotojų valgykloje keturis kartus per
parą, o kartą per savaitę viešbučio vadovai organizuodavo mums
dar vieną papildomą „skanėstų“ vakarienę. Kai vadovai pasiūlė išbandyti restorano padavėjos
praktiką, būgštavau dėl viešbučio
svečių reakcijos į mano klaidas.
Tačiau nesėkmių pavyko išvengti,

Orientuodamiesi į savo klientus,
gaminome įprastus europietiškus
patiekalus, tik nenaudojome kiaulienos.“
Iveta Muzikevičiūtė: „Kelionė
iš Lietuvos į Oludenizą (skrydis
Vilnius–Stambulas, po to Stambulas–Dalamanas, dar kelionė
mikroautobusu iš Dalamano į Oludenizą) užėmė visą dieną, tačiau
neprailgo. Skridome turkų oro linijų lėktuvais, kurie pasižymi ypatingu komfortu: skrydžių metu gavome karšto maisto, įvairiausių
gėrimų, galėjome įsijungti kiekvie-

Saulius Česnulaitis

Armanta Gudelaitytė

Liucija Jaskevičiūtė

Iveta Muzikevičiūtė

nam keleiviui atskirai įmontuotą
ekraną ir žiūrėti pasirinktą filmą,
klausytis norimos muzikos ar žaisti žaidimus, naudojantis vienkartinėmis ausinėmis. Na, o į Lietuvą
grįžome, atrodė, dar greičiau.“
Lukas Komarovskis: „Ne tik turkai mokė mus, bet ir mes mokėme
turkus. Pirmiausia išmokėme juos
sveikintis, sakyti „gerai gerai“, „dirbam dirbam“. Turkijos ir Lietuvos higienos reikalavimai maitinimo įmonėms šiek tiek skiriasi, todėl buvo
įdomu apie tai padiskutuoti. Viešbučio virtuvėje sumontuota maisto
ruošimo įranga nuo mūsų virtuvėse
naudojamos niekuo nesiskyrė, todėl
dirbti virėju nebuvo itin sudėtinga.“
Rūta Štrimaitytė: „Praktikos vadovai Turkijoje mums organizavo ir
pramogų. Mikroautobusu keliavome
į Fetiją – sparčiai augantį pietų Turkijos regiono centrą. Fetijoje įrengti
vandens kanalai, kuriais į jūrą teka
kalnų upės, todėl prie kanalų išsidėsčiusiame turguje gaivu net ir
karštą dieną. O turgus ten – tikras
rytietiškas: mums neįprasto dydžio
daržovės ir vaisiai, nematyti sūriai,
saldumynai, įvairiausi prieskoniai,
arbatos. Praktikos pabaigoje dovanų gavome apžvalginę kelionę laivu: aplankėme apleistą graikų miestą, gėlo vandens įlanką, paslaptingą
urvą ir keletą civilizacijos nepaliestų nepaprasto grožio įlankų. Laisvomis dienomis galėjome pramogauti
savarankiškai, aš asmeniškai išbandžiau skrydį parasparniu su instruktoriumi. Jausmas nerealus!“
Druskininkų amatų mokyklos
tarybos narė Virginija Jaskevičienė: „Praktika užsienyje – puiki galimybė druskininkiečiams vaikams. Mokinių keliones į oro uostą
ir atgal organizuoja bei finansuoja
mokykla. Skrydžius, pragyvenimą,
maitinimą ir sveikatos draudimą apmoka programa „Erasmus“. Be to,
praktikantams mokami dienpinigiai
iš programos „Erasmus“ lėšų. Taigi finansinės naštos šeima nepajaučia.“
Druskininkų amatų mokykla
jau pradėjo mokinių priėmimą.
2017-2018 mokslo metais net ir
pirmakursiai turės galimybę išvykti praktikuotis į užsienį.

Rūta Štrimaitytė

Konkurse „Olimpo musicale 2017“ –
druskininkietės laimėjimas
Penktajame
Tarptautiniame konkurse „Olimpo musicale
2017“, birželio 6-8 d. surengtame Prienuose, M. K. Čiurlionio
meno mokyklos moksleivė Jelizaveta Kazarina (mokytoja S.
Milušauskaitė) savo amžiaus
kategorijoje laimėjo I -ją vietą.
Šiame konkurse trylikoje kategorijų varžėsi 230 jaunųjų muzikantų iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Baltarusijos,
Vokietijos ir Rusijos. Dalyvių
pasirodymus vertino tarptautinė žiuri. Jelizavetai šie mokslo
metai ypač sėkmingi, ji dalyvavo net penkiuose konkursuose
– trys iš jų – tarptautiniai, ir visus laimėjo.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivė Jelizaveta Kazarina/M. K. Čiurlionio meno mokyklos nuotrauka

nes vadybininkai prieš kiekvienus
pusryčius, pietus ar vakarienę primindavo mums pagrindinius dalykus, pademonstruodavo padavėjo darbą konkrečiose situacijose.“
Saulius Česnulaitis: „Šiek tiek
nerimavau dėl santykių su viešbučio darbuotojais turkais, tačiau
man vadovauti paskirtas virėjas buvo jaunas vaikinas, su kuriuo susidraugavome ir bendraudavome net po darbo. Viešbučio
virėjai privalo atrodyti nepriekaištingai – jie kalbasi su lankytojais,
padeda išsirinkti jiems padažus.

M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

UAB „TopoEra“ atliks kadastrinius matavimus 2017-06-23 nuo 11.30-12.00
val., adresu: Druskininku sav., Gailiūnų k., Kaštonų g. 17, savininkas
Donatas Amšiejus. Gretimo sklypo, kad. Nr. 5935/0006:282 savininkas
Juozas Antanas Čiurlionis (miręs). Prašome atsiliepti paveldėtojus ar atstovus adresu: Raudondvario pl. 150-201, Kaunas. Tel. 8-600 34111.

Lukas Komarovskis

Druskininkų amatų
mokyklos informacija

Druskininkiečio sėkmė Tarptautinio
pianistų konkurso finale
Gegužės 20-21 dienomis Paryžiuje (Prancūzija) surengtas Tarptautinio pianistų konkurso „Concours
Musical de France“ finalas, kuriame dalyvavo jaunieji pianistai iš 15
pasaulio šalių. Jų muzikinius gebėjimus vertino konkurso žiuri: pianistė, konkurso įkūrėja, prezidentė, komisijos pirmininkė, profesorė Žinet
Gober, pianistai, profesoriai Ž. Barotto, M. Gober-Šemul, P. Beltra, S.
Šemul, kompozitorius S. Toma.
Lietuvai šiame konkurse atstovavo druskininkietis, Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono specialybės 2 klasės mokinys Augustas Navickas ir jo mokytoja Nona Kalvaitienė. Konkurso
finale Lietuvos atstovą lydėjo sėkmė
– Augustas savo kategorijoje (2 mediumas) tapo laureatu ir pelnė II-ąją
vietą. Mokytoja Nona Kalvaitienė
dėkoja Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos direktorei Onai Akstinaitei už rūpestingumą, visapusišką pagalbą bei palaikymą pasiruošimo ir vykimo į konkursą metu.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

A. Navickas savo kategorijoje tapo laureatu ir pelnė II-ąją vietą/Asmeninio archyvo
nuotrauka
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Paklausios profesijos – Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro
Druskininkų filiale
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro Druskininkų filialo masažo specialybę baigė dar 22
mokiniai. Tai jau antra masažuotojų laida, kuri puikių ir profesionalių
mokytojų dėka tampa kvalifikuotais
specialistais bei sėkmingai įsilieja į
miesto darbo rinką.
Pirminis mokymas Druskininkų filiale pradėtas vykdyti 2014 metais
ir siūlo miestui aktualias specialybes. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, gali įgyti masažuotojo (trukmė 2 metai), virėjo (trukmė
1 metai), padavėjo ir barmeno (trukmė 1,5 metų) ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus (trukmė 1,5
metų) specialybes. Asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą,
siūloma mokytis pagal 2 metų virėjo programą.
Druskininkų filiale yra puiki mokymo bazė, dirba labai gerai savo sritį išmanantys profesijos mokytojai,
siūloma įdomi popamokinė veikla.
Neturintiems kvalifikacijos mokslas yra nemokamas. Yra galimybė
gauti stipendiją.

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialo masažo specialybę baigė dar 22 mokiniai/ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialo
archyvo nuotrauka

Visus, norinčius mokytis, kviečiame teikti prašymus svetainėje www.lamabpo.lt arba ateiti į
mokymo centrą, esantį Vilniaus
al. 30 ir, padedant mokymo specialistams, užpildyti prašymus.

