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Pagerbti geriausi Druskininkų abiturientai

Druskininkų miesto muziejuje iškilmingai pagerbti abiturientai, gavę aukščiausius brandos egzaminų įvertinimus ir mokyklą baigę su pagyrimu/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

Druskininkų savivaldybė tę-
sia gražią tradiciją kasmet su-
rengti abiturientų, baigusių 
mokyklą  su pagyrimu ir iš-
laikiusių  egzaminus pačiais 
aukščiausiais įvertinimais, pa-
gerbimo šventę. Pirmadienį iš-
kilmingoje Druskininkų miesto 
muziejaus aplinkoje surengtas 
geriausių abiturientų pagerbi-
mui skirtas renginys. 

Į iškilmingą renginį besirenkan-
čius mokytojus, moksleivius, jų 
tėvelius, artimuosius ir Druski-
ninkų savivaldybės vadovus sak-
sofono muzikos garsais pasiti-
ko Juozo Mikolainio vadovaujami 

jaunieji muzikantai. 
Gabiausiųjų pasveikinti bei pa-

sidžiaugti pasiekimais atvyko 
Savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius, Admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė, jos pavaduotoja 
Violeta Grigorienė, Švietimo 
skyriaus vedėjas Jevgrafijus Sa-
muchovas, Švietimo centro di-
rektorius Vytautas Gintutis, tė-
veliai ir kiti svečiai.

 „Visus 12 mokykloje praleistų 
metų vainikavo jūsų pasiekti pui-
kūs rezultatai. Linkiu labai atsa-
kingai pasirinkti profesiją ir stu-
dijas, kurios lems jūsų gyvenimo 

kelią. Jūs esate šimtukininkai, 
jums lengviau apsispręsti, žinote, 
ko norite iš gyvenimo. Esu tikras, 
kad tokius puikius jūsų brandos 
egzaminų rezultatus lėmė labai 
didelis įdėtas darbas, iškelti dideli 
tikslai. Linkiu, kad visuomet turė-
tumėte tikslą ir visuomet jį pasiek-
tumėte“, – kalbėjo abiturientus 
pasveikinęs Savivaldybės mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius.

Šiemet Druskininkų savival-
dybės mero Ričardo Malinaus-
ko pasirašytos padėkos už la-
bai gerą mokymąsi įteiktos 
vienuolikai Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos abiturientų ir vie-

nam Švietimo centro absolven-
tui: aukščiausius 100 balų anglų 
kalbos  brandos egzamino įverti-
nimus gavusiems Lukui Čebato-
riui, Agotai Gintutytei, Dominy-
kui Kišonui, Akvilei Pajaurytei, 
Aivarui Savukynui; aukščiau-
sią 100 balų rusų kalbos bran-
dos egzamino įvertinimą gavu-
siems Angelinai Sytajai ir Olegui 
Skobelcynui (Druskininkų švie-
timo centras), aukščiausią 100 
balų matematikos brandos eg-
zamino įvertinimą gavusiems 
Gyčiui Grigoniui 
bei Indrei Sega-
lovičiūtei. 

5 psl.
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Informacija Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių žemių savininkams
Druskininkų savivaldybės 

administracija dėkoja žemių 
sklypų savininkams, tvarkan-
tiems jiems priklausančias 
žemės valdas. Atsižvelgiant 
į tai, kad kurortui itin svar-
bu estetinis aplinkos vaiz-
das, siekiame užtikrinti, kad 
visos teritorijos, taip pat ir 
privačios, esančios Druski-
ninkuose ir kaimiškosiose sa-
vivaldybės vietovėse, atrody-
tų tvarkingai.

Pastebime, kad Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje dar yra 
apleistų, be priežiūros paliktų 
žemės sklypų, kurie nebuvo su-
tvarkyti iki liepos 1 dienos. Tad 
raginame savininkus atsakingai 
sutvarkyti tokius  žemės skly-
pus: surinkti šiukšles, šienauti 
vejas, sutvarkyti želdinius, su-
rinkti nupjautas ar nukritusias 
šakas.

Iki liepos 1 dienos nesutvarkytų 
sklypų sąrašas:

Druskininkų miestas:
Baltašiškės g. 22, Baltašiškės g. 

12 G, Baltašiškės g. 12H, Balta-
šiškės g. 12K, Baltašiškės g. 12I, 
Baltašiškės g. 12J, Baltašiškės g. 
14A, Kaimynų g. 10, Žolynų g. 7, 
Kaimynų g. 2, Žolynų g. 11, Žoly-
nų g. 9, Miciūnų g. 11, Miciūnų g. 

13, Kaziulių g. 1, Kaziulių g. 3, Ka-
ziulių g. 11, Kaziulių g. 18, Kaziu-
lių g. 20, Kaziulių g. 23, Kaziulių 
g. 24, Kaziulių g. 28, Kaziulių g. 
30, Leipalingio g. 2, Leipalingio g. 
18, Leipalingio g. 24, Mildos g. 25, 
Mildos g. 17, Kalnų g. 54, Salos g. 
19, Kalnų g. 34, Salos g. 27, Sa-
los g. 29, Salos g. 17, Mizarų g. 
42A, M.K.Čiurlionio g. 13A, Svei-
katos g. 16, Ateities g. 46, Ateities 
g. 76, Ateities g. 50, Smiltynų g. 
1B, Šlaito g. 8, Žalioji g. 11, Kalnų 
g. 19, Kalnų g. 32. 

Leipalingio seniūnija.
Gailiūnų kaimas: Gailiūnų g. 5C, 

Gailiūnų g. 5B, Gailiūnų g. 55, 
Gailiūnų g. 28B, Gailiūnų g. 127, 
Gailiūnų g. 143, Gailiūnų g. 46E, 
Gailiūnų g. 46F, Trūkiškio g. 32, 
Trūkiškio g. 30, Trūkiškio g. 28, 
Trūkiškio g. 36, Trūkiškio g. 18, 
Trūkiškio g. 20, Trūkiškio g. 22, 
Trūkiškio g. 24, Trūkiškio g. 10, 
Trūkiškio g. 12, Trūkiškio g. 14, 
Trūkiškio g. 16, Gailiūnų g. 37, 
Kaštonų g. 23, Kaštonų g. 5A

Leipalingio miestelis: Vytauto 
g. 24, Alėjos g. 55A, Liepų g. 21, 
Liepų g. 4, Bilso g. 3A, Druskinin-
kų g. 14.

Kamorūnų kaimas: Vilkės g. 
12, Vilkės g. 28.

Jovaišių kaimas: Jovaišių g. 31.
Didžiasalio kaimas: Alyvų g. 1, 

Alyvų g. 3.
Diržų kaimas: Nemuno kel. 63.
Lipliūnų kaimas: Nemuno kel. 

84, Nemuno kel. 115.
Gerdašių  kaimas: Rasos g. 7, 

Gerdašių g. 16.
Ricielių kaimas: Senoji g. 9, Il-

goji g. 7.
Guobinių kaimas: Guobų g. 

13.
Stračiūnų kaimas: Žaliamiškio 

g. 35.
Barzdžiūnų kaimas: Uosių g. 

21, Uosių g. 9.

Viečiūnų seniūnija.
Viečiūnų miestelis: Antalaukio 

g. 3, Pališkiavės g. 2, Senųjų Vie-
čiūnų g. 26B, Vėjų g. 3, Vėjų g. 
35, Vėjų g. 32, Gabijos g. 4, Gabi-
jos g. 8, Gabijos g. 12, Gabijos g. 
1, Gabijos g. 5, Gabijos g. 20, Ga-
bijos g. 10, Perkūno g. 25, Perkū-
no g. 23, Perkūno g. 21, Perkūno 
g. 19, Perkūno g. 17, Perkūno g. 
11, Pušyno g. 3C, Pušyno g. 3E, 
Pušyno g. 3D, Neravų g. 90.

Neravų kaimas: Neravų g. 159 
E, Neravų g. 157 A, Neravų g. 
157 B, Neravų g. 157 C, Neravų 
g. 157 D, Neravų g. 157 E, Neravų 
g. 157 F, Neravų g. 157 M, Neravų 
g. 157 Y, Neravų g. 157 J, Neravų 
g. 157 K, Neravų g. 157 L, Neravų 
g. 157 M, Neravų g. 157 N, Nera-
vų g. 157 O, Neravų g. 93, Nera-

vų g. 95, Lygumų g. 1, Lygumų g. 
1A, Lygumų g. 1B, Lygumų g. 1C, 
Lygumų g. 2, Lygumų g. 2A, Lygu-
mų g. 4, Lygumų g. 4A, Lygumų g. 
6, Ryto g. 2, Ryto g. 2A, Ryto g. 
4, Ryto g. 4A, Ryto g. 6, Ryto g. 
6A, Ryto g.8, Ryto g. 8A, Ryto g. 
10, Ryto g. 16, Ryto g. 9, Ryto g. 
5, Ryto g. 3, Vakaro g. 13, Vakaro 
g. 17, Gojaus g. 15 H, Pušų g. 7D, 
Pušų g. 7A, Pušų g. 7B, Darželio 
g. 3 A, Sodžiaus g. 39, Sodžiaus 
g. 37, Sodžiaus g. 35, Sodžiaus g. 
33, Sodžiaus g. 31, Sodžiaus g. 
18 A, Sodžiaus g. 18B, Dvarlau-
kio g. 50, Dvarlaukio g. 50A, Pa-
nemunės g. 11F.

Švendubrės kaimas: Užupio g. 
9, Akmens g. 1A, Akmens g. 2B.

Jaskonių kaimas: Bruknių g. 4, 
Bruknių g. 6, Bruknių g. 8, Bru-
knių g. 10, Bruknių g. 12, Bru-
knių g. 14, Bruknių g. 18, Bru-
knių g. 20, Bruknių g. 22, Bruknių 
g. 24, Bruknių g. 26, Bruknių g. 
28, Bruknių g. 30, Bruknių g. 32, 
Bruknių g. 16, Bruknių g. 34, Bru-
knių g. 38, Bruknių g. 36, Bruknių 
g. 42, Jaskonių g. 44A, Jaskonių 
g. 44, Jaskonių g. 29 E, Jaskonių 
g. 29D, Jaskonių g. 29C, Jasko-
nių g. 21B.

Randamonių kaimas: Randa-
monių g. 10, Girininkijos g. 6.

Naujasodės kaimas: Naujaso-
dės g. 5.

Sąraše nurodytų sklypų savinin-
kams primename, kad turite  su-
tvarkyti sklypus per 20 dienų nuo 
šios informacijos paviešinimo.

Druskininkų savivaldybės taryba 
2014 m. balandžio 30 d. sprendi-
mu Nr. T1-76 patvirtino Nenaudo-
jamų žemės sklypų Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje nustaty-
mo tvarkos aprašą. Pagal šį apra-
šą į apleistų žemės sklypų są-
rašą įtraukiami tie fiziniams ir 
juridiniams asmenims priklausan-
tys žemės sklypai, kurie iki eina-
mųjų metų liepos 1 dienos yra ne-
sutvarkyti: nenušienauti, apaugę 
sumedėjusiais augalais, juose ne-
surinktos šiukšlės. Apleistų žemės 
sklypų sąrašas bus perduoda-
mas Valstybinei mokesčių inspek-
cijai dėl padidinto 4 procentų že-
mės mokesčio tarifo taikymo 2017 
metų mokestiniam laikotarpiui.

Dar kartą kviečiame visus že-
mės sklypų savininkus būti pilie-
tiškiems ir sutvarkyti jiems pri-
klausančias teritorijas.

Laukiame sklypų savininkų in-
formacijos, įrodančios, kad jie 
geranoriškai atsiliepė į šį Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos raginimą. Informaciją galite 
pateikti Druskininkų savivaldy-
bės administracijai arba Leipalin-
gio bei Viečiūnų seniūnijai. 

Liepos 10 dieną sušauktame 
Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos posėdyje buvo patvirtin-
tas Druskininkų miesto terito-
rijos darnaus judumo planas. 
„Darnaus judumo plano tiks-
las – kurorto svečiams ir miesto 
bendruomenei sudaryti tokias 
sąlygas, kad jie bet kokiomis 
transporto priemonėmis ir, ži-
noma, pėsčiomis, galėtų pa-
togiai, saugiai, greitai pasiekti 
savo kelionės tikslą. Rengda-
mi minėtą planą išorės eksper-
tai kartu su savivaldybės speci-
alistais atliko išsamius tyrimus, 
kurie parodė, kuriose kurorto 
vietose reikėtų tobulinti judėji-
mo galimybes – tam plane nu-
matytos judumą skatinančios 
priemonės“,  –  sako Druskinin-
kų savivaldybės meras R. Mali-
nauskas. Kaip informavo Inves-
ticijų ir turto valdymo skyriaus 
vedėjas Algirdas Svirskas, da-
lis darnaus judumo priemonių 
bus įgyvendintos iš ES projek-
to „Darnaus judumo priemonių 
diegimas Druskininkuose“ lėšų. 
Projekto vertė – daugiau kaip 
500 000 eurų. Šiuo metu vyks-
ta techninio projekto parengimo 
darbai.

Įgyvendinant Darnaus judumo 
plane numatytas priemones, 
darbai bus pradedami įrengiant 
ir platinat privažiavimą prie „At-
gimimo“ pradinės mokyklos ir 
lopšelio-darželio „Žibutė“. Prie 
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos 
iš M. K. Čiurlionio gatvės pusės 
bus įrengta patogi ir saugi vaikų 
išlaipinimo vieta.

A. Svirsko teigimu tikimasi, kad  
įdiegus modernias Darnaus ju-
dumo plane numatytas priemo-
nes (dviračių takus, patogias 
dviračių ir pėsčiųjų zonas, dvi-
račių stovus ir dviračių remontui 

skirtas vietas, dviračių saugy-
klas, judėjimo negalią turintiems 
žmonėms skirtą privažiavimą ir 
prie vandens ir pandusą Vijūnė-
lės paplūdimyje kt.) bei siekiant 
tausoti aplinką, bendruomenei 
bus sudarytos sąlygos aktyviau 
rinktis ekologiškesnes transpor-
to priemones.

Druskininkai jau dabar gali pa-
sidžiaugti daugiau kaip 60 km il-
gio asfaltuotais dviračių takais, 
o Darnaus judumo plane užak-
centuota dviračių takų plėtra 
kurorto centre.  „Planuojame 
išspręsti dviračių eismo klau-
simą centre, lygiagrečiai M. K. 
Čiurlionio gatvės įrengiant dvi-
ratininkams skirtą zoną, kad 
jie galėtų patogiai ir saugiai ju-
dėti kurorto centre“,  – sakė A. 
Svirskas.

Druskininkų savivaldybė ieš-
kos ir kitų šaltinių, kad pla-
ne numatytas darnaus judumo 
priemones būtų galima įgyven-
dinti kuo efektyviau (planuo-
jama įrengti išmaniuosius ter-
minalus, padedančius greičiau 
surasti reikalingą informaciją, 
greta Sodų gatvės nutiesti dvi-
račių taką, įsigyti ekologišką 
autobusą ir kt.).

Darnaus judumo veiksmų pla-
ne iki 2020 m. taip pat yra nu-
matytos tokios priemonės kaip 
elektromobilių įkrovimo stote-
lės, dviračių stovai prie daugia-
bučių ir centrinėje miesto dalyje 
įrengimas, kitos susisiekimo ge-
rinimo priemonės.