V. K. Jonyno dovana Čiurlioniui
Gintarė Baublytė,
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos mokytoja
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje V. K. Jonyno
dailės skyriuje gegužės 30-31
d. ir birželio 1 dienomis organizuotas jau VI-asis tarptautinis
vaikų ir jaunimo dailės konkursas-festivalis „Čiurlionio krašto spalvos“. Renginys skirtas
Jonyno 110-osioms gimimo
metinėms pažymėti. Konkurso tema – „V. K. Jonyno dovana Čiurlioniui“.
Visi dalyviai buvo suskirstyti į keturias amžiaus kategorijas. Konkurso metu organizuotos dvi parodos:
„Susipažinimo paroda“ – iš anksto
sukurtų ir atvežtų konkurso dalyvių
darbai (šie darbai komisijos nevertinami) ir konkurso metu sukurti kūriniai, kurie liko mokykloje ir bus eksponuojami įvairiose erdvėse.
Konkurso darbų atlikimo technikos buvo įvairios, dalyviai tapė akrilu, tempera, akvarele, aliejiniais
dažais, kiti kūrė grafikos technika. Pirmąją renginio dieną dalyviai
buvo pakviesti į V. K. Jonyno dailės
galeriją, kurioje mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė dalyvius supažindino su V. K. Jonyno biografija bei kūryba, paskatino konkurso
dalyvius tolesniems kūrybiniams
meniniams ieškojimams konkurso
paskelbta tema.
Tris dienas vykusiame penktajame tarptautiniame vaikų ir jaunimo
dailės konkurse-festivalyje „Čiurlionio krašto spalvos“ dalyvavo 32 dalyviai: svečiai iš Gardino ir Lazdijų meno mokyklos bei pastarosios
mokyklos Seirijų bei Veisiejų dailės
skyrių, Kalvarijos, Varėnos J. Čiurlionytės bei Druskininkų M.K. Čiur-

„Susipažinimo paroda“Druskininkų/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo
nuotrauka

Konkurso dalyvių bendra fotografija/ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos
archyvo nuotrauka

lionio meno mokyklų auklėtiniai.
Konkurso dalyvių darbus vertino
garbinga komisija: A. Nedzelskis,
A. Šuliauskas, V. Sutkus, G. Dumčius, A. Grigaliūnienė.
Komisija kiekvienoje amžiaus grupėje išrinko po tris laureatus. Pirmos kategorijos (9-11 metų) laureatais tapo: Boris Aniščik ir Maksim
Rusinovič iš Gardino meno mokyklos (mokytojos J. Novickaja, S. Viteckaja); Eglė Orliukaitė iš
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos (mokytoja O. Akstinaitė). Antros kategorijos (12-14 metų)
laureatai: Darja Skripkina ir Emilija
Skipor iš Gardino meno mokyklos
(mokytojas A. Stūreiko), kuri savo
grafikos kūrinį padovanojo Druskininkų miesto muziejui ir kuriai atiteko specialus Druskininkų miesto
muziejaus prizas; Undinė Čebatoriūtė iš Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos (mokytoja A.

Kalėdienė). Trečios kategorijos (1516 metų) laureatai: Eglė Galminaitė
iš Kalvarijos meno mokyklos (mokytoja I. Šidlauskienė); Natalija Kolendo iš Gardino meno mokyklos
(mokytoja O. Buchovka); Evelina
Sasnauskaitė iš Lazdijų meno mokyklos Seirijų dailės skyriaus (mokytoja A. Urbonavičienė). Ketvirtos
kategorijos (7-19 metų) laureatai: Liveta Šikarskaitė ir Erika Griškaitytė
iš Kalvarijos meno mokyklos (mokytoja I. Šidlauskienė); Austė Krivoščenko iš Varėnos J. Čiurlionytės
menų mokyklos (mokytoja R. Lesniauskienė).
Taip pat buvo išdalinti septyni papildomi prizai kiekvienai amžiaus
kategorijai. Papildomi prizai įteikti Rugilei Jonuškaitei (mokytoja R.
Vaickelionienė), Marijai Vaikšnoraitei (mokytoja O. Akstinaitė), Aurelijai Bukelevičiūtei (mokytoja G. Baublytė), Viliui Malinauskui (mokytoja

Dalyvių apdovanojimai/ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo
nuotrauka

I. Šidlauskienė), Emilijai Garškovaitei (mokytoja R. Lasniauskienė),
Matvej Politov (mokytoja J. Novickaja), Aleksandrai Dorochovič (mokytoja J. Goronoec).
Renginį parėmęs UAB „Vindrija“
direktorius V. Volungevičius išrinko
ir apdovanojo savo skirtais prizais
keturis labiausiai patikusius konkurso dalyvių sukurtus darbus. Juos
gavo Rima Černeckaitė (mokytoja
E. Juodaugienė), Evelina Sasnauskaitė (mokytoja A. Urbonavičienė),

Erika Griškaitytė ( mokytoja I. Šidlauskienė), Boris Aniščik (mokytoja J. Novickaja).
Už pagalbą, rengiant penktąjį tarptautinį vaikų ir jaunimo dailės
konkursą-festivalį „Čiurlionio krašto
spalvos“ mokykla dėkoja UAB „Inkliuzija“, UAB „Vindrija“, UAB „Malonė“, „Druskininkų Rasa“ ir Druskininkų miesto muziejui. Šį renginį
organizavo M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojos.
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„Ryto“ gimnazistai – uoliausiųjų tautinių
šokių puoselėtojų sąraše
Miglė Krancevičiūtė
Jau dvejus metus iš eilės Lietuvos nacionalinis kultūros centras
organizuoja projektą „Visa Lietuva
šoka“. Šiemet buvo nuspręsta kartu su Švietimo ir mokslo ministerija
suorganizuoti ir analogišką projektą mokykloms „Visa mokykla šoka“.
Projekto organizatorės Audronės
Nakarinienės teigimu, pirmasis blynas neprisvilo. „Su pirmuoju tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos
mokyklų konkursu „Visa mokykla
šoka“ sieti lūkesčiai visiškai pasiteisino: paraiškas pateikė net 108 Lietuvos mokyklų bendruomenės. Aktyviausiai dalyvavo Šilalės rajono
atstovai – dalyvavo 12 mokyklų.
Kauno miestui atstovavo 10 mokyklų, Radviliškio rajonui – 5. Dvidešimtyje Lietuvos savivaldybių nė
viena mokykla neatsišaukė į kvietimą dalyvauti konkurse. Tikimės,
kad teigiama šių metų patirtis paskatins tradicinių šokių entuziastus
įsitraukti“, – sakė projekto vadovė.
Tadicinių šokių konkursu susidomėjo ir Druskininkų „Ryto“ gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Racilukai“ ilgametė vadovė, mokytoja Lina
Dudulienė. „Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje jau daug metų šokame tradicinius šokius. Per folkloro ansamblio
„Racilukai“ rengiamas tradicines vakarones – 2-3 kartus per metus. Vis
dėlto, pamatę skelbimą, ne iškart pateikėme paraišką konkursui. Baugino, ar sugebėsime kuo masiškiau į
šokius įtraukti gimnazistus. Tačiau,
kiek pasvarstę, nusprendėme pa-

bandyti“, – mintimis dalijosi L. Dudulienė.
Pagrindiniais šokėjais buvo pasirinkti jauniausieji gimnazistai – devintokai. Kiekviena klasė, besirengdama vakaronei, vainikuosiančiai
projektą, išmoko po tris lietuvių liaudies šokius. Mokytoja tvirtino, kad
šokius parinko smagius ir nesudėtingus, kad vaikai džiaugtųsi judesiu, o

Druskininkų ir Sankt Peterburgo
draugystei – 180 metų

Etnokultūros „Visa mokykla šoka“
projekto Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje koordinatorė L. Dudulienė
dėkoja visiems mokytojams, prisidėjusiems prie projekto gimnazijoje
įgyvendinimo: Aldonai Brasevičienei, Ramutei Janulevičienei, Laimai Zdančiuvienei, Virginijai Češkevičienei, Linai Jaskelevičienei,
Ramunei Lesevičiūtei – devinto-

Druskininkų TVIC vyr. atstovės A. Kaciun parengta prezentacija apie atsinaujinusius
Druskininkus, papildytus šiuolaikinėmis verslo ir laisvalaikio paslaugomis, buvo sutikta labai šiltai/Druskininkų TVIC nuotrauka

„Ryto“ gimnazija dalyvavo projekte „Visa Lietuva šoka“/Remigijaus Lyniko nuotrauka

ne pyktų dėl nesėkmių. Sąraše puikavosi visiems iš pradinių klasių puikiai žinomi tradiciniai šokiai: „Ant
kalno karklai“, „Suktinukas“, „Našliukas“, polka „Dribsiukas“ ir mažiau
žinomi – „Lelinderis“, „Čerkesas“,
„Gransveras“ bei kiti.
Nors pasirengimo laikotarpis
buvo sunkus, darbas atsipirko – nufilmavus aktyvią vakaronę, kurioje
netrūko geros nuotaikos ir masiškai šokamų tautinių šokių, vaizdo
įrašas pelnė gimnazistams vietą diplomantų sąraše.

kų auklėtojoms, pritarusioms projekto idėjai ir įkvėpusioms savo auklėtinius šokti. Rūtai Dvorkinienei,
aukojusiai savo pamokas ir mokiusiai šokti. Juozui Juoniui, padovanojusiam vieną kitą savo pamoką
šokiams mokytis. Virginijui Sutkui,
skyrusiam brangų laiką ir filmavusiam visą renginį. Remigijui Lynikui
– renginio fotografui. Taip pat Jonui Duduliui, Agnei Vilkaitei, Edvinui Vilkui – ištikimiems racilukams,
be kurių neįsivaizduojamas nei vienas tautosakos renginys.