Planas parengtas atlikus stra-
teginių dokumentų analizę, te-
ritorijų planavimo dokumentų 
apžvalgą, eismo ir keleivių srau-
tų tyrimus. Informacija apie pla-
no rengimą buvo viešai skelbta 
savivaldybės tinklalapyje ir vie-
tinėje spaudoje.

Taryba patvirtino Druskininkų 
darnaus judumo planą: į miestą 

bus pritraukta daugiau kaip pusė 
milijono investicijų
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Keisis Druskininkų miesto ribos 

Baigiamas rengti  bendruo-
menei labai svarbus Druski-
ninkų savivaldybės kaimų gy-
venamųjų vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ir Druskininkų 
miesto ribų keitimo planas. 

Minėtame plane numatyta iš-
plėsti miesto ribas, į miesto terito-
riją įtraukiant dalį Neravų, Gailiū-
nų, Mizarų, Jaskonių, Ratnyčios ir 
Švendubrės teritorijų. 

Šių gyvenvietės yra gausiai 
gyvenamos, gyventojai nau-
dojasi visais miesto infrastruk-
tūros privalumais, tokiais kaip 
miesto autobusai, vandentiekis, 
nuotekų šalinimo sistema,  ta-
čiau šiuo metu jos yra kaimo te-
ritorijoje. 

Druskininkų savivaldybė ir da-
bar stengiasi prižiūrėti minėtas 
teritorijas taip, kaip miesto teri-
torijas, tačiau lėšų tam trūksta. 
Kurorto ribų išplėtimas padėtų 
išspręsti šią problemą. Kuror-
to plotas turi didžiulę reikšmę, 
formuojant biudžetą, kadangi 
miestas pagal dabar galiojan-
čią metodiką galėtų papildomai 
gauti 1-1,5 ml. eurų.  Analogiš-
ką sprendimą išplėsti miesto te-
ritoriją, prijungiant kaimiškąsias 
teritorijas prie miesto, yra pri-
ėmusi ir Palangos miesto savi-
valdybė. 

Pabrėžtina, kad, prijungus mi-
nėtas teritorijas prie Druskinin-
kų kurorto, gyventojai jokių ne-

patogumų nepatirs. Priešingai 
– tai turės nemažai pliusų: padi-
dės žemės vertė,  infrastruktūros 
priežiūrai bus skirta daugiau lėšų, 
operatyviau bus galima teikti įvai-
rias paslaugas, plėsti verslą.  

Druskininkų gyvenamųjų vie-
tovių  ribos tikslinamos ir  dėl 
to, kad Druskininkuose nuo 
seno galiojusi rėžinė sistema 
kėlė daug nepatogumų: savi-
valdybėje yra tokių sklypų, ku-
rie faktiškai yra viename kaime 
ar gyvenvietėje, o dokumentuo-
se priskirti kitam kaimui. Kai ku-
rie dideli sklypai, priklausantys 
vienam savininkui,  nusidriekia 
per kelis kaimus.

Į miesto formavimąsi žvelgiant 

istoriškai, reikėtų pažymėti, kad 
1996 metais prie Druskininkų 
buvo prijungta iki tol Varėnos ra-
jonui priklausiusi Šiltnamių gatvė 
bei šalia jos esantis gyvenamasis 
rajonas, o 2000 metais – Viečiū-
nų ir Leipalingio seniūnijos. 

Rengiant Druskininkų savival-
dybės kaimų gyvenamųjų vie-
tovių teritorijų ribų nustatymo ir 
Druskininkų miesto ribų keitimo 
planą, buvo numatytos aiškios 
procedūros: atlikta išsami esa-
mų ribų analizė, konsultuota-
si su  bendruomene, tuomet pa-
rengtas planas. 

Minėtas planas rugpjūčio mėne-
sį bus teikiamas tvirtinti Tarybai, o 
vėliau – Vyriausybei. 

Meras R. Malinauskas ketini-
mus išplėsti Druskininkų miesto 
teritorijos ribas pristatė susitiki-
muose su kaimiškosiomis ben-
druomenėmis. „Jau sakiau susi-
tikimuose, ir dar kartą patikinu, 
kad mokesčių ir rinkliavų nusta-
tymas yra savivaldybės kompe-
tencija, tad pasirūpinsime, kad 
gyventojai nepajustų jokių nepa-
togumų, planuojama nustatyti ir 
kompensacijų mechanizmą. Gy-
ventojams, prisijungusiems prie 
miesto teritorijos, sąlygos tik pa-
gerės. Miesto teritorijos išplėti-
mas sudarys sąlygas gauti dau-
giau lėšų į biudžetą, o atitinkamai 
ir geriau tvarkyti miesto infras-
truktūrą“, – sakė R. Malinauskas. 



2017 m. liepos 13 d.                                                          Savaitraščio Nr. 112 4

Druskininkų savivaldybė  ren-
giasi įgyvendinti 2014-2020 
metų ES fondų investicijų 
veiksmų programos priemonės  
projektą „Paslaugų teikimo ir 
asmenų aptarnavimo kokybės 
gerinimas Druskininkų savival-
dybėje“, skirtą efektyvinti savi-
valdybės administracijos dar-
bą, diegti šiuolaikinius valdymo 
sprendimus, ekonomiškai iš-
naudoti laiką ir efektyviai teikti 
paslaugas.

Projekto metu Druskininkų sa-
vivaldybės administracijoje bus 
atliekamas savivaldybės veiklos 

procesų tyrimas, kurio tikslas – 
peržiūrėti savivaldybės veiklos pro-
cesus, identifikuoti daugiausiai re-
sursų reikalaujančius, ilgiausiai 
užtrunkančius ir dažniausiai tiksli-
namus procesus. Atsižvelgiant į at-
liktos analizės rezultatus, planuo-
jamos tolimesnės projekto veiklos 
– LEAN vadybos metodikos diegi-
mas savivaldybėje bei darbuotojų 
kompetencijų, reikalingų, siekiant 
gerinti paslaugų teikimo ir asmenų 
aptarnavimo kokybę, stiprinimas. 

LEAN vadybos metodo diegimo 
tikslas – naudojant mažesnius iš-
teklius, sukurti didesnę vertę kli-

entui ir didinti savo konkurencinį 
pranašumą,  todėl  metodo diegi-
mo metu optimizuojami vykdomi  
vidiniai procesai, racionalizuoja-
ma ir supaprastinama procesų 
vykdymo eigą, tobulinamos vei-
klos organizavimo procedūros, 
susijusios su paslaugų teikimu 
bei asmenų aptarnavimu. 

LEAN principų ir metodų taiky-
mas viešajame sektoriuje užsienio 
šalyse taikomas sėkmingai, o Lie-
tuvos viešajame sektoriuje ši siste-
ma dar tik skinasi kelią – paprastai 
viešajame sektoriuje buvo diegia-
ma ISO vadybos sistema. Minėtą 

sistemą yra įdiegusi ir Druskininkų 
savivaldybė, tačiau LEAN vadyba 
yra naujausia ir žymiai efektyves-
nė, orientuota į rezultatus ir į pa-
slaugos gavėjus.

LEAN vadyba Lietuvoje yra 
įdiegta tik keliose institucijose – 
Sodroje ir Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje, ją diegti planuojama 
ir Vyriausybėje, todėl Druskininkų 
savivaldybė, kaip viena veikliausių 
ir šiuolaikiškiausių savivaldybių, 
taps viena iš pirmųjų savivaldybių 
Lietuvoje, kuri eina šiuo keliu ir yra 
įsidiegusi vieną pažangiausių pro-
cesų valdymo sistemų. 

Druskininkų savivaldybė yra ly-
derė projektų įgyvendinimo srity-
je, todėl siekiama dar labiau efek-
tyvinti vidinius procesus tam, kad 
efektyviai būtų išnaudojami žmo-
giškieji resursai bei nenukentėtų 
bendruomenės aptarnavimo sritis. 

Be Valstybės deleguotų funkcijų 
bei įgyvendinamų projektų Druski-
ninkų savivaldybė turi papildomų 
funkcijų: glaudžiai bendradarbiau-
ja su Lietuvos savivaldybių asoci-
acija, derina teisės aktus, į kurortą 
nuolat atvažiuoja Lietuvos bei už-
sienio šalių delegacijos. 

Didžiausios LEAN sistemą Lie-
tuvos organizacijose įgyvendinan-
čios bendrovės UAB „Efektyvūs 
procesai“ specialistai jau stebėjo 
ir išanalizavo Druskininkų savival-
dybės darbą „vieno langelio“ prin-
cipu bei Savivaldybės teikiamas 
paslaugas gyventojams, o šią sa-
vaitę organizuoto  susitikimo su 
Druskininkų savivaldybės vado-
vais ir skyrių specialistais tikslas 

buvo išanalizuoti procesus, susi-
jusius su komandiniu vidiniu Drus-
kininkų savivaldybės administraci-
jos skyrių darbu. 

Susitikime dalyvavusi Druskinin-
kų savivaldybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė akcen-
tavo, kad svarbiausia organizuoti 
darbą taip, kad, nedidinant veiklos 
kaštų, paslaugos bendruomenei 
būtų teikiamos efektyviai ir operaty-
viai. „Esame specifinė savivaldybė 
– kurortas, orientuotas į turizmą, ta-
čiau nė kiek ne mažiau rūpinamės ir 
miesto bei seniūnijų bendruomenė-
mis, todėl visos sritys yra vienodai 
svarbios. Siekiame, kad ir savival-
dybės funkcijų vykdymo, ir projektų 
įgyvendinimo procesai būtų sklan-
dūs ir efektyvūs. Tikimės, kad šia-
me projekte atrasime naujų metodų, 
kuriuos panaudoję, galėsime veiklą 
vykdyti dar kokybiškiau“,  – sakė V. 
Jurgelevičienė. 

Šios savaitės susitikimo metu iš-
samiai aptarti probleminiai proce-
sai ir sritys, kuriose būtina diegti 
LEAN metodus.

Primename, kad, taikant LEAN 
metodus, koncentruojamasi į dar-
bą su žmonėmis – visi organizaci-
jos darbuotojai pamažu yra įtrau-
kiami į  bendrą siekį tobulėti ir 
kartu gerinti produktyvumą, dar-
bo našumą, įvaizdį. Taikant minė-
tą metodologiją, siekiama nustaty-
ti ir pašalinti perteklinius procesus, 
kurie daro įtaką veiklos operatyvu-
mui ir efektyvumui.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Savivaldybėje bus diegiama naujausia paslaugų teikimą ir asmenų 
aptarnavimo kokybę gerinanti vadybos metodika 

Druskininkų savivaldybė yra lyderė projektų įgyvendinimo srityje, todėl siekiama dar labiau efektyvinti vidinius procesus tam, kad 
efektyviai būtų išnaudojami žmogiškieji resursai bei nenukentėtų bendruomenės aptarnavimo sritis/Tomo Valavičiaus nuotrauka

Tarybos posėdyje – dar vienas opozicijos mėginimas klaidinti bendruomenę 
Pirmadienį sušauktame Sa-

vivaldybės tarybos posėdyje 
priimta 14 Druskininkų kraš-
to žmonėms svarbių ir reika-
lingų sprendimų. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, posėdyje daly-
vavę Mišrios ir Liberalų sąjū-
džio frakcijų atstovai mėgino 
stabdyti aktualių sprendimų 
priėmimą. Dar neprasidėjus 
posėdžiui, konservatorius V. 
Semeška siūlė išbraukti iš 
darbotvarkės klausimą dėl 
Druskininkų miesto teritorijos 
Darnaus judumo plano tvirti-
nimo, sakydamas, kad jis esą 
iki galo neparuoštas ir negali 
būti tvirtinamas, neva komite-
te jie nėra apsvarstę šio labai 
svarbaus dokumento klausi-
mo išsamiai. 

Liberalas J. Šarkus antrino V. 
Semeškai, kad šį klausimą rei-
kia išimti iš darbotvarkės. „Klau-
simas yra ypatingai svarbus. 
Jungtinėse tautose, kur man 
taip pat teko dalyvauti Niujorke, 
vienas iš didžiausių ir svarbiau-
sių pasaulinės reikšmės klausi-
mų tai yra darnus miestų tvar-
kymas, – kalbėjo liberalas, čia 
pat mėgindamas kurti intrigą. 
– Šiuo atveju, man atrodo, kad 
jeigu ir buvo kas nors kur nors, 
tai buvo viskas labai formaliai 
tas viskas padaryta. Bendruo-
menė turi ypatingai išdiskutuo-
ti šitą klausimą“. 

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas, judėjimo „Už Drus-
kininkus“ atstovas Linas Urmana-
vičius  pabrėžė, kad visos proce-
dūros buvo atliktos,  planas buvo 
paskelbtas viešai, su juo buvo ga-
lima susipažinti teisės aktų numa-
tyta tvarka. 

Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vedėjas Algirdas Svirs-
kas Tarybai išsamiai pristatė 
Darnaus judumo plano priemo-
nes,  primindamas, kad planas 

apgintas LR susisiekimo minis-
tro sudarytame plano komitete, 
kuriame yra 20 narių. Planas pri-
statytas Druskininkų bendruo-
menei, taip pat Tarybos komite-
tui. Vedėjas priminė, kad planas 
pradėtas rengti 2015 m. lapkri-
čio 30 d., Druskininkų savivaldy-
bės tarybai sudarius  Druskinin-
kų miesto darnaus judumo plano 
komisiją, kurios pirmininkas yra 
meras R. Malinauskas. Komi-
sijoje yra ir vežėjų, bendrovės 
„Kautra“, Sporto centro, Policijos 
komisariato kelių policijos speci-
alistai,  „Bočių“, neįgaliųjų orga-
nizacijų atstovai. Per visą minėtą 
laikotarpį pasiūlymus dėl Dar-
naus judumo plano galėto teikti 
visi, pasiūlymai išanalizuoti ir iš-
diskutuoti, planas pateiktas Tary-
bai tvirtinimui.

Planuojama, kad, įgyvendinus 
Darnaus judumo planą, į miestą 
bus pritraukta daugiau kaip pusė 
milijono investicijų. 

„Aš manau, kad, kokį planą ir 
kada bedarytumėm , jie visi gali 
būti tobulinami. Laikas diktuo-
ja savo taisykles, savo korega-
vimus, ir gal po kelerių metų šis 
planas bus pildomas, taisomas, 
keičiamas“, – kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas.

Tarybos dauguma nepritarė 
Opozicijos atstovų pastangoms 
vilkinti Darnaus judumo plano 
tvirtinimą, todėl šis klausimas 
buvo svarstytas Tarybos posėdy-
je, ir planas buvo patvirtintas. 

Taryba pritarė Druskininkų savi-
valdybės tarybos  2009 m. gruo-
džio 18 d. sprendimo „Dėl leidi-
mų laidoti išdavimo bei laidojimo 
ir viešųjų kapinių lankymo Drus-
kininkų savivaldybės teritorijoje 
tvarkos aprašo“ pakeitimui. Ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojui Ri-
mui Valentai pristačius šį klausi-
mą, išstojo ir konservatorius V. 

Semeška, kuris Druskininkų ka-
paviečių tvarkymo klausimu buvo 
suskubęs pasisakyti respubliki-
nėje spaudoje: „Džiugu, kad pri-
ėmėm tvarką, ateityje galbūt ne-
pasikartos tai, kad į kapavietes 
smaigstomi kuolai su lentelėmis, 
ir tai iššaukia  didelį susijaudini-
mą visuomenės tarpe“. Tiesą sa-
kant, be V. Semeškos niekas to 
susijaudinimo dėl lentelių, ragi-
nančių sutvarkyti apleistas kapa-
vietes, kiek teko girdėti, ir nebu-
vo išsakęs...