Lietuvos kurortų dovanų lietus Trakuose

Į birželio 2-4 dienomis organizuotą
tradicinę Trakų miesto šventę „Trakų
vasara 2017“ buvo pakviesti ir Lietuvos turizmo informacijos centrai.
Birželio 3 d. Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų mugėje, kurios šūkis buvo „Lietuvoje ilsėtis madinga!“,
nuoširdžiai darbavosi turizmo informacijos centrų atstovai iš Druskininkų, Anykščių, Birštono, Ignalinos,
Palangos, Zarasų ir Trakų.
Mugėje „Laimi visi!“ buvo išdalinta daugiau kaip 300 prizų. Dešimtys
žmonių laimėjo apsilankymus nuotykių parkuose Druskininkuose ir
Trakuose, ekskursijas laivu Galvės
ežere bei Anykščių muziejuje, originalių suvenyrų iš Zarasų, Ignalinos.
Laimingiausi loterijoje buvo vaikai –
savaitgalio poilsį Druskininkų ir Trakų kempinguose, Anykščių SPA ir
„Tulpės“ sanatorijoje Birštone laimėjo būtent jie.

Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų mugėje nuoširdžiai darbavosi ir Druskininkų
TVIC atstovai/ Druskininkų TVIC nuotrauka

Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro informacija

Birželio 17 d. 15.30 val.
Pramogų aikštėje – Baltarusių kultūros draugija

„Spadčyna“

Birželio 2 d. Druskininkų kurorto naujienos buvo pristatytos
mieste, kuriame mus žino ir myli
jau 180 metų, – Sankt Peterburge. Valstybinio turizmo departamento organizuotoje verslo misijoje dalyvavo turizmo įmonių ir
žiniasklaidos atstovai.
Istorija susiklostė taip, kad Druskininkų likimas buvo nuspręstas 1837
metais Sankt Peterburge. Būtent
čia, šiaurinėje Rusijos imperijos sostinėje, buvo pasirašytas dekretas,
patvirtinantis kurorto įkūrimo projektą Nemuno upės slėnyje. Nors
kurorto gimtadieniu laikomi 1794
metai, bet būtent dėl šio dekreto Druskininkuose atsirado būtina
kurortinė infrastruktūra: gydyklos,
maudyklės, parkai, keltas per Nemuną, o naujas kurortas išgarsėjo imperijos žemėse.
Druskininkų draugystę su Sankt
Peterburgu stiprino ir kiti istoriniai
įvykiai. Mūsų kurortui aktyviai plečiantis, 1862 metais buvo užbaigta
geležinkelio linijos Sankt Peterburgas-Varšuva statyba. Nauja transporto rūšis leido atvykti į Druskininkus pasiturintiems turistams iš
Peterburgo ir kitų imperijos miestų. XIX a. viešas transportas Rusijoje vis dar buvo silpnai išvystytas,

todėl kelionės geležinkeliu buvo ne
tik labai patogios, bet ir madingos.
Neabejotina, kad pagerėjęs susisiekimas prisidėjo prie mūsų miesto populiarumo augimo, ir jau XIX a.
pabaigoje Druskininkai užėmė trečią vietą pagal turistų lankomumą
po Kaukazo ir Krymo kurortų.
Vyresni Druskininkų gyventojai atsimena laikus, kai poilsiautojai iš tuomečio Leningrado eidavo nuo durų
iki durų, ieškodami „laisvo kambariuko“ nuomai. Tuos laikus atsimena ir
Sankt Peterburgo gyventojai. Atrodo, kad šiame mieste sunku sutikti
žmogų, kuris būtų niekada negirdėjęs apie mūsų kurortą. Sužinojome,
kad daugelis iš dalyvavusiųjų verslo misijoje taip pat reguliariai lankosi
Lietuvoje. Todėl ir Druskininkų TVIC
atstovės A. Kaciun parengta prezentacija apie atsinaujinusius Druskininkus, papildytus šiuolaikinėmis verslo
ir laisvalaikio paslaugomis, buvo sutikta labai šiltai. Renginį atidaręs generalinis Lietuvos konsulas Dainius
Numgaudis išreiškė viltį, kad abiejų
šalių gyventojai ima žiūrėti vieni į kitus, kaip į draugus, ir mielai keliaus
vieni pas kitus į svečius.
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro informacija

Mieli skaitytojai!
Aiškiaregė Luisa ateina Jums į
pagalbą.
Dėl savo sugebėjimo naudoti
baltąją magiją, Dievo apdovanota galiomis, taip pat naudodama retus augalus, gali gydyti
tokias ligas kaip psoriazė,
sąnarių skausmai.
Padeda atsikratyti alkoholizmo.
Buria Taro kortomis, pasako
praeitį, dabartį ir ateitį.
Padeda nuimti prakeikimą ir nužiūrėjimą. Gali grąžinti mylimą
žmogų, suvienyti suskaldytas
šeimas.
Dovanoja talismanus apsaugai
ir verslo sėkmei.
Skambinkite ir susikursite savo gyvenimo laimę bei ramybę.

Tel. 8 611 86990

maloniai kviečia Jus į šventinį koncertą „Baltarusių
kultūros dienos Druskininkuose“.
Koncerte dalyvaus vokaliniai kolektyvai iš Lietuvos ir
šokių kolektyvas „Kryžačok“ iš Baltarusijos.
Renginį remia Tautinių mažumų departamentas prie
LR Vyriausybės ir Druskininkų savivaldybė.
UAB „MAKVEŽA“ Įmonės kodas 161621777 PVM mokėtojo kodas LT616217716 informuoja, kad dingę neužpildyti specialieji apskaitos dokumentai PVM sąskaitų faktūrų blankai serijos
MAK numeriai: 2602064, 2647059, 2647389 (3 blankų vienetai)
laikomi negaliojančiais. Dingę užpildyti specialieji apskaitos dokumentai PVM sąskaitų faktūrų blankai serijos MAK numeriai:
2602765 (1 blankų vienetas) laikoms negaliojančiu.
Dingę Pinigų priėmimo kvitų blankai serijos MPK numeriai:
40346, 40660, 40675 (3 blankų vienetai) laikomi negaliojančiais.

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460
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Druskininkuose – pirmoji ikimokyklinio ugdymo edukacinių idėjų mugė „Darželis,
į kurį nori kiekvienas vaikas. Aš suradau. O tu?“

Prieš prasidedant pedagogų vasaros atostogoms, Druskininkų savivaldybės administracija, Lietuvos švietimo
pagalbos asociacija, Kauno
lopšelis-darželis „Želmenėlis“
ir Druskininkų švietimo centras
kvietė ikimokyklinio ugdymo
įstaigų vadovus, pedagogus ir
vaiko gerovės specialistus dalintis patirtimi respublikinėje
ikimokyklinio ugdymo edukacinių idėjų mugėje „Darželis, į
kurį nori kiekvienas vaikas. Aš
suradau, o Tu?“.
Tai pirmas tokio pobūdžio renginys, skirtas išskirtinai ikimokykliniam bei priešmokykliniam sektoriui, kurio tikslas – pasidalinti
kokybiško ugdymo idėjomis ir sėkmės istorijomis. Organizatoriai iš
pradžių baiminosi, kad būtent darželių atstovai nesiryš respublikos
mastu kalbėti apie sėkmę, tačiau
visai be reikalo – renginyje patirtimi dalijosi beveik 80 ikimokyklinio ugdymo specialistų, skirtingose erdvėse pristačiusių stendinius
bei videopranešimus, demonstravusių atviras ugdomąsias veiklas,
dalyvaujant vaikams. Surengta ir
edukacinių priemonių paroda.
Mugės lankytojai turėjo galimybę išbandyti japoniškus konstruktorius Japoko, kurie lavina vaiko
vaizduotę, skatina loginį mąstymą. Modernias technologijas bei
ugdymo naujoves pristatė Biznio
mašinų kompanija, UAB Gudragalvis. Psichologinė konsultavimo
grupė pasiūlė naujausių metodinių
priemonių vaikų socialiniam emociniam intelektui ugdyti, o mokymų portalas Pedagogas.lt pristatė
naujausių nuotolinių mokymų programas, ruošė videoreportažus
apie mugėje dalyvaujančias įstaigas bei jų pristatomus metodus.
Daugiau kaip 170 renginio dalyvių iš Šiaulių, Klaipėdos, Kelmės, Vilniaus, Kauno, Visagino,
Lazdijų, Varėnos ir Alytaus džiaugėsi turėję galimybę patobulinti kompetencijas ugdymo proceso
planavimo, vaikų pasiekimų vertinimo, ugdymo turinio atnaujinimo,
bendradarbiavimo su tėvais ir kitose svarbiose srityse.
Renginyje dalyvavęs Druskininkų mero pavaduotojas Linas Urmanavičius patikino, kad pirmąkart organizuota mugė tikrai taps
tradicine, nes ji reikalinga ir aktuali pedagogams: „Tai vienas svarbiausių švietimo sistemos lygmenų, kuris privalo būti kokybiškas,
kad vaikas galėtų ateityje siekti geresnių rezultatų. Druskininkai
visada buvo ir bus atviri įvairioms
ugdymo naujovėms, gerinan-

Įdomi veikla vyko skirtingose erdvėse/Laimos Rekevičienės nuotrauka

čioms mūsų savivaldybės vaikų
švietimo galimybes“.
Plenarinį posėdį moderavusi
Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė Diana Brown į dalyvius
kreipėsi ir kaip mama, auginanti

statė videopranešimą „Svarbiausias pasaulyje darbas“, kuriame
Druskininkų savivaldybės darželius lankančių vaikų tėveliai dalijosi mintimis apie ikimokyklinį
ugdymą, džiaugėsi aktyviu bendradarbiavimu su auklėtojais bei