Daugiausia aistrų kilo, svarstant 
klausimą dėl Druskininkų savival-
dybės tarybos kontrolės komiteto 
pakeitimo. Praėjusiame tarybos 
posėdyje Mišrios ir Liberalų są-
jungos frakcijos atstovai jau buvo 
pasiūlę kandidatus į Kontrolės ko-
mitetą, tačiau Tarybos dauguma 
joms nepritarė. Todėl, vadovau-
jantis Tarybos veiklos reglamen-
tu, kuriame nustatyta, kad tuos 
pačius kandidatus frakcijos gali 
siūlyti tik du kartus, pastarajame 
posėdyje jos turėjo pasiūlyti nau-
jas kandidatūras. Tik, kaip ir buvo 

galima to tikėtis, konservatoriai ir 
liberalai nė neketino siūlyti kitų 
savo narių į Kontrolės komitetą.  

Liberalas K. Kaklys vėl siūlė J. 
Šarkų, o konservatorius A. Bal-
kė į Kontrolės komiteto „narius 
ir pirmininkus“  – V. Semešką – 
kandidatūras. 

Konservatorius V. Semeška 
klausimą pristačiusią Teisės ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoją Aušrą Vai-
vadienę, kuri patikino, kad Ta-
ryba, kol nepasiūlytos naujos 
kandidatūros, balsuoti negalėtų, 
mėgino provokuoti: „Kaip verti-
nate Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio  teismo galutinę ir 
neskundžiamą nutartį 2015 m. 
gruodžio 8 dienos ir jos viena-
reikšmiškas išvadas, kurios pa-
rašytos juodu ant balto?“. 

Konservatorius ir kiti opozici-
jos atstovai klausimą pristačiusią 
specialistę apkaltino melu, nors iš 
tiesų patys, galimai sąmoningai, 
klaidino visuomenę – Lietuvos vy-
riausiasis administracinis  teis-
mas pasisakė visai kitu klausimu, 

o šiuo klausimu yra pasisakęs tik 
pirmos instancijos  Kauno apy-
gardos administracinis teismas, 
kurio sprendimas yra neįsiteisė-
jęs, nes buvo apskųstas apeliaci-
nės instancijos teismui (Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam 
teismui), ir nuo skundo pateikimo 
dienos teismo procese niekas ne-
įvyko.  Druskininkų savivaldybės 
tarybos patvirtintas veiklos regla-
mentas yra galiojantis ir teisėtas. 

Opozicijos atstovas A. Balkė 
rėžė, kad Druskininkų savivaldy-
bės veiklos reglamento nuosta-
ta esą yra neteisėta ir vėl siūlė į 
Kontrolės komitetą tą pačią V. Se-
meškos kandidatūrą. 

Posėdyje nei liberalai, nei kon-
servatoriai kitų kandidatų į Kon-
trolės komitetą taip ir nepateikė, 
primygtinai siūlydami tuos, kurių 
kandidatūroms tarybos dauguma 
jau ne kartą nepritarė. „Kadan-
gi, kaip matyti, nesusišnekėsime, 
šį klausimą atidedame kitam po-
sėdžiui“, – sakė posėdžiui pirmi-
ninkavęs meras R. Malinauskas, 
patikindamas, kad tuo klausimus 
bus kreiptasi ir į Vyriausybės ats-
tovę Alytaus apskrityje, ir konsul-
tuojamasi su teisininkais, kad opo-
zicijos atstovams būtų pateiktas 
aiškus atsakymas ir nereikėtų be 
reikalo diskutuoti dėl kandidatū-
rų pateikimo tvarkos, juolab – pa-
žeisti Tarybos veiklos reglamentą. 

Taryba taip pat patvirtino spren-
dimo projektus dėl 2016-2018 m. 
strateginio veiklos plano įgyven-
dinimo 2016 m. ataskaitos, dėl 
2017 metų užimtumo didinimo 
programos tvirtinimo,  dėl Drus-
kininkų savivaldybės socialinių 
paslaugų organizavimo ir mokėji-
mo už socialines paslaugas tvar-
kos aprašo pakeitimo, kitų aktua-
lių klausimų. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Mišrios ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai dar posėdžio pradžioje mėgino stab-
dyti aktualių sprendimų priėmimą/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Nedarbo lygis Druskininkų Savivaldybėje – mažesnis negu visoje Lietuvoje
Vida Krisiuvienė, 
Alytaus TDB Druskininkų sky-

riaus vedėjo pavaduotoja, 
Savivaldybės Tarybos narė
 
Druskininkų Savivaldybėje 

bedarbių procentas nuo darbin-
go amžiaus gyventojų, liepos 1 
dienos duomenimis, sudarė 7,2 
proc. 

Galime pasidžiaugti gera nau-
jiena – Druskininkų savivaldybėje 
nedarbas (7,2 proc.) yra mažes-
nis negu Lietuvoje  (7,3 proc.). 
Nepamenu, ar toks faktas iš viso 
yra buvęs, bent jau 10 metų – ti-
krai ne. Džiugu, kad  Druskinin-
kų savivaldybėje  nedarbas daž-
niausiai yra  mažiausias ir Alytaus 
apskrityje (9,7  proc. ): 2017 m. 
liepos 1 d. Alytaus miesto savival-

dybėje nedarbas buvo 8,5 proc., 
Alytaus rajono savivaldybėje – 
11,1 proc., Lazdijų savivaldybė-
je – 14.3 proc., Varėnos savival-
dybėje – 9,3 proc. O juk prieš 15 
metų Druskininkuose nedarbo ly-
gis buvo net 30,4 procento!

Taigi šiandien Druskininkų savi-
valdybėje nedarbas yra mažesnis 
nei visoje Lietuvoje. Kas lėmė to-
kius gerus rezultatus? Užimtumo 
rėmimo įstatymo, socialinės para-
mos skyrimo tvarkos pakeitimai, 
bendras Druskininkų savivaldy-
bės,  Socialinės paramos  sky-
riaus, Darbo biržos, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos ir Valstybi-
nės darbo inspekcijos darbas, tai-
koma administracinė atsakomy-
bė už nelegalų darbą ar neteisėtą 
darbą, neturint verslo liudijimo ar 

neįregistravus individualios vei-
klos. Pastebimų rezultatų sulauk-
ta, nuolat bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais, palaikant 
kokybiškus ryšius su darbdaviais.

Nuo metų pradžios iki birže-
lio 30 dienos Druskininkų sa-
vivaldybėje įregistruotas 941 
bedarbis, laisvų darbo vietų  – 
777. Tarpininkaujant darbo bir-
žos specialistams, per 6 mėne-
sius įdarbinti 766 asmenys, dar 
379 nukreipti į aktyvias  užimtu-
mo priemones. 

Džiugina ir faktas, kad Jauni-
mo iki 29 m. a. nedarbas, liepos 
1 dienos duomenimis, taip pat 
mažesnis už šalies vidurkį: Lie-
tuvoje – 3,7 proc., Alytaus aps-
krityje – 4 proc., o Druskininkuo-
se – 3,6 proc.

Vida Krisiuvienė 
Alytaus TDB Druskininkų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Druskininkų savivaldybės 

Tarybos narė

Net dviem šimtukais įvertintos 
Žilvino Graužio žinios – anglų 
kalbos ir matematikos brandos 
egzaminų. Jau po iškilmingos 
apdovanojimų ceremonijos pa-
aiškėjo, kad istorijos egzaminų 
rezultatai taip pat puikūs – A. 
Gintutytės ir A. Pajaurytės isto-
rijos žinios įvertintos šimtukais, 
jų mokytoja Eglė Aurylienė. 

Atestatai su pagyrimu šiemet 
bus įteikti Giedrei Mačiokaitei ir 
Gabijai Žogelytei (Gabija gavo ir 
aukščiausią 100 balų anglų kalbos 
brandos egzamino įvertinimą).

Renginyje nuoširdžių padėkos 
žodžių išsakyta ir mokytojams, 

padėjusiems abiturientams pa-
siekti puikių rezultatų, ir moki-
nių tėveliams, kurie visus dvy-
lika mokymosi metų buvo šalia, 
rėmė ir drąsino. Tądien pasvei-
kinti ir pagerbti šiemet abituri-
entus egzaminams puikiai pa-
ruošę mokytojai: rusų kalbos 
mokytoja Larisa Balkienė, an-
glų kalbos mokytojai Birutė 
Juodzevičienė, Rūta Šumskie-
nė, Lina Šerkšnaitė ir Nerijus 
Plūkys, matematikos mokyto-
ja Bronė Samuchova, ir rusų 
kalbos mokytoja Irena Mege-
linskienė (Druskininkų švietimo 
centras). Tėvelių vardu gerų re-

zultatų pasiekusius abiturientus 
pasveikino ir juos mokiusiems 
mokytojams dėkojo V. Gintu-
tis, o abiturientų vardu žodį tarė 
Dominykas Kišonas.

Renginį vedė Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė Di-
ana Brown, o jaukumo jam su-
teikė Evitos Cololo atliekamos 
dainos.

Brandos atestatai „Ryto“ gim-
nazijos 42-osios laidos abitu-
rientams bus įteikti liepos 13 
dieną
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Pagerbti geriausi Druskininkų abiturientaiatkelta iš 1 psl.

Pasveikinti abiturientus, baigusius mokyklą  su pagyrimu ir išlaikiusius  egzaminus 
pačiais aukščiausiais įvertinimais atvyko Savivaldybės vadovai, Švietimo skyriaus 
atstovai, tėveliai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Geriausių abiturientų pagerbimo ceremonija surengta išskirtinėse Miesto muzie-
jaus erdvėse/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų lopšeliuose-darželiuose užtikrinama paslaugų kokybė
Antradienį  Druskininkų sa-

vivaldybės vadovai ir lopše-
lių-darželių atstovai aptarė 
maitinimo paslaugų teikimą  
bei kitas tėveliams ir mažie-
siems svarbias ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose teikiamas 
paslaugas, tokias kaip lopše-
lių-darželių darbo laiko prail-
ginimas. Šią savaitę baigiasi 
septynerių metų sutartis su 
maitinimo paslaugas teikian-
čia įmone – dar pavasarį lop-
šeliai-darželiai pagal viešųjų 
pirkimų įstatymo reikalavi-
mus paskelbė konkursą tam, 
kad trejiems metams (kas-
met peržiūrint paslaugos tei-
kimo kokybę) būtų parinktas 
naujas maitinimo paslaugų 
teikėjas. Tikimasi, kad maiti-
nimo paslaugų kokybę užti-
krins patikimas, atsakingai į 
savo darbą žiūrintis teikėjas. 
Naujasis paslaugos teikėjas 
galės nuomotis įstaigose li-

kusią naują įrangą, kurios 
nuomos kainas Taryba pa-
tvirtino šį pavasarį.

Kaip informavo įstaigų vado-
vai, konkurso procedūros gali 
užtrukti: pretendentų, norinčių 
teikti maitinimo paslaugas, yra 
labai daug. Teikėjai rašo už-
klausas ir pretenzijas, todėl ti-
kėtina, kad iki liepos 15 dienos 
konkursas nesibaigs, ir proce-
dūros užsitęs 2-3 mėnesius.

Tačiau tėveliai gali būti ra-
mūs – net ir užsitęsus konkur-
so procedūroms, maitinimas 
mažiesiems bus užtikrinimas 
nepertraukiamai.  Iki kol bus 
parinktas maitinimo paslau-
gų teikėjas, įstaigos pasiren-
gusios šias paslaugas organi-
zuoti pačios, bus įdarbintos iki 
šiol dirbusios virėjos, ir poky-
čių mažieji nepajus.

Primename, kad šią vasarą, at-
sižvelgus į tėvelių pageidavimus, 
dirba visi lopšeliai-darželiai.

Nuo rugsėjo pirmosios dienos 
planuojama Viečiūnų ir Leipa-
lingio lopšelių-darželių darbo 
laiką prailginti iki 19 val.,  kad 
tėveliams po darbo būtų pa-
togiau pasiimti savo vaikus.  
„Labai džiaugiamės, kad iki-
mokyklinio ugdymo įstaigose 
vaikučių daugėja. Pastebime 
tendenciją, kad ypač daugėja 
vaikų lopšelinėse grupėse, nes 
tėveliai nori anksčiau sugrįžti į 
darbą. Nemaža dalis tėvų iki-
mokyklinio ugdymo įstaigą savo 
vaikams renkasi ne pagal gyve-
namą vietą, bet pagal savo dar-
bovietės vietą. Atsižvelgdami į 
šią situaciją ir tėvų norus, pri-
ėmėme sprendimą ilginti lopše-
lių-darželių darbo laiką, kad po 
darbo tėvai galėtų patogiai pa-
siimti savo atžalas“,  – sakė L. 
Urmanavičius.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Tėveliai gali būti ramūs – net ir užsitęsus konkurso procedūroms, maitinimas ma-
žiesiems bus užtikrinimas nepertraukiamai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šiemet Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko pasirašytos padėkos už labai gerą mokymąsi įteiktos vienuolikai Drus-
kininkų „Ryto“ gimnazijos abiturientų/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – 
dviračių žygis

Praėjusį ketvirtadienį iš vi-
sos Lietuvos į Druskininkus 
atvykę Valstybės sienos ap-
saugos pareigūnai su šeimo-
mis, nemažas būrys įvairaus 
amžiaus druskininkiečių pri-
sijungė prie Karaliaus Mindau-
go karūnavimo dienai skirto 
dviračių žygio ir taip nuspren-
dė aktyviai paminėti Valstybės 
dieną.  Daugiau kaip 200 žygio 
dalyvių dviračiais teko įveikti 
42 kilometrų. 

Visus susirinkusiuosius pa-
sveikinęs Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius išreiškė viltį, 
kad kasmet Karaliaus Mindau-
go karūnavimo dieną visi norin-
tieji paminėti Valstybės dieną iš-
skirtinai, leisis į dviračių žygį po 
Druskininkų apylinkes.

„Šiandien išskirtinė diena, tai-
gi labai graži idėja surengti tokį 
žygį. Esame dviračių sporto en-
tuziastai. Manau, kad dalyvau-

sime kasmet, jei toks žygis bus. 
Tai ir puiki proga šalies pasie-
niečiams  pabūti kartu, paben-
drauti, susitikti su kolegomis“, – 
mintimis dalijosi Vladas ir Ligita 
Beržanskai iš Ignalinos. 

Prieš startą dviračių žygio daly-
viams smagią mankštą pravedė 
Druskininkų visuomenės sveika-
tos biuro vadovė Inga Kostina. 
Prasimankštinę, žygeiviai sėdo 
ant dviračių. Žygio metu dvira-
tininkai žvalgėsi po Švendubrės 
kaimą, Raigardo slėnį, mėgavo-
si voveraičių sriuba Švendubrės 
miške. Prie Velnio akmens žy-
gio dalyvius sveikino ir žolelių 
arbata vaišino Švendubrės kai-
mo gyventojai, kurie dviratinin-
kams pasakojo ir legendų apie 
šią mistinę vietą.