Renginyje smagu buvo ir ikimokyklinukams/Laimos Rekevičienės nuotrauka

dvi ikimokyklinio amžiaus mergaites. Pirmiausiai padėkojusi pedagogams už nuoširdų darbą, ji atsiprašė už tai, kad tėvai kartais
vietoj padėkos žodžio pažeria nepelnytos kritikos ar reikalavimų.
Specialistė teigė, kad ne tik vaikus, bet ir tėvus reikia mokyti, parodyti jiems, koks svarbus ir būtinas yra tėvų dalyvavimas vaiko
ugdymo procese. D. Brown pri-

specialistais, dėkojo už emocinę
pagalbą vaikui, jo supratimą.
Viena iš renginio organizatorių –
Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė
džiaugėsi itin pavykusiu renginiu:
„Apie darželius mes girdime dažniausiai tada, kada įvyksta kažkas negero. Mūsų tikslas buvo
parodyti, kad ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje organizuojamas

kokybiškai, naudojant modernias
technologijas, įstaigos bendradarbiauja ne tik respublikoje, bet
ir užsienyje“.
Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Lina Bagdanavičienė teigė pasigendanti vals-

zultatų, tik neišdrįsta garsiai apie
tai pasakyti, pristatyti savo veiklų
viešai.
Ir renginio metu, ir po jo dalyviai
dėkojo už dėmesį ikimokykliniam
ugdymui. Pradžioje rizikingai atrodžiusi idėja išpildyta su kaupu –

Renginyje dalyvavo Druskininkų mero pavaduotojas L. Urmanavičius, kuris sakė,
kad mugė reikalinga ir aktuali pedagogams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tybės dėmesio šiam švietimo
sistemos lygmeniui – juk pedagogai dirba su vaikais be vadovėlių,
pratybų, dažniausiai patys kurdami individualias programas, patys
gamina metodines priemones.
Todėl šis renginys buvo pirmiausia padėka nuoširdžiai dirbantiems pedagogams, kurie dažnai
aukodami savo asmeninį laiką ir
pinigus pasiekia stulbinamų re-

laisvas, neformalus bendravimas,
galimybė pasirinkti aktualiausias
temas skirtingose erdvėse, pamatyti ir įsigyti metodinių priemonių, išgirsti pranešimus ugdymo proceso kokybės klausimais
– visa tai ir užtikrino renginio sėkmę.
Druskinininkų savivaldybės
informacija

Metas rinktis profesiją, todėl nesnausk!
Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu: http://lamabpo.lt/ arba
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00 atvyk į Druskininkų amatų mokyklą adresu Gardino g.
45, Druskininkai.
Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis Druskininkų amatų mokykloje teikiami nuo 2017 m.
birželio 1 d.
Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d.
Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d.
2017 M. KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:
-Turintiems vidurinį išsilavinimą: Padavėjo-barmeno (1,5 m.); Automobilių mechaniko (2 m.)
-Turintiems pagrindinį išsilavinimą: Virėjo (2 m.); Viešbučio darbuotojo (2 m.)
-Neturintiems pagrindinio išsilavinimo: Staliaus (2 m.); Siuvinių gamintojo (2 m.)
Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų. Asmenys, kuriems nėra sukakę 16 metų,
gali mokytis pagal profesinio mokymo programas tik kartu su privaloma pagrindinio ugdymo programa,
kurios mokoma Druskininkų švietimo centre. Teikiama profesinė kvalifikacija.
Apie 70 proc. viso mokymosi laiko skiriama praktikai. Mokslas nemokamas. Mokiniai gauna stipendiją.
Mokiniams suteikiamas bendrabutis. Vykdoma projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. Rengiamos specialybės paklausios darbo rinkoje.
Informacija teikiama:
Tel.: 8 (313) 52690
El. paštu: asta.dyburiene@dam.lt, asta.luksiene@dam.lt
Internetinės svetainės: www.lamabpo.lt, www.dam.lt

Druskininkų „Ryto“ gimnazija siūlo darbą specialiajam
pedagogui (darbo krūvis – 0,5 etato).
Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas ir
specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
CV siųsti adresu: rastine@rytogimnazija.lt
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Druskininkų viešojoje bibliotekoje –
itališki pašnekesiai

Į Druskininkus sugrįžę Jurga ir Paulius Jurkevičiai pristatė savo naujausias knygas/Andriaus Švitros nuotrauka

Miglė Krancevičiūtė
Birželio 7 dieną Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje savo knygas pristatė Jurga ir Paulius Jurkevičiai
– kultūros, meno, mados bei
gastronomijos žinovai, gyvenantys Italijoje ir savo žiniomis bei darbais mokantys lietuvius laimingo gyvenimo bei
stiliaus paslapčių. Pati Jurga,
Lietuvoje žinoma kaip mados
ir gyvenimo būdo žurnalistė, kuria reportažus iš Milano,
Florencijos, Romos apie Italijos aukštąją madą. Paulius
– taip pat žurnalistas, specializuojasi gastronomijos srityje. Sutuoktiniai itališko ir,
kaip patys sako, laimingo gyvenimo paslapčių moko ne tik
savo vaikus – Simoną ir Barborą, bet ir lietuvius.
Bibliotekoje surengtame susitikime, į kurį susirinko gausus
būrelis druskininkiečių, buvo
pristatytos dvi knygos. Jurgos
„Stilingi egoistai“ – elegantiškas
ir akį traukiantis stiliaus vadovėlis vyrams bei Pauliaus „Dėl
skonio ginčijamasi“ – knyga apie
maistą, gastronominę kultūrą.
Nestebina, kad abi knygos prisodrintos itališkos kultūros –
šeima jau 23 metus gyvena Italijoje. Tiesa, dažnai grįžta ir į
Lietuvą – pasidalinti patirtimi,
rengti vakarienes ar tiesiog aplankyti artimuosius bei savo namus Druskininkuose.
P. Jurkevičiaus gastronomijos vadovas „Dėl skonio ginčijamasi“ Lietuvoje jau sulaukė
pasisekimo: elektroninių knygų 100-uke užėmė 3-ią vietą,
buvo pakilusi ir į „Vagos“ knygyno perkamiausių knygų 10uką. Pats autorius tokios sėkmės nesitikėjo: „Tokie reitingai
man buvo staigmena. Niekada
nesistengiu įtikti skaitytojams,
galvoti, ką jie manys apie mano
tekstus. Aš rašau tai, ką noriu,
kas, mano manymu, yra reikalinga, tikra, tai, kas prie širdies.
Paskui vertina skaitytojai. O jų
vertinimas labai paprastas –
perka arba neperka“.

Pristatydamas savo knygą, P.
Jurkevičius akcentavo teisingos
maisto kultūros svarbą visiems
žmonėms, o ypatingai – vaikams. „Mes su Jurga gyvename
šalyje, kurioje vyrai ir moterys
gyvena ilgai ir laimingai. Šalyje, kurioje nekalbama apie alkoholio draudimus, nėra žmonių skirstymo į probleminius ir
alkoholikus. Italai moka džiaugtis maistu, netampa dietologų
taikiniais, maisto madų vergais.
Visa ši kultūra ateina iš šeimos. Italai nekenčia greito, nekokybiško ir neskanaus maisto.
Savo vaikus moko gerti vandenį
ir mylėti save, mėgautis maistu“, – kultūriniais skirtumais dalijosi knygos „Dėl skonio ginčijamasi“ autorius.
Gastronominę edukaciją autorius siūlo pradėti nuo vandens
gėrimo, mokymosi atsirinkti maistą. P. Jurkevičiaus nuomone, blogas maistas yra labai
svarbus, nes būtent jis leidžia
suprasti, kas yra geras maistas. „Kai žmogus suvokia, kuo
skiriasi tikrai geras alyvuogių
aliejus nuo prasto ir kokią įtaką turi sveikatai, niekada nesirinks prasto. Tai dalykai, kuriuos kiekvienas turi išmokti ir
paaiškinti savo vaikams,“ – apie
maitinimosi problemas atviravo
autorius.
Autorius klausytojams palinkėjo būti ne gurmanais, o gurme: „Dabar viską priprasta vadinti gurmaniškais – maistas
gurmaniškas, kavinės gurmanšikos, žmonės gurmanai... Bet
žodis gurmanas tiesiog apibūdina žmogų, mėgstantį pavalgyti. Vietoj tokio požiūrio į
maistą aš siūlau būti ne gurmanu, o gurme – kritišku valgytoju. Valgytoju, kuris moka
atsirinkti maistą, kuris moka
susigaudyti milžiniškoje masėje produktų. Ir aš galiu pasakyti, kad, jeigu netapsite gurme,
– jūsų laukia pražūtis. Pražūtis
finansinė, nes jūs leisite pinigus, ten, kur neturėtumėte leisti, pirksite produktus, nors nežinote, kuo jie ypatingi. Kenksite
savo sveikatai ir taip nutolsite

nuo savo vidinės kultūros. Todėl linkiu ginčytis dėl skonio ir
to, ką dedate į save, nes, tik pamilę save, pamilsite gyvenimą“,
– pristatymą baigė Paulius.
J. Jurkevičienės knygoje italų vyras duoda patarimų lietuvių vyrams. „Stilingi egoistai“ –
10-ies skyrių knyga apie madą,
drabužius, spalvas, linijas –
apie tai, ką italų vyrai išmano
geriausiai. Autorė taip pat rašo
apie šeimą, valgymo kultūrą,
santykius tarp tėvo ir sūnaus.
Apsidairiusi aplink save, nežiūrėdama į Italijos moteris, o
atkreipdama dėmesį į vyrus,
ji suformavo 20 stilingo egoisto gyvenimo paslapčių, kurios
plačiai aprašomos naujausioje knygoje. Tiesa, pats pavadinimas, nors iš pirmo žvilgsnio
apibūdina jauną, vėjavaikį italą,
Jurgos apibūdinamas ne visai
taip: „Savo knygoje ir apskritai
gyvenime manau, kad gražiausi yra brandūs vyrai. Ne tie jauni veltėdžiai, iš tėvų pinigų prisipirkę madingų rūbų, bet turintys
gyvenimiškos patirties, išsiugdę savo skonį. Tokiems vyrams
yra apie 40 metų, jie yra laimingi, gražūs, charizmatiški – tikri
italai“, – savo pažiūromis dalijosi autorė.
Jurgai patinka priešpastatyti
italų ir lietuvių vyrus. „Tai šioje
knygoje ir darau. Ir nors, mano
akimis, italai vyrai yra nepralenkiami, mano dukra Barbora, kuriai ir buvo skirta ši knyga, visada puola ginti lietuvių. Dukros
dėka aš sugebėjau įžvelgti ir
gerasias lietuvių vyrų savybes.
Apibūdinau ir 10 bruožų, kuriais lietuviai vyrai lenkia italus:
darbštumas, punktualumas, valia, atsakomybė, sugebėjimas
prisitaikyti, paklusnumas, kryptingas tikslo siekimas, atvirumas technologijoms, kosmopolitiškumas, imlumas“, – apie
lietuvių vyrų privalumus susitikime kalbėjo Jurga.
Autoriai lietuviams linkėjo labiau mylėti save ir keisti požiūrį į gyvenimą – išmokti juo
džiaugtis, o ne dirbti tol, kol nebelieka gyvenimo.
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Kiekvieną mėnesį rūpintis mažamečio sūnaus
išlaikymu K. Kaklį įpareigojo teismas
Druskininkų miesto apylinkės teisme birželio 9 d. įvyko
viešas teismo posėdis, kuriame tenkintas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio ir jo sūnaus motinos
prašymas patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.
Tai, ar dėl vaiko gerovės priimti susitarimai bus tvirti, parodys laikas. Tik ar kelias iki
„taikos“ nebuvo pernelyg ilgas? Juk bylinėtis vaiko tėvai pradėjo dar nuo praėjusių
metų žiemos. Redakcijos žiniomis, vaiko motinai su Tarybos
nariu K. Kakliu vis nepavykdavo susitarti ne tik dėl bendravimo su vaiku tvarkos, bet ir dėl
to, kad reguliariai būtų mokami
pinigai vaiko išlaikymui.
Savaitraštis „Mano Druskininkai“
rašė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys K. Kaklys dėl
pinigų vaiko išlaikymui turėjo aiškintis teisme („Viešai sūnaus gimimu džiaugęsis politikas dėl pinigų
vaiko išlaikymui aiškinasi teisme“;
2017 m. birželio 8 d., Nr. 107).
Teismui vaiko motinos pateiktame ieškinyje buvo prašoma priteisti iš K. Kaklio išlaikymą nepilnamečiui sūnui kas mėnesį
mokamomis periodinėmis išmokomis, kol vaikas sulauks pilnametystės; taip pat nustatyti, kad
tėvas galėtų be apribojimų dalyvauti vaiko auklėjime. Redakcijos žiniomis, buvo prašoma įpareigoti K. Kaklį pateikti teismui
ir duomenis apie turimą nekilnojamąjį turtą, autotransporto

Jeigu jūs neabejingi
liaudies dainai, šokiui,
patinka dainuoti
romansus, muzikuojate,
vilioja koncertinės
kelionės, prisijunkite
prie Leipalingio
laisvalaikio salės folkloro
ansamblio „Serbenta“.

Tel. pasiteirauti:
8 620 25161.

Užuojautos
Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
kai mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome,
tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Burbienę, mirus Tėvui.
Druskininkų ligoninės chirurgijos skyriaus kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Dalę Gudaitienę, mirus mylimai Mamytei.
Bendrijos „Rugelis“ gyventojai
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Kuneiką, mirus mylimai Mamai.
L. ir R. Stankevičiai

K. Kaklys kiekvieną mėnesį turės mokėti po 200 eurų vaiko išlaikymui/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

priemones, gaunamas visų rūšių pajamas ir pinigines išmokas.
Tikriausiai nėra pagrindo abejoti, kad atsakovas K. Kaklys taip ir
padarė?.. Kaip jau esame rašę, K.
Kaklys anksčiau teismą yra informavęs, esą jo visų 2016 metų pajamos yra tik apie 600 eurų. Įdomu: viešai skelbiamose K. Kaklio
kelerių pastarųjų metų pajamų
ir turto deklaracijose nurodoma,
kad turto jis vis dėlto turi.
Nors anksčiau K. Kaklys teismo prašė iš jo priteisti vaiko išlaikymui po 150 eurų kas mėnesį,
teismo dieną jis neprieštaravo,
kad būtų įpareigotas sūnui mo-

kėti ir po 200 eurų kiekvieną mėnesį. Kas galėtų paneigti, kad didesnę pinigų sumą K. Kaklys
sutiko mokėti tik tada, kai sužinojo, jog šia tema domisi „Mano
Druskininkai“ žurnalistai?
Teismas, tenkindamas šalių prašymą, bylą užbaigė, nutardamas,
kad vaiko gyvenamoji vieta – su
motina, o dėl dalyvavimo, auklėjant vaiką, ir bendravimo su juo
tvarkos, nustatyti konkretūs, abi
šalis tenkinantys punktai, kuriais
minėta tvarka ir apibrėžta.
„Mano Druskininkai“
informacija

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.
Iškeliavus į Amžinybę Vasilijui Dmitrijevui, nuoširdžiai užjaučiame
jo šeimą ir artimuosius.
DNSB „Pastogė“ gyventojai
Mirus garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“
buhalteriui Izoldui Stuinai, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir
artimuosius.
Garažų bendrijos „Vairas“ valdyba

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

Statome, taisome
pečius, krosnis,
židinius, šildymo
sieneles ir kaminus.
Tel. 8 606 33266

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, kaimynams,
draugams, bendradarbiams, užjautusiems ir padėjusiems
palydėti į paskutinę kelionę mylimą Mamą Otiliją Margelienę.
Sūnus Vilius ir dukra Lina su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams,
pažįstamiems, namo gyventojams, padėjusiems ir
užjautusiems, palydint į paskutinę kelionę mylimą ir brangų
sūnų ir brolį Donatą Amšiejų.
Mama, sesuo Vilma, Lukas

Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų savivaldybės administracijai,
merui, Viečiūnų seniūnijos darbuotojams, socialinei
darbuotojai Irenai už nuoširdų rūpestį ir suteiktą pagalbą.
Daugiavaikė mama Daiva Vaiciekutytė
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2017.06.16 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Specialus tyrimas (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
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 Mirtina tyla.
00:15 Trumposios žinios.
00:20 Bėdų turgus (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Sidabrinė gervė 2017 (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:35
23:45
01:55
03:50

Savaitraščio Nr. 108

2017 m. birželio 15 d.

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Monstrų universitetas“.
„Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.
„Kalinių lėktuvas“.
„Teisingumo ieškotojas“ (k.).
„Programos pabaiga“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Rytoj, kai prasidėjo karas.
23:05 Balsai iš anapus. Sugrįžimas.
00:55 Įkaitas (k).

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Auksinė daina. Deivis“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Pasaulio chameleonai“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Gamtos magija“.
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:35 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).

12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:35 Korumpuotasis.
23:50 Džona Heksas (k).
01:25 „Gyvi numirėliai“.
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:05 Korumpuotasis (k).

2017.06.17 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Premjera. Tobotai 2.
07:20 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas Hudas.
07:50 Džiunglių knyga 2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai. Paparčiai. 2 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai arkliai Kanados Uoliniuose kalnuose.
13:05 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas sodas. Derliaus metas.
14:05 Džesika Flečer 2.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. A
grupė. Rusija – Naujoji Zelandija. Tiesioginė transliacija iš Sankt Peterburgo.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 9-ojo dešimtmečio šlageriai.
Dalyvauja „Eruption“ , F. R. David, Lou
Bega, „Opus“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Premjera. Ką moterys veikia
pusę ketvirtos ryto?.
00:05 Trumposios žinios.
00:10 Greiti ir įsiutę 5 (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas sodas. Derliaus metas (k.).
04:00 Gamtos inspektoriai (k.).
04:25 Džesika Flečer 2 (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Ančiukų istorijos“.
06:55 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
07:25 „Bailus voveriukas“.
07:55 „Ančiukų istorijos“.
08:25 „Kung Fu Panda“.
08:55 „Kobra 11“.
09:55 „Vasaros gidas“.
10:25 „Svajonių ūkis“.
11:00 PREMJERA „Pasaka apie pagrobtą nimfą“.
12:10 „Dėdė, Rokas ir Nida“.
14:20 PREMJERA „Meilė keliauja
laiku. Safyrė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Ozas. Didingas ir Galingas“.
22:05 „Konanas barbaras“.
00:20 „Būti Flynu“.
02:15 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Zigis ir Ryklys“ (k).
10:10 KINO PUSRYČIAI Padangių
ereliai.
11:55 Mano tėtis nuvarė mašiną.
13:50 Neprilygstamasis.
15:45 Pričiupom!
16:45 Neteisingai.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda.
21:25 Vyrai juodais drabužiais 3.
23:30 Pasimatymo filmas.
01:05 Rytoj, kai prasidėjo karas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kaip gyvena krokodilai“.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Žemynų raida. Eurazija“.