Sėkmingai pasiekę finišą prie 
Druskininkų užkardos žygio da-
lyviai buvo apdovanoti medaliais. 
Visus dviratininkus renginio or-
ganizatoriai vaišino pasienietiška 

koše, o vėliau surengta vakaronė.
Pirmojo pasieniečių dviračių žy-

gio partneris Druskininkų savi-
valdybės Visuomenės sveika-
tos biuras žygeivius pakvietė ir į 
„Sveikatos stotelę“. Visi norintie-
ji galėjo pasimokyti pirmosios pa-
galbos pagrindų, išbandyti „girtu-
mo akinius“, išsitirti kūno masę 
bei pasikonsultuoti kitais sveikati-
nimo klausimais.

21 valandą žygio dalyviai rinko-
si Druskininkų pramogų aikštėje, 
kur kartu su būriu kurorto gyven-
tojų,  svečių ir viso pasaulio lietu-
viais giedojo Tautišką giesmę.

Tokį žygį Valstybės dienos pro-
ga Druskininkuose pasieniečiai 
organizavo pirmą kartą. VSAT va-
dovybė viliasi, kad nuo šiol žygis 
dviračiais taps tradiciniu.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Laimos Rekevičienės 
nuotraukos

Renginiai
Liepos 13 d. 16 val. Allos Zagaykevych (Kijevas) ir Šarūno Nako (Vil-

nius) koncertas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13)

Liepos 13 d. 20 val. impresijos su M. K. Čiurlioniu. Koncertuos pianis-
tas Egidijus Buožis (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 35) 

Liepos 14 d. 19 val. Grupės „Klezmer Klangen“ koncertas. Grupė, pa-
kerėta žydų muzikos grožio, negalėjo jai atsispirti – paniro į jos platybes 
improvizuodami, išmokdami groti naujais instrumentais, dainuodami isto-
rine jidiš kalba (Druskininkų pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Liepos 15 d. 15 val. Diksilendo grupės „Vilniaus šypsena“ koncertas 
(Druskonio ežero pakrantė, esant blogam orui restorano-muzikinio klubo 
„Druskininkų kolonada“ teritorijoje)

Liepos 15 d. 16 val. koncertuos pianistė Guoda Gedvilaitė (Vokietija). 
Skambės M. K. Čiurlionio, C. Wieck, F. Chopin, S. Thalberg, F. Liszt kūri-
niai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K.Č iurlionio g. 35)

Liepos 16 d. 19.30 val. Sakralinės muzikos valanda. Silvija Beatričė 
(sopranas), Matas Samulionis (saksofonas), Dalia Jatautaitė (vargonai). 
Programoje – M. K. Čiurlionio B. Dvariono, A. Vivaldi, T. Albinoni kūriniai.

Liepos 19 d. 13 val. Literatūrinė popietė „ Neišsenkantis knygų lobynas“ 
(Viešosios bibliotekos  Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)

Liepos 19 d. 15 val. Literatūrinė valandėlė „Vasaros knygų herojai“ (Vie-
šosios bibliotekos Viečiūnų padalinys, Jaunystės g. 11, Viečiūnai) 

Liepos 19 d. 20 val. Birutės Vainiūnaitės fortepijoninės muzikos kon-
certas. Repertuare skambės M. K. Čiurlionio, E. H. Grieg, S. Vainiū-
no ir V. Jakubėno kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Liepos 19 d. 16 val. Meninė popietė „Sakralinis menas“. Dalyvaus dai-
lininkė, menininkė, bažnytinių ir heraldinių vėliavų kūrėja Margarita Čepu-
kienė. Popietę ves bibliotekininkė Audronė Smaliukienė („Draugystės sa-
natorijos“ Centrinių rūmų 207 kab., II a.)

Liepos 19 d. 18.30 val. Kino karavanas. Nemokamas rumunų režisie-
riaus Christi Puiu filmo „Sieranevada“ (Rumunija, Prancūzija, Bosnija ir 
Hercogovina, Kroatija, Makedonija. N-13) seansas. Trukmė 173 min. Ru-
munų naujosios bangos režisierius populiarų dramos prie vakarienės sta-
lo žanrą įvelka į Lietuvai artimų ritualų ir mentaliteto rūbą. (Druskininkų 
vandens parko konferencijų salėje). Filmą pristatys publicistas Rytis Zem-
kauskas (Vandens parko 2 a. salė)

Parodos
Tautodailininkės tekstilininkės Dalios Gaidytės-Dulkienės skaitmeninės 

grafikos fotodrobėje paroda „Aš esu“ (Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos 3 A, 3 B klasių vaikų kūry-
bos darbų paroda „Margaspalviai juostų raštai“ (mokytoja N. Akstinienė), 
skirta Tautinio kostiumo metams (Druskininkų savivaldybės viešoji biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13)

Iki rugsėjo 26 d. veiks Antano Martinaičio tapybos paroda „Liber ma-
gnus“, parengta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių 
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
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Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Druskininkuose 
organizuotoje konferencijoje – Darbo kodekso naujovės

Pietų Lietuvos profesinė są-
junga „Solidarumas“ Druski-
ninkuose organizavo konferen-
ciją „Darbo kodekso naujovės“. 
Renginyje savo veiklą prista-
tė pirmininkas Arūnas Lekavi-
čius, o svečius ir visus susirin-
kusius pasveikino Druskininkų 
savivaldybės Administracijos 
direktorės pavaduotoja Violeta 
Grigorienė. 

Darbo kodekso naujoves pristatė 
Socialinės apsaugos ir darbo vice-
ministrė Eglė Radišauskienė.  

Pagrindiniai DK pasikeitimai, ku-
riuos paminėjo viceministrė, yra:

1) Darbdaviai, kurių vidutinis 
darbdavio darbuotojų skaičius 
Darbo kodekso įsigaliojimo die-
ną yra 20 ir daugiau, per 6 mėne-
sius nuo Darbo kodekso įsigalioji-
mo dienos privalo inicijuoti darbo 
tarybos darbovietėje sudarymą, 
t.y., įsakymu skirti darbo tarybos 
rinkimų komisiją. Darbo kodekse 
numatytais atvejais darbdaviai pri-
valės konsultuotis su darbo taryba 
ir teikti jai Darbo kodekso nustaty-
tą informaciją;

2) Darbdaviai 2017 m. liepos 1 d. 
turės perskaičiuoti darbuotojų su-
kauptas atostogas iš kalendorinių į 
darbo dienas. Darbuotojai, iki Dar-
bo kodekso įsigaliojimo turintys 
nepanaudotų kasmetinių atostogų 
daugiau kaip už trejus darbo me-
tus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 
m. liepos 1 d.;

3) Kasmetinės atostogos bus 
skaičiuojamos nebe kalendorinė-
mis, o darbo dienomis: bus sutei-
kiamos 20 darbo dienų (jei dirba-
ma 5 darbo dienas per savaitę) 
arba 24 darbo dienos (jei dirba-
ma 6 darbo dienas per savaitę) 
kasmetinės atostogos, todėl imant 
atostogas dalimis, jos sąlyginai 
sutrumpės. Tačiau darbo sutarty-
se ir kolektyvinėse sutartyse gali-
ma susitarti dėl ilgesnių atostogų. 
Išlieka darbo laiko sutrumpinimas 
viena valanda šventinių dienų iš-
vakarėse (DK 112 str. 5 d.). Taip 
pat išliks dabartiniame kodekse 
numatyti „mamadieniai“, o teisė 
turėti pusę darbo dienos laisvo lai-
ko pirmąją mokslo metų dieną iš-
plečiama, suteikiant ją tėvams, au-
ginantiems vaikų iki 14 metų (šiuo 
metu – tik iki 12 metų);

4) Pailgintos atostogos suteikia-
mos darbuotojams iki 18 metų, 
darbuotojams, vieniems auginan-
tiems vaiką iki 14 metų arba neįga-
lų vaiką iki 18 metų, ir neįgaliems 
darbuotojams. Pailgintos atosto-
gos taip pat priklauso darbuoto-
jams, kurių darbas susijęs su di-
desne nervine, emocine, protine 
įtampa ir profesine rizika, taip pat 
kurių darbo sąlygos yra specifi-
nės, Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybė tvirtina darbuotojų, turinčių 
teisę į šias atostogas, kategori-
jų sąrašą ir nustato konkrečią pa-
ilgintų atostogų trukmę kiekvienai 
darbuotojų kategorijai;

5) Išlieka papildomos atostogos 
darbuotojams už ilgalaikį nepertrau-
kiamąjį darbą toje pačioje darbovie-
tėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra 
nukrypimų nuo normalių darbo są-
lygų ir tokių nukrypimų negalima pa-
šalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį. 
Papildomų atostogų trukmę, suteiki-
mo sąlygas ir tvarką nustato Lietu-
vos Respublikos Vyriausybė;

6) Liberalizuojamos terminuo-
tos darbo sutartys: bus leidžiama 
laisvai sudaryti terminuotas dar-
bo sutartis neterminuoto pobū-
džio darbui, tačiau ribojama pa-
eiliui einančių darbo sutarčių tam 
pačiam darbdaviui trukmė: tam 
pačiam darbui – iki 2 metų termi-
nui, skirtingiems darbams – iki 5 
metų. Terminuotų darbo sutarčių 
nuolatinio pobūdžio darbams ne-

gali būti daugiau kaip 20 procentų 
visų darbdavio sudarytų darbo su-
tarčių skaičiaus;

7) Atsiranda naujų darbo sutar-
čių rūšių. Paminėtinos tokios, kaip 
projektinio darbo sutartis; darbo 
vietos dalijimosi sutartis; darbo ke-
liems darbdaviams sutartis. Naujų 
darbo santykių formų nustatymas 
leis lanksčiau taikyti darbo santy-
kius pagal kiekvieno darbdavio ir 
darbuotojo poreikius;

8) Darbo sutartyje, kurioje nu-
statytas mėnesinis darbo užmo-
kestis yra ne mažesnis negu 2 ša-
lies ūkio vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio dydžiai (šiuo metu – 
1600 eurų, neatskaičius mokes-
čių), galima nukrypti nuo Darbo 
kodekse nustatytų imperatyvių tai-
syklių su tam tikromis išimtimis, 
jeigu darbo sutartimi pasiekiama 
darbdavio ir darbuotojo interesų 
pusiausvyra;

9) Minimalusis darbo užmokes-
tis galės būti mokamas tik už ne-
kvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu 
darbu laikomas darbas, kuriam at-
likti nekeliami jokie specialūs kva-
lifikacinių įgūdžių ar profesinių ge-
bėjimų reikalavimai. Nekvalifikuoti 
darbininkai atlieka paprastas ir pa-
sikartojančias užduotis, kurioms 
atlikti dažniausia reikia rankinio 
naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. 
Ūkio ministro patvirtintame Lietu-
vos profesijų klasifikatoriuje yra iš-
samiai išvardintas nekvalifikuotų 
darbininkų sąrašą. Pvz., vairuoto-
jas – kvalifikuotas, krovikas, virtu-
vės pagalbininkas, pakuotojas, va-
lytoja – nekvalifikuotas;

10) Skiriamas nemažas dėme-
sys diskriminacijos darbe preven-
cijai. Numatytas draudimas darb-
daviui už tokį patį ir vienodos 
vertės darbą mokėti skirtingą dar-
bo užmokestį. Numatyta pareiga 
darbdaviams, kurių vidutinis dar-
buotojų skaičius yra daugiau kaip 
20, darbo tarybai ir profesinei są-
jungai teikti bent kartą per metus 
atnaujinamą informaciją apie dar-
buotojų, išskyrus vadovaujančias 
pareigas einančius darbuotojus, 
nuasmenintus duomenis apie vi-
dutinį darbo užmokestį pagal pro-
fesijų grupes ir lytį; 

11) Darbovietėse, kuriose vidu-
tinis darbuotojų skaičius yra 20 ir 
daugiau turės būti patvirtina Dar-
bo apmokėjimo sistema, kuri turės 
būti prieinama susipažinti visiems 
darbuotojams. Darbo apmokėji-
mo sistema negalės diskriminuo-
ti darbuotojų, t.y. už tą patį darbą 
turės būti mokamas toks pat atly-
ginimas;

12) Trumpinami įspėjimo dėl at-
leidimo iš darbo terminai, kai atlei-
džiama nesant darbuotojo kaltės: 
naujasis įspėjimo apie atleidimą iš 
darbo terminas – vienas mėnuo, 
o jei darbo santykiai tęsiasi trum-

piau negu vieneri metai – dvi sa-
vaitės (dabartiniame kodekse – 2 
mėnesiai). Šie įspėjimo terminai 
dvigubinami darbuotojams, ku-
riems iki įstatymų nustatyto sena-
tvės pensijos amžiaus likę mažiau 
kaip 5 metai, ir trigubinami darbuo-
tojams, kurie augina vaiką (įvaikį) 
iki 14 metų, ir darbuotojams, kurie 
augina neįgalų vaiką iki 18 metų, 
taip pat neįgaliems darbuotojams 
ir darbuotojams, kuriems iki įsta-
tymų nustatyto senatvės pensijos 
amžiaus liko mažiau kaip 2 metai;

13) Kai kuriais atvejais mažina-
mos išeitinės išmokos: kai dar-
bo sutartį darbuotojas nutraukia 
savo iniciatyva dėl svarbių prie-
žasčių (liga ar neįgalumas, sena-
tvės pensijos amžiaus suėjimas, 
ilgalaikė prastova įmonėje arba 
du mėnesius iš eilės nemokamas 
darbo užmokestis), išeitinė išmo-
ka mokama dviejų vidutinių dar-
bo užmokesčių dydžio, arba vie-
no vidutinio darbo užmokesčio, 
jeigu darbuotojas dirbo trumpiau 
nei vienerius metus (pagal seną-
jį kodeksą – dviejų vidutinio darbo 
užmokesčio dydžių). Darbo sutar-
tį nutraukiant darbdavio iniciatyva 
nesant darbuotojo kaltės, darbuo-
tojui nepriklausomai nuo to, kiek 
laiko jis dirbo įmonėje, yra išmo-
kama dviejų jo vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio išeitinė išmoka, 
o jei darbo santykiai tęsiasi trum-
piau negu vienus metus – pusės jo 
vidutinio darbo užmokesčio dydžio 
išeitinė išmoka (moka darbdavys). 
Taip pat darbuotojams, turintiems 
ilgesnį nei 5 metų nepertraukia-
mojo darbo stažą pas tą darbda-
vį, papildomai mokama išmoka iš 
Ilgalaikio darbo išmokų fondo: 1, 
2 ir 3 mėnesių vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio, atitinkamai už 5, 
10 ir 20 metų nepertraukiamą dar-
bo stažą toje darbovietėje. Tai ma-
žesnės sumos nei senajame Dar-
bo kodekse, kur priklausomai nuo 
darbuotojo darbo stažo, nuo vieno 
mėnesio iki šešių mėnesių viduti-
nio darbo užmokesčio dydžio (da-
bar nuo 0,5 iki 5 mėn.);

14) Atleidžiant darbuotoją iš dar-
bo dėl pakartotinio darbo draus-
mės pažeidimo, naujajame pro-
jekte atleidimo iš darbo priežastimi 
gali būti tik antras toks pat darbo 
pareigų pažeidimas, kai tuo tarpu 
dabartiniame kodekse atleidimo 
priežastimi galėjo būti antras bet 
koks, nebūtinai toks pat darbo par-
eigų pažeidimas, padarytas per 12 
mėnesių laikotarpį;