11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
Žydėjimas“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. Vienuolis Jin
Mok, Kouk Sun Do meistras.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario gatvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Kalnų ežerai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.45 „Jaunikliai“.
06.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
07:00 „Amerikietiškos imtynės“.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
10:35 „Didysis atodrėkis Amerikoje“.
11:50 „Herbas arba skaičius“.
13:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 MANO HEROJUS Penkiakovė.
23:35 AŠTRUS KINAS Laukinės
aistros 3. Aistros dėl deimantų.
01:20 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:55 Moterys prieš vyrus (k).

2017.06.18 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 2.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Brolių Grimų pasakos. Trys
plunksnos.
11:00 Šunų ABC 2.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Arkties gniaužtuose.
12:40 Pasaulio dokumentika. Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai. Pietvakarių salos.
13:35 Mis Marpl 1. Lavonas bibliotekoje.
15:10 Folčio viešbutis 1.
15:45 Žinios.
16:00 Klausimėlis.lt.
16:30 Bėdų turgus.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. A
grupė. Portugalija – Meksika. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:30 Panorama.
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. B
grupė. Kamerūnas – Čilė. Tiesioginė
transliacija iš Maskvos. HD. Pertraukoje – Trumposios žinios.
22:55 Trumposios žinios.
23:00 Volstrito vilkas .
01:55 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Arkties gniaužtuose (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Nuostabieji Japonijos gamtos kampeliai. Pietvakarių salos (k.).
03:35 Mis Marpl 1. Lavonas bibliotekoje (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Paparčiai. 2 d. (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Svajonių sodai“.
11:00 „Kumba“.
12:35 „Flinstounai“.
14:15 PREMJERA „Ranka, verta milijono“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“.
21:15 „Transporteris 3“.
23:30 „Hičkokas“.
01:20 „Konanas barbaras“.

06:25 Dienos programa.
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Skūbis Dū.
11:45 Mara ir Ugnianešys.
13:40 Dzeusas ir Roksana.
15:45 Pričiupom!
16:45 PREMJERA Mirtinas žaibas.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Eilinis Džo. Kerštas.
22:50 Mylimųjų žiedas.
00:55 Vyrai juodais drabužiais 3 (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kaip gyvena krokodilai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“ .
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Pasakų sekimas“.
12.45 „Ilga kelionė namo“.
14.55 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
Priešprieša“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Mindaugu
Biliumi.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10 „Vera. Pasakų sekimas“.
02.55 „Kalnų ežerai“.
03.45 „Ilga kelionė namo“.
05.25 „Kalnų ežerai“.
06.15 „24/7“.
06:30 Galiūnų varžybos.
Lietuvos
rinktinė-Pasaulio
rinktinė. Alytus (k). 2016 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
kvalifikacija. Trakai. 2016 m.
10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
10:35 „Didysis atodrėkis Amerikoje“.
11:50 „Herbas arba skaičius“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:30 Riterio žvaigždė.
00:20 „Akloji zona“.
02:05 Penkiakovė (k).
03:45 Laukinės aistros 3. Aistros dėl
deimantų (k).

2017.06.19 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Bėdų turgus (k.).
11:55 Stilius.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. B
grupė. Australija – Vokietija. Tiesioginė transliacija iš Sočio.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dėmesio centre.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Premjera. Tarptautinė koalicija
– prieš „Islamo valstybę“.
23:05 Trumposios žinios.
23:10 Ponas tėtė.
00:40 Folčio viešbutis 1 (k.).
01:10 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Misija Sibiras‘16: dvi savaitės,

trukusios vieną poliarinę dieną (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dėmesio centre (k.).

07:55
08:55
10:00
11:55
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:45
01:40
02:30

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Hubertas ir Staleris“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Kobra 11“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kita moteris“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikiečiai“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Banditai.
00:40 „Įkaitai“.
01:35 „Judantis objektas“.
02:30 „Begėdis“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 „24/7“.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Auksinė daina“. Svečiuose –
grupė „Balius“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Gamtos magija“.
06:15 Sveikatos ABC televitrina.
06:40 „Džeikas, Storulis ir

šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Gyvenimas ant
kortos. I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Degantis žmogus.
23:55 Riterio žvaigždė (k).
02:15 „Akloji zona“ (k).
03:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
04:30 „Didysis atodrėkis Amerikoje“ (k).

13

2017.06.20 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
11:50 Šunų ABC 2 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
17:55 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Premjera. Rezistentai.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Tarptautinė koalicija – prieš
„Islamo valstybę“ (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:35
01:30
02:20
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Sibilės knyga“.
„24 valandos. Palikimas“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikiečiai“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko (k).
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Nežinomas.
00:00 „Įkaitai“.
00:55 „Judantis objektas“.
01:50 „Begėdis“.

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Deimantų medžiotojai 7 “.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Auksinė daina. Svečiuose –
Sasha Song.

22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Gyvenimas ant
kortos. II dalis.
20:30 Pasienio sargyba.
21:00 Aeroplanas 2. Tęsinys.
22:45 Degantis žmogus (k).
01:35 „Gyvi numirėliai“.
02:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:10 „Penktoji pavara“ (k).
03:55 Pasienio sargyba (k).
04:20 „Penktoji pavara“.

2017.06.21 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Emigrantai (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. A
grupė. Rusija – Portugalija. Tiesioginė
transliacija iš Maskvos.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:42 Loterija „Jėga“.
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. A
grupė. Meksika – Naujoji Zelandija.
Tiesioginė transliacija iš Sočio. Pertraukoje – Trumposios žinios.
22:55 Trumposios žinios.
23:00 Drakonas. Briuso Li istorija.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Stilius (k.).
03:45 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bėdų turgus (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:25
22:30
00:55
01:45
02:40

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
„Brangenybių medžiotojai“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikiečiai“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko (k).
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Greitojo
reagavimo būrys.
00:35 „Įkaitai“.
01:30 „Judantis objektas“.
02:25 „Begėdis“.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Deimantų medžiotojai“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 PREMJERA. „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Auksinė daina. Svečiuose –
grupė „16Hz“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „44-as skyrius“ (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Gyvenimas ant
kortos. III dalis.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Širšių lizdas.
23:15 Aeroplanas 2. Tęsinys (k).
01:00 „Gyvi numirėliai“.
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 „Penktoji pavara“ (k).
03:25 Pagalbos skambutis (k).
03:50 „Penktoji pavara“.

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:55
01:45
02:40

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.)
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Tėvelio dukrytės“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Valkirija“.
„Kaulai“.
„Imperija“.
„Amerikiečiai“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko (k).
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Karo menas. Išdavystė.
00:25 „Įkaitai“.
01:20 „Judantis objektas“.
02:15 Sveikatos ABC televitrina (k).
02:40 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
Kultūrinė publicistika.
03:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Auksinė daina. Svečiuose –
grupė „Jonis“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „44-as skyrius“ (k).
11:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis. Gyvenimas ant
kortos. IV dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Nužudyk dėl manęs.
22:55 Širšių lizdas (k).
01:05 „Gyvi numirėliai“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Savas žmogus“.
05:00 Savaitės kriminalai (k).

2017.06.15 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 15.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Gyvenimas.
11:50 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
17:45 FIFA Konfederacijų taurė. B
grupė. Kamerūnas – Australija. Tiesioginė transliacija iš Sankt Peterburgo.
19:55 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:42 Loterija „Jėga“.
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. B
grupė. Vokietija – Čilė. Tiesioginė
transliacija iš Kazanės. HD. Pertraukoje – Trumposios žinios.
22:55 Trumposios žinios.
23:00 Premjera. Stalingradas.
01:15 Komisaras Reksas 15 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.
Nr.1501/0001:304), adresu Klonio g. 22, Druskininkų m. priklausančio Vytui Lastovkai, Irenai Lastovkienei, Raimondui Navickui, Rimantui Kulikauskui, Irenai Kulikauskienei,
Stasei Grškevičienei kadastrinių matavimų tikslinimas. Šio
sklypo ribų paženklinimas vyks 2017-06-15, 14 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr.1501/0001:400) savininkus
atvykti į savo žemės sklypą. Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel. Nr. 8-678-80499,
el.p.zemata.lt@gmail.com.

Tarptautinė distribucijos kompanija „TOBIS”

ieško Sandėlio darbininko - krovėjo:
Darbo pobūdis: Prekių iškrovimas / pakrovimas
iš/į transporto priemones, kiti prekių krovos darbai
sandėliuose, užsakymų transportavimui ruošimas.

Jei Jūs: Norite dirbti ir užsidirbti, turite patirties
sandėlyje, esat dirbęs elektrokrautuvu (būtų privalumas),

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS.

Siūlome Jums: darbo rezultatus atitinkantį ir visada laiku mokamą
atlyginimą, visas socialines garantijas ir puikų kolektyvą!

Susidomėjote? Siųskite CV atranka@tobis.lt arba
skambinkite: +370 614 62170, iki 2017-06-30.
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Dujų balionų pildymas norimu kiekiu, nemokamas
pristatymas ir pajungimas.
Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

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

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Reikalingas mini ekskavatoriaus operatorius.
Tel. 8 698 76866

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

Tel. 8 682 10953

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Šarvuotos durys butui nuo

245€ su 2 spynomis

40€
Langams iki 30% nuolaida
Garažo vartams iki 10% nuolaida
Roletams iki 50% nuolaida
Vidaus durys nuo

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Grožio salone „Aksominė svaja“
išnuomojama darbo vieta kirpėjai
esančiame Gardino g. 36, Druskininkuose.
Telefonas pasiteirauti: 8-653-13940

UAB ŽALI SPRENDIMAI

Vilties g. 3, LT-62381, Alytus
Tel. +370 685 10234
+370 600 18867
El.p.: zalisprendimai@gmail.com

Perku automobilius. Gali būti daužti, su defektais.
Tel. 8 618 53770
VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265,
861608020

Romos Pankevičienės
įmonėje

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

ŠIMTALAPIAI:
-su aguonomis
-su varške
-su obuoliais
Kaina – tik 7.50 Eur už
kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur
už kilogramą!
Užsakymai priimami
cukrainėje (Vytauto g. 15)

R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai
parduodami plastikiniai kibirai
ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas, darbui
Lietuva-Lenkija-Čekija. Tel. 8 677 71255
Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735
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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 butas Ateities g., 6 aukšte
iš 9. Yra liftas, balkonas, sandėliukas.
Kaina – 18000 Eur. Tel. 8 686 20463

Suremontuoti du atskiri 1 kambario
butai 2 aukšte bendrabutyje Gardino g.
Bendras plotas 34,24 kv. m. Kaina –
21000 Eur. Tel. 8 687 37575
1 kambario 35 kv. m. butas su baldais
4 aukšte iš 5 Gardino g. 36.
Tel. 8 687 68577
1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 5
aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 25 kv. m butas Gardino g.
Gera būklė, pakeistos durys, langai, apšiltintas balkonas. Kaina – 21000 Eur.
Tel. 8 620 90253
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų g.
7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000 Eur.
Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
1 kambario 29 kv. m tvarkingas butas
su baldais 4 aukšte iš 5 Veisiejų g. 10.
Kaina – 26000 Eur. Tel. 8 679 12475
1 kambarys Gardino g. 80 (arba išnuomoju). Tel. 8 607 92215
2 kambarių 51 kv. m butas 2 aukšte iš 5
su balkonu ir parkavimo vieta renovuotame name Liškiavos g. Už renovaciją
išmokėta. Kaina – 40000 Eur.
Tel. 8 647 12085
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
3 kambarių 80 kv. m butas senamiestyje, šv. Jokūbo g. 6. Yra garažas, sandėlis, rūsys po visu garažu, virš garažo
vasarinis kambarys. Tel.: 8 648 97953,
8 (313) 52106
3 kambarių 66,99 kv. m butas Veisiejų
g. (prie buvusios katilinės), 6 aukšte iš
9. Kaina – 46000 Eur. Tel. 8 699 43002
4 kambarių 91 v. m butas su pereinamu
holu Ateities g., 1,5 aukšte iš 2, 36 kv.
m rūsys, ant Nemuno kranto. Tinka
komercinei veiklai. Arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka. Kaina – 55000
Eur. Tel. 8 652 65462
2 aukštas 3 aukštų name Antakalnio
g. Bendras plotas – 165 kv. m. Yra 5
kambariai, kiekvienas su atskiru san.
mazgu. Tinka verslui. Tel.: 8 687 13513,
8 (313) 53828
15 a sklypas su namu, garažu ir ūkiniais
pastatais Leipalingyje. Kaina – 30000
Eur. Tel. 8 626 66461
12 a namų valdos sklypas Neravų k.
Kaina – 9500 Eur. Tel. 8 687 29055
29 a sklypas su sodyba vienkiemyje
Varėnos raj., Panaros kaime, 14 km iki
Druskininkų, šalia gražus miškas, ant
kalniuko, yra elektra. Kaina – 11000
Eur. Tel. 8 682 33229
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu
Leipalingyje, Druskininkų g.
Tel. 8 612 15439
24 a žemės ūkio paskirties sklypą Snaigupės kaime prie upelio (yra 2 tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu
(41a miško). Tel. 8 682 87568
29 a žemės ūkio paskirties sklypas
Leipalingyje, yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 686 16347
70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuotame name. Galima įrengti parduotuvę
ar administracines patalpas. Kaina –
49000 Eur. Tel. 8 686 53602
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų bjoje „Migla“. Tel. 8 601 48912
6 a sodo sklypas Jaskonyse, sodų b-joje
„Migla“, yra elektra. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 608 03506
9 a namų valdos sklypas Pylimo g. 68
(prie buvusio geležinkelio, vidury pušyno). Sklypas kraštinis, lygus, netoliese
yra elektros pastotė. Vieta graži, geras
privažiavimas. Kaina – 16800 Eur.
Tel. 8 686 07798

1,2600 ha ir 0,7300 ha žemės ūkio
paskirties sklypai, Krivonių kaime,
Druskininkų sav. Sklypai vienas šalia
kito. Parduodami kartu. Kaina – 4000
Eur. Tel. 8 698 43149
37 a sklypas Druskininkų sav., Neravuose. Yra miesto vandentiekis, kanalizacija. Sklypas ribojasi su mišku, yra
geodeziniai matavimai.
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745
25 a namų valdos sklypas Gerdašiuose, prie miško, šalia Nemuno. Kaina –
10000 Eur. Tel. 8 616 06600,
8 687 34854
Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688

Parduodami automobiliai ir jų dalys
Automobiliai iš Vokietijos: „Mitsubishi
Space Star“ 2006 m., 1,9 L dyzelinas,
labai geros būklės, „Renault Scenic“
2003 m., 1,6 L benzinas.
Tel. 8 623 23430
„Ford Galaxy“ 1,9 TDI, 81 kW, dalimis.
Tel. 8 652 69585
„Audi 80“ 1993 m., 2 L benzinas, TA.
Tel. 8 698 87823
„Peugeot 106“ 1999 m., 1,1 L benzinas.
Kaina – 500 Eur. Tel. 8 633 34714
„Audi A6 Avant Quatro“ 1999 m., 2,5 L
dyzelinas, automatas, mėlynos spalvos,
TA iki 2019.05. Kaina – 1850 Eur.
Tel. 8 625 87815
„Nissan Almera“ 2001 m., 2,2 L dyzelinas, dalimis. Tel. 8 641 34743
„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 DTI, universalas, TA iki 2018.11 (iš Olandijos).
Kaina – 2450 Eur. (arba keičiu į kitą
automobilį). Tel. 8 623 53377
„Nissan XTrail“ 2005 m., 2,2 L, juodos
spalvos, odinis salonas, daug privalumų, TA iki 2018.10 už 3500 Eur; padangos (2 vnt) R15/195/65 su diskais; padangos (4 vnt) R14/185/65 su diskais.
Tel. 8 678 17101

odinė sofa, televizoriaus staliukas,
bufetas, skrynia, kavos staliukas, gėlių
staliukas. Tel. 8 612 09648
Dviejų durų spinta, 2 kėdės, didelis
kelioninis lagaminas, vilnonis kilimas
1,5 m x 2,4 m, užuolaidos, senovinės
austos lovatiesės, vilnoniai pledai, miegamojo spintelė. Tel. 8 600 38695
Nauja 2GB „GeForce“ vaizdo plokštė.
Kaina – 80 Eur. Tel. 8 696 12710
Mažai naudotas vežimėlis už 50 Eur;
geros būklės vaikiškas dviratis už 20
Eur. Tel. 8 603 04562
2 dujų balionai už 45 Eur; antikvarinė
spinta, įvairūs stiklainiai.
Tel. 8 616 22124
Sofa-lova (pridėsiu pufą dovanų).
Tel. 8 656 90021
Senovinė skrynia. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 623 20014
Viengulė tachta. Tel. 8 627 82451
Moteriškas dviratis su 7 pavaromis.
Tel. 8 618 67690
Nauja medžiaginė sudedama žaidimų
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis
kilimas (135x192 cm) už 28 Eur.
Tel. 8 651 11713
Vyriškas dviratis „Giant“ už 90 Eur;
moteriškas elektrinis dviratis už 380
Eur; sportinis dviratis „Viking Torino“ (16
pavarų, ploni ratai) už 160 Eur; dvivietis
dviratis „Ammaco“ už 145 Eur; kalnų
dviratis „Marin“ (24 pavaros) už 150
Eur; kalnų dviratis „Focus Black Hills“
(hidrauliniai stabdžiai, Shimano deore,
dydis-L) už 280 Eur; kalnu dviratis
„Bulls“ (dydis-L) už 280 Eur; moteriški
dviračiai nuo 120 Eur. Tel. 8 623 53377
3 aukštų batų dėžė (125x72x24 cm),
antikvarinė (1961 m.) vokiška kojinė
siuvimo mašina „Paf“ su spintele, lėlių
vežimėlis (1965 m.), televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė), dvigulės lovos
čiužinys. Tel. 8 610 27961
Mėgėjiški šaudymo lankai, geros būklės krosnis kubilui, tinklas tinkliniui.
Tel. 8 665 20807

„Renault Megane Scenic“ 1997 m., 2 L
benzinas. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 624 01363

Funkcinė, trijų padėčių, pulteliu valdoma lova už 350 Eur; antipragulinis
čiužinys (su kompresorium) už 150 Eur;
tualetinė kėdė už 100 Eur.
Tel. 8 610 27959