15) Išlieka apsauga nuo atlei-
dimo iš darbo nėščioms ir ką tik 
pagimdžiusioms darbuotojoms, 
išskyrus dirbančias pagal termi-
nuotą darbo sutartį, – jos galės 
būti atleistos pasibaigus darbo su-
tarties terminui. Jeigu darbuotojai 
yra suteikiamos nėštumo ir gim-

dymo atostogos arba atostogos 
vaikui prižiūrėti laikotarpiu, iki jos 
kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, 
darbo sutartį galima nutraukti tik 
šioms atostogoms pasibaigus. Iš-
lieka senajame Darbo kodekse 
numatyta garantija, kad su dar-
buotojais, auginančiais vaiką (įvai-
kį) iki 3 metų, darbo sutartis negali 
būti nutraukta darbdavio iniciatyva 
nesant darbuotojo kaltės;

16) Darbdavys turės teisę at-
leisti darbuotoją  būtinai nurodant 
priežastį, įspėjant prieš tris dar-
bo dienas ir sumokant ne mažes-
nę kaip 6 mėnesių vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio išeitinę išmo-
ką. Apribojimai – darbo sutartis 
negali būti nutraukta dėl dalyvavi-
mo byloje prieš darbdavį, kaltina-
mą teisės pažeidimais, taip pat dėl 
diskriminacinių motyvų, darbo su-
tartis šiuo pagrindu negalės būti 
nutraukta su darbuotojais, esan-
čiais nėštumo ir gimdymo, tėvys-
tės ar vaiko priežiūros atostogose;

17) Numatyta daugiau galimybių 
darbo sutartyse numatyti lanks-
tų darbo grafiką – pritaikyti darbo 
grafiką kiekvienam darbuotojui in-
dividualiai pagal jo asmeninius, 
socialinius ar šeimos poreikius. 
Darbo sutartyse bus galimybė su-
sitarti dėl žymiai lankstesnio dar-
bo grafiko, nei iki šiol taikyta pen-
kių ar šešių darbo dienų savaitė; 

18) Numatyta galimybė dirbti iš 
namų nėščiosioms ir tėvams, augi-
nantiems vaikus: darbdavys priva-
lo tenkinti darbuotojo prašymą dirb-
ti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 
1/5 visos darbo laiko normos, to 
pareikalavus nėščiai, neseniai pa-
gimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai 
darbuotojai, darbuotojui, auginan-
čiam vaiką iki 3 metų, bei darbuo-
tojui, vienam auginančiam vaiką iki 
14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 
metų, nebent darbdavys įrodys, 
kad dėl gamybinio būtinumo ar dar-
bo organizavimo ypatumų tai su-
keltų per dideles sąnaudas;

19) Darbuotojai turės teisę tam 
tikrais atvejais dirbti ne visą dar-
bo laiką, taip skirdami daugiau lai-
ko savo šeimos poreikiams. Pa-
gal naująjį kodeksą nustatyti ne 
visą darbo laiką prašyti galės visi 
be išimties darbuotojai. Tačiau tur-
būt palankiausia ši nuostata bus 
mamoms, grįžtančioms į darbą po 
vaiko priežiūros atostogų – yra nu-
matyta galimybė tam tikrą laiko-
tarpį dirbti ne mažiau kaip pusę 
darbo dienos. Projekte tokia tei-
sė prašyti dirbti ne visą darbo lai-
ką laikotarpiui iki vienerių metų nu-
matyta darbuotojams, kurių darbo 
santykiai su darbdaviu trunka ne 
trumpiau kaip 3 metai. Darbdavys 
privalės tokį prašymą tenkinti;

20) Bus leidžiama dirbti daugiau 
viršvalandžių, nei senajame Darbo 
kodekse. Jų maksimali riba didina-

ma iki 180 valandų (dabartiniame 
kodekse – iki 120 valandų) per me-
tus, ir iki 8 valandų per 7 dienas iš 
eilės, nebent darbuotojas raštu su-
tinka dirbti iki 12 val. viršvalandžių 
(dabartiniame kodekse – iki 4 va-
landų per 2 dienas iš eilės). Viduti-
nė savaitės darbo trukmė, įskaitant 
viršvalandžius, tačiau neįskaitant 
darbo pagal susitarimą dėl papil-
domo darbo laiko, per 7 dienas iš 
eilės negali būti ilgesnė kaip 48 
valandos, o įskaitant  papildomą 
darbą – ne ilgesnė, kaip 60 valan-
dų. Tad iš esmės naujuoju kodeksu 
atveriama galimybė prailginti dar-
bo trukmę, dirbant papildomą dar-
bą pas tą patį darbdavį; 

21) Darbuotojo atsakomybė už 
padarytą žalą bus ribojama 3 vidu-
tiniais darbo užmokesčių dydžiais, 
o jeigu turtinė žala padaryta dėl 
darbuotojo didelio neatsargumo, 
– 6 vidutiniais darbo užmokes-
čių dydžiais. Nebelieka darbuoto-
jo pareigos atlyginti visą žalą pa-
gal sudarytą visiškos materialinės 
atsakomybės sutartį, todėl  dar-
buotojai visą padarytą žalą priva-
lės atlyginti tik išskirtiniais atvejais 
– kai žala padaryta tyčia; žala pa-
daryta nusikaltimu; padaryta ne-
blaivaus ar apsvaigusio nuo nar-
kotinių, toksinių ar psichotropinių 
medžiagų darbuotojo; žala pa-
daryta pažeidus pareigą saugoti 
konfidencialią informaciją, susita-
rimą dėl nekonkuravimo; darbda-
viui padaryta neturtinė žala; arba 
kai visiško žalos atlyginimo atvejis 
numatytas kolektyvinėje sutartyje;

22) Darbdavys privalės darbuo-
tojui raštu per penkias dienas nuo 
darbuotojo prašymo pateikimo 
darbdaviui dienos pateikti informa-
ciją apie susitartos darbo funkcijos 
turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar 
darbo funkcijai keliamus reikalavi-
mus. Darbuotojų prašymai, susiję 
su šeiminių įsipareigojimų vykdy-
mu, turi būti darbdavio apsvarsty-
ti ir į juos motyvuotai atsakyta raš-
tu. Darbuotojas turi teisę pateikti 
darbdaviui prašymą pakeisti darbo 
sutarties sąlygas, į tokį darbuotojo 
pasiūlymą darbdavys privalo atsa-
kyti motyvuotai raštu per penkias 
darbo dienas nuo darbuotojo pra-
šymo pateikimo;

23) Darbo sutarties šalys gali su-
lygti dėl to, kad darbuotojas tam 
tikrą laiką nevykdys tam tikros 
veiklos, jeigu ši veikla tiesiogiai 
konkuruotų su darbdavio vykdo-
ma veikla (nekonkuravimo susi-
tarimas). Šis susitarimas gali būti 
sudaromas darbo sutarties galioji-
mo laikotarpiu ar pasibaigus dar-
bo sutarčiai, ne ilgesniam kaip 2 
metų laikotarpiui po darbo sutar-
ties pasibaigimo. Nekonkuravimo 
su darbdaviu laikotarpiu darbuo-
tojui turi būti mokama kompen-
sacija, kurios dydis – ne mažiau 
kaip 40 procentų darbuotojo vi-
dutinio darbo užmokesčio. Tokia 
kompensacija turės būti mokama 
ir už darbuotojo nekonkuravimą su 
darbdaviu darbo sutarties galioji-
mo laikotarpiu.

Konferencijoje taip pat dalyvavo 
Valstybinės Darbo inspekcijos pa-
reigūnai Artūras Bendaravičius ir 
Rasa Radauskienė, kurie supažin-
dino su Darbo ginčų komisijos vei-
kla. Buvo kalbėta apie dažniausiai 
pasitaikančius DK pažeidimus. 

LPS „Solidarumas“ pirminin-
kė Kristina Krupavičienė pristatė 
LR Trišalės Tarybos darbą, sun-
kumus, kurie koalicijoje iškilo, de-
rantis dėl naujojo DK. Ji trumpai 
apžvelgė ir profesinės sąjungos 
darbo pasiekimus.

Pietų Lietuvos profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ 

informacija

Pietų Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ Druskininkuose organizavo konferenciją, kurioje buvo aptartos Darbo kodek-
so naujovės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkų sporto centre – padėkos vakaras
Birželį Druskininkų sporto 

centre organizuotas tradici-
nis padėkos vakaras. Mokslo 
metų palydėtuvės sukvietė di-
delį būrį tėvelių, sportininkų ir 
trenerių, kuriuos savo pasiro-
dymu džiugino Jolitos Kielie-
nės vadovaujama šiuolaikinio 
šokio studija „Opus“.

Sporto centro bendruomenę pa-
sveikino ir padėkas įteikė Drus-
kininkų savivaldybės švietimo 
skyriaus vedėjas Jevgrafijus Sa-
muchovas ir Sporto centro di-
rektorius Vilmantas Matkevičius, 
kuris apžvelgė praėjusių moks-
lo metų rezultatus, pasidžiaugė 
sportininkų laimėjimais ir išreiškė 
viltį, kad ateinantys mokslo metai 
bus dar geresni.

O pastaraisiais metais pasiek-
ta puikių sportinių rezultatų. Lie-
tuvos jaunimo ir jaunių rinktinėse 
Druskininkams atstovauja pen-
ki druskininkiečiai – trenerio Kęs-
tučio Jezepčiko vadovaujami len-
gvaatlečiai Dovilė Bašinskaitė, 
Reda Berteškaitė bei trenerio Ed-
garo Suchaneko ugdytiniai, tin-
klininkai Justinas Bakanauskas, 
Laurynas Šimkevičius ir Mykolas 
Suchanekas.

Lietuvos vaikų U13 rankinio 
čempionate trenerės Danguolės 
Sukankaitės vadovaujama mer-
gaičių komanda iškovojo 3-ąją 
vietą, Lietuvos jaunių tinklinio 
čempionato bronzos medalius lai-
mėjo trenerio E. Suchaneko ug-
dytiniai, Lietuvos vaikų ir jaunu-
čių kalnų slidinėjimo pirmenybėse 
prizines vietas iškovojo trenerio 

Artūro Bikulč jaunieji slidininkai, 
Lietuvos Lengvosios atletikos pir-
menybėse nugalėtojais tapo tre-
nerio K. Jezepčiko auklėtiniai.

Aidint garsiems plojimams, pa-
dėkomis už pasiektus aukštus 
sportinius rezultatus ir apsilan-
kymu Druskininkų vandens par-
ke apdovanoti tinklininkai: My-
kolas Suchanekas, Marijus 
Rutkauskas, Laurynas Šimkevi-
čius, Sebastijan Kisel, Justinas 
Bakanauskas, Karolis Rupeikis, 
Marius Pliupelis, Vygantas Sti-
kleris, Grigorjan Gurgen. Rokas 
Rutkauskas, Mykolas Janeliaus-
kas; rankininkės: Vakarė Damu-
levičiūtė, Aistė Lazickaitė, Gustė 

Vailionytė, Deimantė Miliauskai-
tė, Kamila Biekšaitė, Ugnė Rat-
kutė, Radvilė Melnikovaitė, Eitvi-
lė Zuberniūtė, Evita Zuberniūtė, 
Gabrielė Balionytė, Emilija Ara-
nauskaitė, Patricija Mizeraitė, 
Miglė Gulgytė; kalnų slidininkai: 
Liepa Karlonaitė, Medas Dobe-
linskas, Neringa Stepanauskai-
tė, Motiejus Žūkas, Nojus Užku-
raitis, Deivina Vailionytė, Nojus 
Liškauskas, Artūras Šmigels-
kas, Milena Juodeškaitė, Monika 
Mortūnaitė, Džiugas Juozaponis; 
lengvaatlečiai: Dovilė Bašins-
kaitė, Reda Berteškaitė ir Ignas 
Dumbliauskas. Šventės metu 
buvo pagerbti ir kiti sportininkai, 

kuriems už pavyzdingą treniruo-
čių lankymą įteiktos padėkos bei 
dovanų kuponas apsilankymui 
UAB „UNO Parks“.

Šiais metais su Sporto cen-
tru jau atsisveikino 19 sportinin-
kų – rankininkės: Kamilė Pašu-
kytė, Evelina Dusiavičiūtė, Vida 
Veteraitė, Laura Stonkutė, Gre-
ta Juoskaitė, Donata Karaliūnai-
tė, Deimantė Karaliūnaitė, Livi-
ja Buraitė, Samanta Moisiejūtė 
ir Simona Kvetkauskaitė; ranki-
ninkai: Audrius Žadeika, Kaspa-
ras Virbalis, Kasparas Uglikas, 
Tautvydas Valickas ir Gytis Gri-
gonis; tinklininkai: Aurimas Lu-
koševičius ir Vygantas Stikleris; 

lengvaatlečiai: Ieva Jezepči-
kaitė ir Dovilė Bašinskaitė. Visi 
jie – įvairių sporto varžybų nu-
galėtojai bei prizininkai. Jiems, 
tardamas šiltus žodžius, direk-
torius V. Matkevičius įteikė pa-
dėkas ir Centro baigimo pažy-
mėjimus bei palinkėjo, negailint 
ryžto ir jėgų, toliau siekti sporti-
nių aukštumų, užsibrėžto tikslo.

Ypatingo dėmesio ir ovacijų 
šių metų mokslo metų padėkos 
šventėje sulaukė treneriai, kurie 
nuoširdžiai, negailėdami jėgų 
ir laiko, diena po dienos dienos 
rengė jaunuosius sportininkus, 
džiuginusius mus savo pasieki-
mais. Už 2016 metų aukštus au-
klėtinių sporto pasiekimus pa-
dėkos ir sanatorijos „Belorus“ 
dovanų kuponai įteikti rankinio 
trenerei D. Sukankaitei, lengvo-
sios atletikos treneriui K. Jeze-
pčikui, tinklinio treneriui E. Su-
chanekui ir kalnų slidinėjimo 
treneriui A. Bikulč.

Baigdamas šventinį vaka-
rą, Sporto centro direktorius 
V. Matkevičius padėkojo spor-
to bendruomenei už nuolati-
nę pagalbą, tobulinant ugdymo 
procesą, organizuojant sporto 
renginius, o sportininkams pa-
linkėjo jaukaus ir turiningo va-
saros poilsio, kviesdamas juos 
dalyvauti rugpjūčio 14-25 d. 
Druskininkų sporto centro or-
ganizuojamoje sportininkų pa-
sirengimo stovykloje.

Druskininkų sporto 
centro informacija

Druskininkų sporto centre organizuotas tradicinis padėkos vakaras/Gintaro Grigo nuotrauka

Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II-ojo 
etapo atrankinėse zoninėse varžybose 
dalyvaus Viečiūnų seniūnijos atstovai

Paplūdimio tinklinio Viečiūnų merginų ir Leipalingio vaikinų komandos nugalėtojos/Gintaro Grigo nuotrauka 

Druskininkų savivaldybėje 
baigėsi komandinės seniūnijų 
sporto žaidynių I-ojo etapo var-
žybos, kurios buvo dalinai fi-
nansuojamos Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
sporto rėmino fondo lėšomis. 

Lietuvos seniūnijų žaidynės – di-
džiausias masiško sporto sistemi-
nis renginys, apimantis plačiausią 
šalies geografiją. Seniūnijų žai-
dynių idėja – pakviesti visus ša-
lies gyventojus reguliariai sportuo-
ti gyvenamosiose vietose ir tokiu 
būdu didinti jų fizinį aktyvumą, kaip 
svarbiausią sveikatingumo veiks-
nį. Tikslas – pasiekti, kad šalies gy-
ventojai organizuotai ir sistemingai 
sportuotų gyvenamosiose vieto-
se. Pagrindinis žaidynių uždavinys 
– skatinti sporto visiems plėtrą ša-
lies regionuose, puoselėti kūno kul-
tūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyven-
tojų fizinį aktyvumą. Šiuo masiniu 

sportiniu renginiu yra skatinamas 
seniūnijų bendruomeniškumas, 
domėjimasis sportu bei sveika gy-
vensena. Šiais metais į žaidynių or-
ganizavimą ir dalyvavimą įsitraukė 
daugiau kaip 50 Lietuvos savival-
dybių, kurios apima daugiau kaip 
380 šalies seniūnijų. Šiose žaidy-
nėse dalyvauja Leipalingio ir Vie-
čiūnų seniūnijų gyventojai.

Įvairiose sporto šakose savo jė-
gas išbandė Leipalingio ir Viečiūnų 
seniūnijų sporto mėgėjai. Jie varžė-
si futbolo 5×5, krepšinio 3×3, virvės 
traukimo, stalo teniso, parko tinklinio 

3×3, smiginio, šaškių varžybose. 
Susumavus visų sporto šakų rezul-
tatus, bendroje įskaitoje dešimtųjų 
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių 
savivaldybėse nugalėtoja tapo Vie-
čiūnų seniūnija, antri liko leipalingie-
čiai. Seniūnijų sporto žaidynių ko-
mandos nugalėtojos iškovojo teisę 
dalyvauti rugsėjo 2 d. Marijampolė-
je vyksiančiose Lietuvos seniūnijų 
sporto žaidynių II-ojo etapo atranki-
nėse zoninėse varžybose.

Druskininkų sporto centro 
informacija 

2018-aisiais Viečiūnai taps 
mažąja Lietuvos kultūros 

sostine

Liepos 8 d. organizuotame festivalyje „Naisių vasara“ daly-
vavo ir Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ pirmininkė Kristina 
Fedaravičiūtė. Festivalio metu buvo įteiktos vėliavos būsimo-
sioms 2018 m. mažosioms Lietuvos kultūros sostinėms. Lietu-
vos Respublikos kultūros ministerijos atstovai įteikė diplomą 
Viečiūnų atstovei. Jame pažymima, kad miesteliui yra suteik-
tas 2018 m. Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardas. Nai-
sių bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė K. Fedaravi-
čiiūtei  įteikė vėliavą, kuri puoš Viečiūnų miestelį 2018 metais.

Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ informacija 
ir nuotrauka
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Druskininkų rankininkių sėkmė tarptautiniame turnyre  Vokietijoje 
Daiva Dumbliauskienė, 
„Atgimimo“ mokyklos vokiečių 

kalbos mokytoja

Vasara mokiniams – atosto-
gų, o kartu ir įvairiausių ga-
limybių metas. Vieni nori at-
sipūsti nuo mokslų ir tiesiog 
patinginiauti, kiti renkasi ak-
tyvų poilsį: sportą, kelio-
nes. Būtent šį variantą pasiū-
lė Druskininkų sporto centro 
rankinio trenerė Danguolė Su-
kankaitė. 29 savo jaunosioms 
rankininkėms ji pasiūlė spor-
tinę kelionę į Vokietijos mies-
tą Liubeką, kuriame mergi-
nos turėjo galimybę išbandyti 
jėgas varžybose su kitomis 
komandomis. Sau į pagalbą 
trenerė pasikvietė būsimą-
jį rankinio trenerį Luką Feok-
tistovą.

Liubekas buvo pasirinktas ne-
atsitiktinai. Šis miestas, esantis 
Šlėzvigo-Holšteino žemėje ir ka-
daise išgarsėjęs kaip Hanzos są-
jungos sostinė, šiomis dienomis 
ne mažiau žinomas rankinio pa-
saulyje. Liubeke kas vasarą orga-
nizuojamas antras pagal dydį vi-
same pasaulyje rankinio turnyras 
„Rankinio dienos“. Šiemet birželio 
30-liepos 2 dienomis organizuo-
tas didžiulis sporto renginys jau 
dvidešimt trečią kartą sukvietė 
daugiau nei 380 komandų ne tik 
iš pačios Vokietijos, bet ir iš Brazi-
lijos, Danijos, Islandijos, Izraelio, 
Japonijos, Latvijos, Lenkijos ir, ži-
noma, Lietuvos. Varžyboms tei-
sėjavo 100 teisėjų, buvo sužaista 
apie 1500 rungtynių. Vienu metu 
buvo žaidžiama 23 lauko aikštelė-
se ir vienoje sporto salėje. Turny-
re talkino apie 400 žmonių.

Tik nuvykus, sužavėjo pati ren-
ginio organizacija: nors turny-
re dalyvavo labai daug koman-
dų, jam pasiruošta be priekaištų. 
Daugiau nei 2000 dalyvių iš kitų 
šalių ar Vokietijos miestų buvo 
apgyvendinti keturiasdešim-
ties mokyklų sporto ar aktų sa-
lėse bei klasėse. Kad koman-
doms nekiltų sunkumų vykstant 
iki varžybų vietos, buvo paleis-
ti specialūs autobusai, vežantys 
tik turnyro dalyvius. Kiekvieno-
je mokykloje veikė interneto ry-
šys, todėl visą informaciją apie 
patį turnyrą, varžybų grafiką bei 
rezultatus komandų treneriai ga-
lėjo rasti, naudodamiesi turimo-
mis išmaniosiomis technologi-

jomis. Buvo pagalvota ir apie 
tai, ką dalyviams veikti, atsira-
dus laisvai minutei tarp varžybų. 
Jiems suteiktos dalyvių kortelės 
leido nemokamai stebėti ranki-
nio varžybas, surengtas sporto 
salėje, tarp nacionalinių Vokieti-
jos, Japonijos, Danijos, Izraelio ir 
Islandijos jaunuolių komandų. Ir 
po varžybų galėjome puikiai leis-
ti laisvalaikį. Gyvenome pačio-
je miesto širdyje, senamiestyje, 
taigi galėjome apžiūrėti miesto 
Rotušę, trečią pagal dydį visoje 
Vokietijoje šv. Marijos bažnyčią, 
Holstentoro vartus, paklaidžio-
ti siauromis gatvelėmis, gėrėtis 
biurgerių namais, kurie kadaise 
buvo pirklių sandėliai.

O kaip klostėsi varžybos mūsų 
rankininkėms? Visos komandos 
buvo suskirstytos pagal savo am-
žių į pogrupius. Viena Druskinin-
kų SC komanda žaidė 2001-2002 
m. gimusiųjų grupėje, kita 2005-
2006 m. 

Pirmiausia jėgos buvo išbandy-
tos pogrupiuose. Komandos, ku-
rioms pavyko iškovoti 1-3 vietas, 
pateko į A taurės pogrupį, o tos, 
kurios užėmė 4-6 vietas, – į B 
taurės pogrupį.

Jaunesniųjų druskininkiečių 
komanda, pogrupyje be dides-
nio pasipriešinimo rezultatu 3:2 
laimėjusi prieš MTV Luebeck I, 
7:0 prieš HT Norderstedt, 10:1 
prieš Schwaner SV ir 9:2 Velbad 
Schwartau komandas, laimėjo 
pirmąją vietą ir pateko į visų po-
grupių nugalėtojų A taurės po-
grupį. Šiame pogrupyje pagal 
varžybų sistemą buvo žaidžia-

ma iki pirmo pralaimėjimo. A tau-
rės pogrupyje jaunosios druski-
ninkietės 12:8 nugalėjo HSC Bad 
komandą ir pateko į ketvirtfinalį, 
kuriame rezultatu 10:12 teko nu-
sileisti Vokietijos komandai SV 

Henstest-Ulzburg (kuri, beje, ir 
tapo turnyro nugalėtoja tarp šio 
amžiaus rankininkų). A taurės 
aukštesnėje lygoje mūsiškės iš-
kovojo penktąją vietą.

Kiek mažiau Fortūna šypsojosi 

Druskininkų SC vyresniųjų ranki-
ninkių komandai. Iš pradžių mer-
ginos puikiai sužaidė ir  pogrupy-
je  4:2 nugalėjo Luebeck 18761, 
6:1 HT SB W96 Handball. Vė-
liau rezultatu 3:4 jos nusileido 
HSC Fockbek-Niibebel koman-
dai ir lygiomis 3:3 sužaidė su SV 
63 Brandenburg-West koman-
da. Tai lėmė, kad komanda po-
grupyje užėmė 4 vietą ir pateko 
į B taurės pogrupį, kuriame buvo 
žaidžiama iki pirmo pralaimėji-
mo. Druskininkietės 6:0 nugalėjo 
TSV Altenholz komandą, bet vė-
liau rezultatu 1:6 nusileido Dani-
jos komandai Holbaek Handbold 
(kuri, kaip parodė vėlesni rezul-
tatai, buvo stipriausia B taurės 
pogrupyje). Mūsiškėms B taurės 
žemesnėje grupėje atiteko ke-
tvirtoji vieta.

Varžybų dienomis žaidėjų oras 
nelepino: lietus pliaupė nuo ryto 
iki vakaro, o turnyro dalyviai var-
žėsi lauke. Todėl labai dažnai 
rungtynes laimėdavo tie, kuriems 
geriau sekdavosi suvaldyti šlapią 
kamuolį.

Dėl tokių oro sąlygų, savaime 
suprantama, nepavyko išveng-
ti ir traumų. Todėl reikia tik pasi-
džiaugti, jog trenerė Danguolė 
Sukankaitė visus kelionės daly-
vius buvo apdraudusi nuo nelai-
mingų atsitikimų. 

Trys dienos prabėgo akimirks-
niu. Nors ir pavargę, tačiau  ku-
pini puikių įspūdžių ir prisimini-
mų, grįžome namo. Labiausiai 
kelione džiaugėsi pačios žai-
dėjos. Jos ne tik išmėgino savo 
jėgas sporto aikštelėse, bet ir 
susirado naujų draugų bei pa-
tobulino užsienio kalbų žinias. 
Tokios patirtys žmogų skatina 
siekti aukštesnių tikslų, moko 
bendrauti ir bendradarbiau-
ti, padėti kitiems. Smagu, kad 
trenerė rūpinasi ne tik merginų 
sportiniais pasiekimais, bet ir jų 
įvairiapusiu tobulėjimu.

Trenerė D. Sukankaitė ir jos va-
dovaujamos žaidėjos dėkoja vi-
siems, be kurių paramos nebūtų 
įvykusi ši kelionė: UAB „Dirvintos 
transportas“, UAB „Raminora“, 
UAB INFO-TEC paslaugų centrui, 
UAB „Lesta“, tėveliams ir asme-
niškai – Sauliui Damulevičiui bei 
Leonui Šerpetauskiui.

O aš asmeniškai norėčiau padė-
koti trenerei už apsilankymą Liu-
beke ir galimybę įsijausti į vertė-
jos vaidmenį.

Kelionė ir varžybos visiems dalyvavusiems paliko neišdildomus įspūdžius/Asmeninio archyvo nuotrauka

Neįprasta buvo žaisti miesto senamiestyje įrengtoje aikštelėje/Danguolės Su-
kankaitės nuotrauka

Druskininkų sporto centro rankininkės – Lietuvos 
rankinio U13 čempionato prizininkės

Garliavoje surengtose Lietuvos rankinio 
čempionato U13 mergaičių finalinėse var-
žybose dalyvavo ruskininkų sporto centro 
mergaičių (2004-2005 m. gim.) koman-
da, treniruojama Danguolės Sukankaitės. 
Druskininkietės, rezultatu 18:21 nusileido 
Garliavos ir 16:27 Pasvalio komandoms, 
po atkaklios kovos rezultatu  19:10 įveiku-
sios Klaipėdos komandą, čempionate iš-
kovojo trečiąją vietą.

Geriausia čempionato vartininke išrink-
ta druskininkietė Evita Zuberniūtė, rezul-
tatyviausia žaidėja tapo Vakarė Damule-
vičiūtė, įmetusi į priešininkių vartus net 22 
įvarčius. 

Bronzos medalius iškovojo šios jauno-
sios Druskininkų sporto centro rankinin-
kės: Gabrielė Balionytė, Ugnė Ratkutė, 
Vakarė Damulevičiūtė, Radvilė Melni-
kovaitė, Kamila Biekšaitė, Deimantė Mi-
liauskaitė, Evelina Lazickaitė, Aistė Lazic-
kaitė, Miglė Gulgytė, Eitvilė Zuberniūtė, 
Emilija Aranauskaitė, Patricija Mizeraitė.

Druskininkų sporto centro 
informacija, 

Gintaro Grigo nuotrauka

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Automobilių salonų valy-
mas ir blizginimas, konsul-
tacijos Jums patogiu laiku, 
už Jums prieinamą kainą. 
Jūsų patogumui, automobi-
lius pasiimame ir grąžiname. 
Mus rasite: Vytauto g. 34. 
Tel. 8 654 35497
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Tėveliai, vaikų sveikata 
pasirūpinkite vasarą

Kviečiame rinktis studijas Alytaus kolegijoje. 
Siūloma 11 studijų programų, kurios pateisins Jūsų lūkesčius. Susirinkus grupei 

paskaitos vyks  Druskininkuose. Daugiau informacijos rasite:  http://alytauskole-
gija.lt/stojantiesiems/.  

Pasikonsultuoti dėl studijų Druskininkuose  galite  telefonu: 8 610 27850.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro spe-
cialistai primena tėveliams 
pasirūpinti vaikų sveikatos pa-
tikrinimu vasarą, nelaukti naujų 
mokslo metų pradžios. Kiekvie-
nais metais ugdymo įstaigai tė-
vai turi pateikti ne anksčiau kaip 
prieš metus išduotą vaiko svei-
katos pažymėjimą.   

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
ikimokyklinio ir mokyklinio am-
žiaus vaikų tėvai privalo pasirū-
pinti savo atžalų sveikatos pa-
tikra ir ugdymo įstaigai pateikti 
specialios formos pažymėjimą. 
Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir 
apsilankyti pas šeimos gydytoją 
bei gydytoją odontologą privalo-
ma visiems vaikams iki 18 metų.  

Sveikatos patikros metu šei-
mos gydytojas įvertina vaiko fi-
zinę būklę ir jo galimybes daly-
vauti mokyklos ugdymo veikloje. 
Įvertina vaiko ūgį, svorį, krau-
jospūdį, regą, kraujotakos, kvė-
pavimo, nervų, virškinimo, ske-
leto-raumenų ir kitų sistemų 
funkcionavimą. Taip pat nusta-
to ir fizinio ugdymo grupę. Jei-
gu vaikas dėl sveikatos būklės 
atleidžiamas nuo kūno kultūros 
pamokų, gydytojas nurodo, ku-
riam laikui. Vertinimų duomenys 

ir rekomendacijos įrašomi išduo-
damame sveikatos pažymėjime. 
Jame taip pat pateikiama infor-
macija apie skubią pagalbą vai-
kui, sergančiam alergija, lėtinė-
mis ar kitomis ligomis, nurodant 
pirmosios pagalbos priemones.

Atlikdamas kasmetinį svei-
katos patikrinimą, odontolo-
gas įvertina vaiko dantų ir žan-
dikaulių būklę, informuoja apie 
dantų ėduonies profilaktikos 
priemones. Vaikams nuo 6 iki 
14 metų ir jų tėveliams prime-
na apie krūminių dantų dengi-
mo silantinėmis medžiagomis 
programą, kurioje dalyvaujan-
tiems vaikams paslaugos tei-
kiamos nemokamai.