4 padangos R16 205/55, 2 labai geros
būklės, 2 prastesnės. Tel. 8 618 32837

Naudota automobilinė kėdutė (9-36
kg.). Kaina – 40 Eur. Tel. 8 650 25172

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

Lauko agurkų daigai. Tel. 8 650 83251

Lengvojo automobilio priekaba „Zubrenok“ ir traktoriaus priekaba rulonams
vežti. Tel. 8 605 70200

Naudotas ąžuolinis staliukas su foteliu
už 40 Eur; elektrinis trifazis šlifuoklis už
75 Eur; elektros dėžutė su rozete, jungikliu, 50 m laido už 20 Eur.
Tel. 8 613 23590

„Crysler Voyager“ 1997 m., 2,5 TD,
dalimis. Tel. 8 612 75457

Kalvio priekalas, 3 mediniai vežimo
ratai. Tel. 8 601 09808

„Toyota Tarcel“ 1984 m., 1,3 L, TA, rida
17000 km. Tel.: 8 601 09808,
8 675 98327

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

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

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

Parduodami įvairūs daiktai
Mobilusis telefonas „Nokia E51“. Kaina
– 20 Eur. Tel. 8 650 68954
Naujas moteriškas dviratis. Kaina – 90
Eur. Tel. 8 676 19344
„Electrolux“ (6 kg) už 130 Eur; telefonas
„Sony Z1 MOD.C6903“ su dėklu už 100
Eur; virtuvinis medinis stalas su 4 taburetėm už 40 Eur. Tel. 8 650 87433
Komoda, sekcija, sofa, odinis svetainės
komplektas, mikrobangų krosnelė, supama kėdė, pietų stalas su kėdėm, foteliai.
Tel. 8 606 28422
Lauko baldai su stalu, kėdės, prieškambario baldai, kampinė indauja, komoda,

Naujas dušo pagrindas-padas (80x80
cm). Kaina – 35 Eur. Tel. 8 687 85156
Naudota dujinė viryklė.
Tel. 8 626 90550
TV priedėlis „Homecast“ su mini antena
už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems
„Tena“ (M dydis). Tel. 8 611 32291
Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno vartytuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178
Metaliniai tvoros stulpeliai (55 mmx155
mm, 55 vnt.) po 6 Eur; plastikinis standartinis baltas plastikinis balkonas su
stiklais. Tel. 8 698 88162
Spinta su slenkamomis durimis už
140 Eur; naudotas gartraukis, spinta
(245x88,5x56) už 50 Eur.
Tel. 8 675 18337
„Ryto“ gimnazijos mergaitės švarkas
(M dydis). Tel. 8 647 33090
Dujinė viryklė „Beko“. Tel. 8 694 89186
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

Supama lovytė su stalčium už 45 Eur;
muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur;
3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 60 Eur;
vaikiška vaikštyklė už 10 Eur.
Tel. 8 645 75151
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Philips“ (51 cm įstrižainė) už 22
Eur; radio tiuneris „Technics“; TV priedėlis „TV Star“ už 22 Eur; „Nokia E52“
už 45 Eur; naujas belaidis telefonas
„Philips“ už 13 Eur. Tel. 8 686 43600
Įvairių dydžių naudoti faneriniai skydai
ir DVP plokštės; durų varsčios; pusiau
apvalus vonios veidrodis už 13 Eur;
automagnetola už 6 Eur; gėlių stovelis
(30x30 cm) su marmuriniu paviršium už
11 Eur. Tel. 8 610 21333
Stacionarus kompiuteris su monitorium,
klaviatūra ir pele, televizorius „Vido“,
vaikiškas dviratis už 10 Eur.
Tel. 8 622 04544
2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės,
servizai, pigiai vilnonis kilimas, kieto
plaušo plokštės (1,2x2,25 cm) už 20
Eur. Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
Proginė suknelė (52 dydis). Kaina – 30 Eur.
Tel. 8 611 91421

Perka
Bičių spiečius, šeimas. Tel. 8 600 17651
1 kambario butą 1 aukšte Kalviškių
mikrorajone. Tel. 8 620 62635
Šulinio žiedą. Tel. 8 625 07393

Nuoma
Išnuomoju garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 614 96237
Tvarkinga dirbanti šeima išsinuomotų
2-3 kambarių butą. Tel.: 862314410,
862216063
Išnuomoju 2 kambarių butą miesto
centre iki rudens. Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių bute
Liškiavos g. Tel. 8 677 19548
70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuotame name. Galima įrengti parduotuvę
ar administracines patalpas. Kaina – 1
mėn./330 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 686 53602
Išnuomoju namelį statybininkams Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854
Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių bute
Ateities g. ilgam laikui moteriai arba
merginai. Tel. 8 622 83507
Išnuomoju 1 kambario butą miesto centre trumpam (birželio, liepos, rugpjūčio
mėn.). Tel. 8 671 50790
Išnuomojamas namas Gardino g. 40
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 620 70300
Nuo liepos 1 d. išnuomojamas 16 kv. m
butas Šiltnamių g. su buitine technika
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./110 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 618 67244

Baldų gamyba:

nestandartiniai mažos ir
didelės virtuvės komplektai, spintos su aliumininėmis
slenkančiomis
sistemomis, miegamojo
baldai, biuro baldai ir kiti.
Nuolaidos! Garantijos!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57

Dirbanti pora išsinuomotų 1, 2 arba 3
kambarių butą ilgam laikui.
Tel. 8 606 63002
Šeima su trimis vaikais išsinuomotų
namą (sodybą) Druskininkuose arba
šalia Druskininkų. Tel. 8 645 01623
Išnuomojamas 1 kambario butas Druskininkų g. ilgam laikui. Tel. 8 601 68498
Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių bute
(pageidautina merginoms).
Tel. 8 628 28731
Daugiavaikė šeima išsinuomotų 2-3
kambarių butą arba sodo namelį, tinkantį gyventi žiemą ilgam laikui.
Tel.: 8 670 74263, 8 603 79285
Išnuomoju 2 kambarių butą Šiltnamių g.
Kaina – 70 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 682 34688

Keičia
Gyvenamą namą su garažu „Paparčio“
sodų b-joje į 1 kambario butą Druskininkuose. Bendrabučio nesiūlyti.
Tel. 8 682 99968
Ieško darbo
Vyras be žalingų įpročių, turintis B, C ir
E vairavimo kategorijas, ieško vairuotojo
darbo Druskininkuose. Tel. 8 623 53377
28 m. mergina ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus, atlikti kiemo darbus.
Tel. 8 602 61735
Vyras ieško kiemo darbininko sanatorijoje, kaimo sodyboje arba bet kokio
darbo. Tel. 8 623 23430

Kiti
Gal kas nors birželio pabaigoje arba liepą (geriausia būtų liepos 17 d.) važiuoja į
Seinus ir gali paiimti 2 pakeleives.
Tel. 8 678 00764
Pamesti raktai. Tel. 8 613 39906
Reikalingas žmogus, galintis nudažyti
medinio namo sienas ir kraigą.
Tel. 8 616 22692
Atiduodu 5 dalių sekciją. Tel. 8 602 17934
Prie parduotuvės ČIA rasti 9 raktai su
grandinėle. Tel. 8 687 68568
Atiduodu putpelių kiaušinių dėkliukus.
Tel. 8 650 85488
Dovanoju 1,5 mėn. juodus kačiukus.
Tam, kas norės juos auginti, padovanosiu Teleloto bilietą. Tel. 8 650 68954
Priimsiu gyventi moterį be žalingų įpročių (Eglės soduose), sergu epilepsija.
Tel. 8 675 61036
Prie buvusios statybos valdybos pastato rasta piniginė su dokumentais.
Tel. 8 624 38009
Pamestas labai gražus skėtis (tikėtina,
kad prie „Solo“ parduotuvės, stotelėje).
Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 610 38732

Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770
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Renginiai
Birželio 17 d. 15.30 val. Baltarusių kultūros diena. Koncertuos šokių ansamblis „Kryžačiok“ iš Minsko (Druskininkų pramogų aikštė, Vilniaus al.24).
Birželio 23 d. 20 val. Joninių šventė Druskininkuose: tradicinės apeigos, aukojimai, varduvininkų sveikinimai. Koncertuos šiuolaikinio šokio studija OPUS, liaudiškos muzikos kapela „Viečiūnai“, muzikos grupė „4Fun“, bus leidžiami vainikėliai į Nemuno upę (Druskininkų pramogų aikštė, Vilniaus al. 24).
Birželio 23 d. prie Leipalingio dvaro Joninių šventė „Ein saulalė aplink dangų“: 17 val. Sportinės varžybos mokyklos stadione; 20
val. Jonų ir Janinų pagerbimas, paparčio žiedo paieškos, Joninių laužas, žolynų gydomosios galios, virvės traukimas, šaudymas arbaletais, vainikėlių plukdymas. Linksmins folkloro ansamblis „Serbenta“, liaudies muzikantai, šokių kolektyvas „Leipūnas“, populiarios
muzikos grupė iš Stebulių „Žiburys“. Šventinė diskoteka iki 2 val. nakties.
Birželio 25 d. 15 val. Popietė šeimai ir teatro „Nieko sau“ interaktyvus spektaklis „Afrika“ (Vijūnėlės parke).
Parodos
Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš Trakų istorijos muziejaus kolekcijos (Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59)

Maketavo Sigita Pocevičienė