Dėl profilaktinio vaiko sveika-
tos patikrinimo reikia iš anksto 
užsiregistruoti pas savo šeimos 
gydytoją ir odontologą. Nurody-
tu laiku į sveikatos priežiūros įs-
taigą atvykusį vaiką turi lydėti 
vienas iš tėvų arba globėjų. 

Visi vaikai yra draudžiami 
valstybės lėšomis, todėl vaiko 
sveikatos pažymėjimas išduo-
damas nemokamai.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

biuro informacija

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

ŠVIESI IR MODERNI DĖVĖTŲ 
DRABUŽIŲ PARDUOTUVĖ

Čiurlionio g. 52, Druskininkuose 
(prie Mini Maxima parduotuvės)
GARSIAUSI GAMINTOJAI, 

NAUJOS PREKĖS KASDIEN, 
PATRAUKLIOS KAINOS!

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 

861608020
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

8 (313) 51138, 8 698 72200

Užuojautos

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

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame artimiesiems dėl Vidmanto Mikelionio mirties. 
Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai: esu – mes esam,
o aidas atkartojo: kaip trumpai....

Skaudžią netekties valandą mirus mylimam broliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Laimą Jaskelevičienę. 

Druskininkų savivaldybė 

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,  mirus centro 
„Dainava“ darbuotojai Dinai Kelmelytei, 

nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
 

Centro „Dainava“ darbuotojai

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome,

tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Šaltenienę, mirus vyrui.

Roma ir Onutė

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 užsie-
nyje. 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 

Autoservisui reikalingi automechanikai. 
Tel. 8 655 64443

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
Spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

Atliekame statybos, remonto darbus: tinkuojame, sukame 
gipsą, glaistome-dažome, klijuojame plyteles, kalame dai-
lylentes. Atliekame visus santechnikos, statybos, remonto, 
elektros darbus. Įrengiame trąsas. Tel. 8 612 92239

Siūlome pastovų darbą viešbučio „Violeta“ 
restorano barmenams, padavėjams.

Kreiptis tel. : mob.  8 685 79897;  8 313 60600
El. p.: a.matuleviciene@violeta.lt;  info@violeta.lt

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško: 
statybos darbų vadovo (būtinas galiojantis kva-
lifikacijos atestatas), meistro, mechanizatoriaus 

(traktorininkas), vairuotojo, elektriko.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui kreiptis 

telefonu 8-313-51405.

Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – 
žygis baidarėmis 

Druskininkų Pirminės sveika-
tos priežiūros centro (PSPC) 
darbuotojai šiemet sumanė 
karaliaus Mindaugo karūna-
vimo dieną paminėti aktyviai 
– plaukdami baidarėmis. Prie 
akcijos prisijungė 35 žmonės, 
kuriems baidarėmis teko įveik-
ti apie 10 kilometrų Baltosios 
Ančios upe. 21 valandą visi žy-
gio dalyviai kartu su viso pa-
saulio lietuviais giedojo „Tau-
tišką giesmę“. 

Valstybės dieną organizuoto 
žygio dalyvių baidarės ir apranga 
buvo papuošta tautine atributika. 

„Kelionė pasisekė, oras buvo 
geras, nelijo. Plaukėme palen-
gva, prisitaikydami prie lėčiau 
ar pirmą kartą plaukiančiųjų. 

Plaukti pradėjome nuo Balto-
sios Ančios ištakų ir atplaukėme 
iki Kapčiamiesčio. Iš pradžių kai 
kuriems plaukiantiesiems teko 
padėti. Kad įplauktų į upę, vie-
ną ekipažą net teko traukti virve.  
Penkiems pirmą kartą gyvenime 
baidarėmis plaukusiems dar-
buotojams surengėme ir origi-
nalias krikštynas. Tai buvo links-
ma patirtis“, – įspūdžiais dalijosi 
Druskininkų PSPC direktorius 
Benjaminas Čepas. Jis prisimi-
nė, kad centro kolektyvas į bai-
darių žygį išsiruošė jau trečią 
kartą. Šį kartą labiausiai džiugi-
no, kad žygis organizuotas ypa-
tingą dieną – karaliaus Mindau-
go karūnavimo dieną.  

Žygyje dalyvavę Druskininkų 

PSPC kolektyvo nariai įsitikinę, 
kad bendros išvykos labai sti-
prina kolektyvą.  Per Valstybės 
dienos šventę surengtas žygis 
baidarėmis padiktavo ir savas te-
mas – kalbėta apie garbingą Lie-
tuvos praeitį ir ateitį, garsiausias 
Lietuvos asmenybes, politiką. 
„Manau, kad šis plaukimas dar 
labiau sutvirtino žmonių tarpusa-
vio ryšį, ugdė patriotiškus jaus-
mus, skatino prisiminti garbingą 
šalies istoriją“, - pasakojo B. Če-
pas, džiaugdamasis, kad PSPC  
Gimsta graži nauja tradicija origi-
naliai paminėti Valstybės dieną“.  

Druskininkų Pirminės 
sveikatos priežiūros centro 

informacija

Druskininkų PSPC darbuotojai šiemet sumanė karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną paminėti aktyviai – plaukdami baidarė-
mis/Asmeninio archyvo nuotrauka
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2017.07.15 d.
Šeštadienis

2017.07.14 d.
Penktadienis

2017.07.16 d.
 Sekmadienis

2017.07.17 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios deta-

lės“ (k.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:30 Trumposios žinios. 
22:35 Virš įstatymo.
00:25 Lietuva mūsų lūpose.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Romo Dambrausko ir grupės 

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

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bembis“. 
21:00  PREMJERA „Iksmenai. Praė-

jusios ateities dienos“.
23:40  „Nepatyręs“. 
01:45  „Gynybos kodas“ (k.). 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

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 penktadienis. 
21:00 Kruvinas deimantas.
23:55 Oušeno tryliktukas.
02:10 Zodiakas (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“. 

07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Krokodilų koledžas“. 
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.05 „Krokodilų koledžas“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. 

Plateliai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Lau-

kiniai sparnuočiai. Rudens kelionė. 
Gandrų migracija.

13:05 Pasaulio dokumentika. Er-
dvės. Pasaulio žavesys.

14:05 Džesika Flečer 3.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. 

Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigž-
dės su orkestru „Vilniaus sinfonietta“. 

22:30 Trumposios žinios. 
22:35 Koko.
00:10 Šnipų žaidimas.
02:15 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai sparnuočiai. Luangvos gandrai (k.).
03:10 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys.Mianmaras. 
Didysis Ajejarvadžio slėnis (k.).

04:25 Džesika Flečer 3 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 Kelmic-

kaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga  2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Premjera. Brolių Grimų pasa-

kos. Princas su lokio gaurais.
11:00 Šunų ABC 2.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai.
12:40 Pasaulio dokumentika. Islan-

dija. Gyvenimas ugnikalnio papėdėje.
13:35 Mis Marpl 1/4 s. Paskelbta 

žmogžudystė. Paskelbta žmogžudystė.
15:10 Folčio viešbutis 1.
15:45 Žinios. 
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“. 
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 
19:40 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Milijardierius ir blondinė.
23:30 Trumposios žinios. 
23:35 Premjera. Vasaros meilė.
01:10 Folčio viešbutis 1 (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai. Alkis vandenynuose (k.).
02:30 Pasaulio dokumentika. Islandi-

ja. Gyvenimas ugnikalnio papėdėje (k.).
03:25 Mis Marpl 1/4 s. Paskelbta 

žmogžudystė (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Plateliai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Savaitė (k.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“. 
08.30 Kaimo akademija.

09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Tylūs balsai“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
16.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su pastoriumi 

S.Karosu. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10 „Vera. Tylūs balsai“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Bekraštė Kanada“. 
05.15 „Dykumos“. 
06.05 „Gamtos magija“. 
06.15 „24/7“.

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

žmogus - voras“.
07:30  „Bailus voveriukas“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kung Fu Panda“.
09:00  „Kobra 11“.
10:00  „Vasaros gidas“. 
10:30  „Moderni šeima“.
11:00  PREMJERA „Laimingas ne-

laimėlis“. 
13:05  „Bilis Medisonas“.
14:55  „Kaubojės ir angelai“. 
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Burtininko mokinys“.
21:45  „Perl Harboras“.
01:25  „Iksmenai. Praėjusios ateities 

dienos“ (k.). 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.). 
07:00  „Žmogus - voras“. 
07:30  „Bailus voveriukas“. 

08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kung Fu Panda“.
09:00  „Kobra 11“.
10:00  „Havajai 5.0“.
11:00  „Skruzdėliukas Z“. 
12:40  „Prezidento sūnus“. 
14:35  „Parduotuvių maniakės iš-

pažintis „.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „2 Barai“. 
21:30  „Jūrų pėstininkas 2“.
23:20  „Detektyvo Hanterio sugrįžimas“.
01:10  „Nepatyręs“ (k.). 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  PREMJERA „Javos karštis“.
00:35  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:30  „APB“. 
02:20  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žybsnis ir stebuklin-
gos 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 KINO PUSRYČIAI Pūkuoti ir 

dantyti.
11:45 TKKG ir paslaptinga proto 

mašina.
14:05 Miško karys.
16:05 Hugo išradimas.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Rango.
21:45 PREMJERA Tami.
23:40 Skaistuolė amerikietė.
01:25 Kruvinas deimantas (k). 

06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 
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.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Skubi 

siunta.
00:05 „Persekiotojas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „Begėdis“. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“. 
08.30 „Laukinė Australija“.

09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Grilio skanėstai.
09.35 „Likimo melodija“.
10.45 „Kapitonas Gordejevas“.

07.00 Programa.
07.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.50 Kaimo akademija.

08.20 „24/7“. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
23.45 „Albanas“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“.

06:45 „Amerikietiškos imty-
nės“ (k). 

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Press ralis 2017. 
09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:35 BBC dokumentika. Pingvinų 

pašto tarnyba. 
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 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS Trigubas X.
00:20 AŠTRUS KINAS Pragaro vaikis.
02:35 „Visa menanti“ (k).
04:00 Muzikinė kaukė (k). 

06:35 Galiūnų čempionų 
lyga. Vokietija (k). 2016 m. 

07:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų čempionų lyga. (pa-

saulio rąsto kėlimo čempionatas). Lie-
tuva. 2016 m.

10:05 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“. 

10:35 BBC dokumentika. Baltasis 
lokys. Seklys ledynuose.

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“. 
21:45 Grojimas keturiomis rankomis.
23:55 „Akloji zona“.
01:45 Trigubas X (k).
03:40 Pragaro vaikis (k).

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (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 „PREMJERA Šuo“.
20:30 Farai. 
21:00 Stebėtojų lyga.
00:10 Grojimas keturiomis ranko-

mis (k).

06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žybsnis ir stebuklin-
gos 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 KINO PUSRYČIAI Nerealus 

šuo.
11:50 Vikis ir vikingai.
13:35 Absoliutus nulis.
15:25 Pričiupom!
16:25 Kaip pavogti nuotaką.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Tamsos riterio sugrįžimas.
23:45 Bendrabutis.
01:20 Skaistuolė amerikietė (k).

01:05 Premjera. Detektyvas Mon-
kas 2.

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „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“. 
21:30 Galva ar uodega.
23:35 Palikti vandenyne (k).
01:15 „Visa menanti“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 Galva ar uodega (k).

13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Šv.Teresės 

šeimyna. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Šiandien kimba. 
21.30 MMA „King of the Cage 001“. 

JAV – Lietuva.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Kapitonas Gordejevas“.
03.05 „Bekraštė Kanada“. 
03.55 „Merdoko paslaptys“.
05.25 „Likimo melodija“.
06.15 „Bekraštė Kanada“. 



2017 m. liepos 13 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 11213

2017.07.19 d.
Trečiadienis

2017.07.20 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Emigrantai.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Gyvenimas.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  PREMJERA „Jei pasilikčiau“.
00:40  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“.

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“. 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Dešimt jardų“.
00:35  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:30  „APB“. 
02:20  „Amerikietiška siaubo istorija“.

06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
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.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 „VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA „Poseidono“ užgrobimas“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:35 „Begėdis“. 

06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
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.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS 15 šlo-

vės minučių.
00:40 „Persekiotojas“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
06.45 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
06.45 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
23.45 „Albanas“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris. 
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte. 
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Albanas“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“.\

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (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 „PREMJERA Šuo“.
20:30 Pasienio sargyba. 
21:00 Visiškai slaptai.
22:50 Stebėtojų lyga (k).
01:40 „Visa menanti“.
02:25 „Penktoji pavara“. 
03:10 Pasienio sargyba (k). 
03:35 „Penktoji pavara“ (k). 
04:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „PREMJERA Šuo“.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Faras skeneris.
23:05 Visiškai slaptai (k).
00:50 „Visa menanti“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Penktoji pavara“. 
03:05 Pagalbos skambutis (k). 
03:30 „Penktoji pavara“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k) (.
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „PREMJERA Šuo“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Palikti vandenyne 2. Dreifas.
22:50 Faras skeneris (k).
00:45 „Visa menanti“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Savas žmogus“ (k).
04:35 Savaitės kriminalai (k). 

2017.07.18 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“. 
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stambiu planu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (kart.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“. 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.). 
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“.
20:00  NAUJAS SEZONAS „Tėvelio 

dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Paskutinis Faberžė kiaušinis“.
23:30  „Kvantikas“.
00:30  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:25  „APB“.
02:15  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
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.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Godzila.
01:00 „Persekiotojas“.
01:55 „Judantis objektas“.
02:50 „Begėdis“. 

02:05 „Akloji zona“ (k).
03:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
04:20 Baltasis lokys. Seklys ledy-

nuose (k).

01:35  „APB“. 
02:25  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).

01:35 „Judantis objektas“.
02:25 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
02:55 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-
porteriu“. 

16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Albanas“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris. 
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Admirolas“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.00 „Laukinė Australija“.

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
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Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

Superkame automobil ius. Gali  būt i  su defektais. 
Tel .  8 627 59735

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

Malkų išpardavimas 
(skaldytos arba 

kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

Romos Pankevičienės 
įmonėje 

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 cu-
krainėje (Vytauto g. 15) pigiai 
parduodami plastikiniai kibirai 

ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti 
arba su defektais.  Tel. 8 662 32490

Ūkininkas išsinuomotų arba pirktų  dirbamą 
arba apleistą žemę. Tel. 8 601 00292

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

 Dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu ir greitas pristatymas. 
Prekiaujame angliarūgšte, 

deguonimi, acetilenu 
 ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg 
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 

16.30.
 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

Pirksiu žemę, gali  būt i  apleista.  Tel.  8 685 35335

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 
„Vairas“ reikalingas pirmininkas (-ė).

Reikalavimas – turėti nuosavybės teisę garažų 
bendrijoje.

Atlyginimas pagal susitarimą. 
Informacija tel. 8 601 98230

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.

Renkama nauja grupė liepos 19 d. 17 val.

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

Pervežu smulkius daiktus. 
Tel. 8 699 43005

Pjaunu, kapoju malkas, pjaunu žolę. 
Tel. 8 624 53635

Fasadų šiltinimas (po-
listirolo klijavimas, ar-

mavimas, dekoratyvinis 
tinkas). Tel. 8 657 50460
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Asmeniniai skelbimai
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

7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje, 
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).  
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482

6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarna-
mis, aptverta teritorija, šulinys, elek-
tros įvadas. Kaina – 12000 Eur.  
Tel. 8 614 67590

6 ha žemės ūkio paskirties sklypas 
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kai-
na – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590

7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje, 
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).  
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482

Garažas Leipalingyje netoli katilinės. 
Kaina – 1500 Eur. Tel. 8 643 80430

3 ha miško su žeme, 2 sklypai (12 ir 
13 a) Neravuose, 23 a sklypas prie 
Avirio ežero. Tel. 8 614 15457

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g., šalia 
miško, prie pat asfaltuoto kelio, 4 km 
nuo Druskininkų. Atvesta elektra. 
Padaryta kadastriniai matavimai, yra 
visi dokumentai. Kaina – 20000 Eur. 
Galima derėtis.  
Tel: 8 686 14615, 8 628 36763

5,55 ha žemės su namu ir ūkiniais 
pastatais (4,02 ha miško) Varėnos 
raj., Rodukos km. Kaina – 50000 Eur. 
Tel.: 8 620 91358, 8 655 14600

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliū-
nų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, neto-
li elektra. Kaina – 9990 Eur.  
Tel. 8 682 48474

32 a žemės sklypas Neravuose su 
1991 m. statybos namu. Kaina – 
100000 Eur. Tel. 8 610 83544

26 a namų valdos sklypas Vilkanas-
trų kam, Druskininkų sav., 300 m iki 
Bilso ežero. Tel. 8 616 18823

Įrengtas garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 614 76626

2,49 ha žemės paskirties sklypas 
Varėnos raj., Tetervinės km. Kaina – 
4500 Eur. Tel. 8 647 33090

Parduodu arba keičiu neįrengtą 
namą Ratnyčioje. Kaina – 58000 Eur. 
Tel. 8 686 42499

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

Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“ 
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Mitsubishi Space Star“ 2006 m., 1,9 
L dyzelinas. Parvarytas iš Vokietijos. 
Tel. 8 623 23430

„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81 
kW, dalimis; lengvo lydinio ratlankiai 
R16 (5 tvirtinimo taškai).  
Tel. 8 652 69585

Parduodamas nekilnojamas turtas

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 36 kv. m. butas su bal-
dais 4 aukšte iš 5 Gardino g. 36.  
Tel. 8 687 68577

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 Ateities g., 
5 aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.  
Tel. 8 640 60381

1 kambario butas 4 aukšte, Leipalin-
gyje. Kaina – 10500 Eur.  
Tel. 8 686 42499

2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardi-
no g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, 
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. 
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 53,59 kv. m  butas Mar-
cinkonių g., Varėnoje, 1 aukšte. Nauji 
trijų stiklų plastikiniai langai, šarvuo-
tos durys, yra rūsys.  
Tel. 8 600 20432

2 kambarių 53 kv. m. butas Kaune, 
Šilainiuose arba keičiu į butą Druski-
ninkuose. Tel. 8 686 19809

2 kambarių 59 kv. m butas Neravų 
g. 2A g. 5 aukšte iš 9 su baldais ir 
buitine technika. Šildymas centrinis- 
kolektorinis (butas turi reguliatorius ir 
individualią apskaitą). Kaina – 65000 
Eur. Tel. 8 600 37 339

3 kambarių 67 kv. m. butas Liškiavos 
g. 2,5 aukšte iš 2,5. Kaina – 50000 
Eur. Tel. 8 652 21051

4 kambarių 91 v. m butas su pereina-
mu 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

Erdvus, suremontuotas butas Kalviš-
kių mikrorajone. Tel. 8 611 24712

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

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 skly-
pu Leipalingyje, Druskininkų g.  
Tel. 8 612 15439

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų 
b-joje „Migla“. Tel. 8 601 48912

„Alfa Romeo 156“ 1998 m., 2 L ben-
zinas, 114 kW. Kaina – 400 Eur.  
Tel. 8 627 13618

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA, 
draudimas, rida – 186000 km.  
Tel. 8 682 98506

„Peugeot 206“ 2001.11 mėn., dyze-
linas,  pakeistas variklio dirželis, yra 
ratlankiai žieminėms padangoms, TA 
iki 2018.08. Kaina – 650 Eur.  
Tel. 8 612 97393

„Audi 100“ 1989 m., 2 L dyzelinas už 
650 Eur; „Audi“ lieti ratlankiai (4 sky-
lių) už 70 Eur; 4 „Audi“ ratlankiai su 
padangomis už 50 Eur; „VW Passat“ 
ratlankiai su padangomis už 50 Eur; 
„Renault“ lieti ratlankiai su padango-
mis už 80 Eur. Tel. 8 624 25449

„VW Passat“ 1993 m., 2 L benzinas-
dujos, dalimis arba visas.  
Tel. 8 622 25570

„Škoda Oktavia“ 1999 m., 1,9 TDI, TA 
iki 2019.07. Tel. 8 652 14894

Nauji slenksčiai iš aliuminio Volvo 
XC90 automobiliui. Dar supakuoti ir 
su tvirtinimais. Tel. 8 683 23112

„Saab 9-5“, 2000 m., 2,2 L benzinas-
dujos, universalas, mėlynos spalvos. 
Tel. 8 687 22262

Parduoda mišką ir medieną

Natūraliai džiovinta pušinė mediena: 
rąstai, balkiai, gegnės, lentos.  
Tel.  8 605 99299

Malkos. Tel. 8 687 55017

Sausa statybinė mediena: brūsai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (vien-
gubo pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio, 
6 ir 8 m ilgio ir kita mediena.  
Tel. 8 610 70955

Dvipusio ir vienpusio pjovimo pušinės 
lentos, dvipusio pjovimo 2,5x10x600 
cm. Tel. 8 611 32800

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Romanovo veislės avys ir avinai 
(įvairaus amžiaus). Gyvo svorio kaina 
– 1 kg/2 Eur. Tel. 8 622 83325

Triušiai, triušiena. Tel. 8 650 93156

3 mėn. Zaino veislės ožka.  
Tel. 8 620 71127

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai

Sena spausdinimo mašinėlė odinia-
me lagamine „Triumph“ (Gabriele). 
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 682 54656 

Sulankstoma lova. Kaina – 40 Eur. 
Tel. 8 618 53981

Nauja skysto kuro krosnis už 200 
Eur; dviratis už 50 Eur; naujas šuns 
narvas transportavimui už 75 Eur; 
akmenys; belaidis telefonas „Pana-
sonic“ už 30 Eur; pirmos Komunijos 
suknelė už 30 Eur. Tel. 8 696 64583

Dviračiai: vyriškas „Giant“ (59 dydis) 
už 90 Eur; moteriškas elektrinis „Ga-
zelle“ už 330 Eur; dvivietis „Ammaco“ 
už 125 Eur; kalnų „Marin“ (21 pavara) 
už 120 Eur; kalnų „Giant“ už 360 Eur; 
baltas kalnų „Bulls“ (L dydis) už 260 
Eur. Tel. 8 623 53377

Golfo lazdų komplektas paaugliams 
(su krepšiu). Kaina – 80 Eur.  
Tel. 8 698 19464

IKEA vaikiška lovytė su čiužiniu. 
Kaina – 35 Eur. Tel. 8 612 38 670

Pianinas „Ryga“ už 400 Eur; veži-
mėlis (iki 3 m.) „Zippy“ su klasikine 
važiuokle, šokoladinės spalvos, 2in1 
už 200 Eur. Tel. 8 672 46423

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Naudotas fotoaparatas „Optio p80“ ir 
telefonas „Rex 80“ po 15 Eur.  
Tel. 8 696 12710

Komoda, sofa-lova, pietų stalas, sek-
cija, kavos staliukas, fotelis, televizo-
riaus staliukas, kilimas, šviestuvas. 
Tel. 8 612 09648

Dviejų durų spinta su apačioje atver-
čiama dalimi už 85 Eur, badmintono 
raketės, didelis kelioninis lagaminas, 
vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4 m, užuo-
laidos, senovinės austos lovatiesės, 
vilnoniai pledai, miegamojo spintelė. 
Tel. 8 600 38695

4 durų spinta (slankiojanti sistema 
su veidrodžiu), mikrobangų krosnelė, 
kėdės, svetainės komplektas, odinė 
sofa, koridoriaus suoliukas, kampinė 
indauja. Tel. 8 606 28422

Akmens vata „Technolite optima“ (5 ir 
10 cm storio). Apie 20 kv. m. Kaina – 
20 Eur/1 kub. m. Tel. 8 685  03360

Muzikinis centras „Kenwood“ su ko-
lonėlėm, medinis vardinis senovinis 
laikrodis, siuvimo mašina „Singer“. 
Tel. 8 600 61817

Geros būklės dviratis „Giant“. Kaina 
– 170 Eur. Tel. 8 657 50460

Automobilio dujų balionas (80 L). 
Kaina – 25 Eur. Tel. 8 692 09213

Senovinė skrynia. Kaina – 50 Eur. 
Tel. 8 623 20014

„Ryto“ gimnazijos švarkas berniukui. 
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 612 68944

Sofa-lova (pridėsiu pufą dovanų).  
Tel. 8 656 90021

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Nauja švediška žoliapjovė.  
Tel. 8 682 98506

Muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur; 
3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 60 Eur; 
vaikiška vaikštyklė už 10 Eur; vaikiš-
kos pakabinamos supynės už 8 Eur; 
stumdukas „Vtech“ už 17 Eur.  
Tel. 8 645 75151

Šaldytuvas „Snaigė“ už 25 Eur; uni-
versalus vaikiškas dviratis (2-4 m. 
mergaitei) už 80 Eur; 2 lovos po 7 
Eur; foto aparatas „Olimpia“ už 50 
Eur. Tel. 8 603 94991

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; apvalus 
vonios veidrodis už 13 Eur; metalinis 
kompaktinių diskų stovelis už 6 Eur; 
gėlių stovelis-kėdutė už 11 Eur; TV 
priedėlis už 22 Eur; Įvairių dydžių nau-
doti faneriniai skydai ir DVP plokštės; 
durų varsčios. Tel. 8 686 43600

Mažai naudotas kalnų dviratis „Btwin“ 
(21 pavara) už 190 Eur; plento dviratis 
„Cube“ (62 dydis) už 380 Eur; plento 
dviratis „Gazelle“ (55 dydis, 30 pava-
rų) už 390 Eur; kalnu dviratis „Merida 
Matts 500“ (stori 26 colių ratai, len-
gvas) už 460 Eur. Tel. 8 623 53377

Televizorius „Philips“ (72 cm įstrižai-
nė) už 30 Eur; televizorius „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiu-
neris „Technic“ už 19 Eur; laisvų rankų 
įranga už 22 Eur. Tel. 8 654 87148

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

2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas, 
veidrodis-knyga su stalčiais, kieto 
plaušo plokštės (4 vnt) už 25 Eur. 
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

TV priedėlis „Homecast“ su mini ante-
na už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems 
„Tena“ (M dydis). Tel. 8 611 32291

Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno 
vartytuvas, elektriniai varikliai.  
Tel. 8 617 44178

Odinė sofa-lova ir fotelis už 250 Eur; 
plokščiaekranis televizorius TCL (65 
cm įstrižainė) be priedėlio už 100 
Eur. Tel. 8 604 11179

Elektrinė viryklė „Gorenje“ su stiklo 
keramikos kaitlente už 95 Eur; elek-
trinis pjūklas „Makitta“ už 55 Eur.  
Tel. 8 652 00381

Antikvarinių sidabrinių šaukštelių 
rinkinys, porcelianinės kolekcinės 
lėkštės, porcelianinės papuošalų 
dėžutė. Tel. 8 671 50790

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns 
būda, lauko baldai, lauko tualetas, 
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“, 
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys, „Via 
Sat“ antena su 1 galvute.  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai: 
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs sti-
klainiai. Tel. 8 616 22124

Skaitmeninė fotokamera ir spausdin-
tuvas nuotraukoms. Kaina – 80 Eur. 
Tel. 8 622 82556

Pianinas „Belorus“. Kaina – 200 Eur. 
Tel. 8 682 73956

Apšiltintas statybinis vagonėlis su 
krosnele, metalinis sandėliukas (3x2 
m), mūrininkų dėžutės (0,25 kub. m), 
trifazis suvirinimo aparatas, gelžbeto-
ninės perdangos plokštės (6x1,5 m), 
metaliniai pastoliai (konvertai-špil-
kos). Tel. 8 612 92239

Perka

Nebrangiai naudotas virtuvės spinte-
les. Tel. 8 644 44055

Nebrangiai naudotas virtuvės spinte-
les, kriauklę, dujinę. Tel. 8 607 74645

1 kambario butą 1-2 aukšte Kalviškių 
mikrorajone. Tel. 8 620 62635

Stacionarų kompiuterį išsimokėtinai. 
Tel. 8 622 04544

1 kambario butas, bendrabutyje ne-
siūlyti. Tel. 8 627 35728

Keičia

Gyvenamą namą su garažu „Papar-
čio“ sodų b-joje į 1 kambario butą 
Druskininkuose. Bendrabučio nesiū-
lyti. Tel. 8 682 99968

2 kambarių butą po remonto Alytuje 
geroje vietoje Naujoje g. (butas yra 
priešais  prekybos centro RIMI parduo-
tuvę) į lygiavertį butą Druskininkuose 
arba parduodu. Tel. 8 611 54163

2 a mūrinį namą 20 a sklype Nera-
vuose į 3 kambarių butą Druskinin-
kuose (pageidautina naujos statybos) 
su priemoka. Tel. 8 612 92239

Nuoma

Išsinuomočau garažą ilgam laikui. 
Mokėsiu į priekį. Tel. 8 628 40552

Išsinuomočiau garažą Neravų g. 
ilgam laikui. Tel. 8 612 09648

Išnuomojami du garažai sujungti į 
vieną. Tel. 8 699 43005

Išnuomoju 1 kambario 31 kv. m butą 
Druskininkų centre ilgam laikui.  
Tel. 8 612 60519

Ieško darbo

Ieškau kambarinės, valytojos, indų 
plovėjos arba pagalbinės darbuotojos 
darbo. Galiu tvarkyti namus butus 
ar prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų, 
padėti jam buityje. Tel. 8 670 32209

15 m. mergina ieško darbo.  
Tel. 8 608 54017

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

Statybininkas ieško darbo. Tel.: 8 656 
38881, 8 623 53348

Kiti

Šv. Jokūbo g. rastas raktas su auto-
mobilio pulteliu. Raktas yra policijos 
komisariate.

Atiduodu didelį televizorių „Sony“ 
(reikia priedėlio). Tel. 8 698 49628
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„Tautišką giesmę“ su pasaulio lietuviais giedojo ir druskininkiečiai
Ketvirtadienio vakarą Druskininkų pramogų aikštėje Valstybės šventės proga organizuoto iškilmingo renginio dalyvius pasveikino Druskininkų savi-

valdybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. Karaliaus Mindaugo karūnavimo-Valstybės dienos proga gausiai susirinkę žiūrovai scenoje pamatė 
LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro ir iš Druskininkų kilusio dainininko Justo Lapatinsko koncertinę programą „Prie pa-
sakų miesto“. O 21 valandą visi Pramogų aikštėje susirinkę druskininkiečiai ir kurorto svečiai prisijungė prie visuotinės akcijos „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“ „Lietuva vienu balsu“ ir kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo „Tautišką giesmę“. 

Laimos Rekevičienės fotoreportažas


