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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkietis Alvydas Jurgelevičius pradėjo
eiti Alytaus apskrities VPK viršininko pareigas

Nauja jaunimo
užimtumo
programa –
pagalba
ir verslui, ir
jaunuoliui

6-7 psl.

Druskininkų
savivaldybės
vaikams –
išskirtinės
pramogos vasaros
stovyklose

8-9 psl.

V. Jurgelevičius: „Žinoti gyventojų lūkesčius ir atitinkamai organizuoti bei tobulinti policijos veiklą yra labai svarbu.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laimėjęs Policijos departamente vykusią atranką, Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato (Alytaus
apskrities VPK) viršininku paskirtas druskininkietis Alvydas Jurgelevičius. Lietuvos
policijos generalinio komisaro įsakymu, V. Jurgelevičius
naująsias pareigas pradėjo
eiti šiandien, liepos 27-ąją.
Alytaus apskrities VPK viršininko pavaldume yra penkios
teritorinės policijos įstaigos:
Birštono PK, Druskininkų PK,
Lazdijų r. PK, Prienų r. PK, Varėnos r. PK. Kaip patikino V. Jurgelevičius, visos savivaldybės
rūpi vienodai: „Atsakai už situaciją kiekvienoje savivaldybėje.
Dirbant tokioje tarnyboje būtina
išlikti objektyviu, visiems skirti vienodą dėmesį. Aišku, Druskininkus, Birštoną tarp šių penkių savivaldybių išskiria tai, jog
jie yra kurortiniai miestai. Tai lemia, kad ir Policijos departamentas, ir Vyriausiasis policijos
komisariatas kurortinio sezono

metu skiria papildomą finansavimą, papildomas pajėgas. Tai
įstatymu įtvirtinta nuostata. Tačiau ir papildomą finansavimą,
ir papildomas pajėgas skirti galima kiekvienam minėtų savivaldybių komisariatui, jei matome,
kad susidarė keblesnė situacija
ir neatsižvelgiant, ar savivaldybė yra kurortinė, ar ne.“
Nuo 2013-ųjų iki šiol V. Jurgelevičius dirbo Alytaus apskrities
VPK policijos viršininko pavaduotoju. Per visą tarnybos laiką ne kartą skatintas įvairiais
Vidaus reikalų ministerijos ir policijos pasižymėjimo ženklais, A.
Jurgelevičius tarnybą Druskininkuose pradėjo 1989-aisiais, Vidaus reikalų skyriaus valstybinės
automobilių inspekcijos grupės
inspektoriaus pareigose. Vėliau
dirbo Druskininkų policijos komisariate įvairiose pareigose, o
2009-2013 metais buvo Alytaus
apskrities VPK Druskininkų policijos komisariato viršininku.
– 2000 metais baigėte Lie-

tuvos teisės akademiją, jau
turėdamas automobilių inžinieriaus diplomą, anksčiau
įgytą tuomečiame Vilniaus
inžineriniame statybos institute. Kaip Jus keliai atvedė į
Druskininkus?
– Kai baigiau tuometį VISI, po
studijų turėjau pasiūlymą dirbti Mažeikiuose, naftos gamykloje. Tačiau aš esu kilęs iš Šalčininkų rajono, vidurinę mokyklą
baigiau Valkininkuose, ir norėjosi kurtis, dirbti Dzūkijoje, gimtajame krašte, todėl pasirinkau
kitą pasiūlymą, kuris tąkart siejosi su vienintele galimybe –
dirbti Druskininkuose, Valstybinėje automobilių inspekcijoje.
Maniau, trejus metus atidirbsiu
vadinamąjį „paskyrimą“, ir atsiras naujų, su inžinieriaus profesija susijusių darbo galimybių.
Tačiau gyvenimiškos aplinkybės taip susiklostė, kad šiemet
rugpjūčio 1 dieną bus 28 metai,
kai esu Vidaus reikalų sistemoje, o bendras tarnybos stažas
– jau beveik 33 metai. Su žmo-

na Vilma susipažinome dar studijų metais, viename iš studentų susibūrimų. Druskininkuose
susituokėme, Druskininkai yra
ir mūsų vaikų, dukros Simonos,
sūnaus Gyčio gimtasis miestas.
– Kas lėmė Jūsų sprendimą
siekti Alytaus apskrities VPK
vadovo posto?
– Manau, natūralu ilgą laiką
pradirbus vienoje vietoje, siekti karjeros pokyčių, profesinio
tobulėjimo: juk Druskininkuose pradirbau beveik 24 metus.
2013-aisiais, dar dirbdamas
Druskininkų PK viršininku, apsisprendžiau, kad kandidatuosiu
atrankoje į Alytaus apskrities
VPK viršininko pavaduotojo veiklai poziciją. Buvusiam Alytaus
apskrities VPK vadovui Česlovui Mulmai tapus viceministru,
šių metų liepos pradžioje, aš,
kartu su dar vienu pretendentu, kandidatavau į Alytaus apskrities VPK
viršininko
pareigas.

4 psl.

Druskininkų ligoninėje atlikta jau
1000-oji sąnarių
endoprotezavimo
operacija

16 psl.
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Rengiant Druskininkų kultūros centro techninį
projektą konsultuojamasi su užsienio ekspertais
Šią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos
specialistai ir kultūros srities darbuotojai susitiko su viešąjį atvirą pirkimo konkursą laimėjusios
uždarosios akcinės bendrovės
„Uostamiesčio projektas“ atstovais ir aptarė techninio projekto
rengimo eigą ir sprendinius. Susitikime dalyvavo ir jau parengtus
sprendinius aptarė ekspertai iš
Lenkijos, turintys daug vertingos
patirties rengiant panašių objektų
techninius projektus.
Su minėtais ekspertais pasirašyta sutartis dėl konsultavimo
paslaugų teikimo, rengiant Druskininkų kultūros centro techninio
projekto sprendinius. Sutartį pasirašiusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pabrėžė, kad
nuo techninio projekto sprendinių parinkimo priklausys tolimesnis projekto įgyvendinimas: „Šiam projektui keliame itin
aukštus kokybės reikalavimus,
todėl norime, kad visi sprendiniai būtų išanalizuoti ir pagrįsti.
Remiantis kitų šalių gerąja patirtimi, siekime maksimalaus kainos ir kokybės santykio, norime
užtikrinti, kad Druskininkų kultūros centras būtų įrengtas moderniai ir kokybiškai“.
Užsienio ekspertai, turintys patirties panašių pasaulinio lygio
objektų statybose ir įrengime,
konsultacijas Druskininkams teiks
dėl sprendinių, susijusių su scenos technika, salių konstrukcijomis, apšvietimu, garso izoliacija,
akustika, garso sistema, sinchroninio vertimo sistema, garso palaikymo sistema negirdintiems žmonėms, kino projekcijos
technika ir kitų svarbių techninių
sprendinių.
Susitikimo metu jau parengtus
galimus techninio projekto sprendinius įvertino ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. „Be jokios abejonės, tai
vienas reikšmingiausių, Druskininkams ir Lietuvai reikalingas projektas, padėsiantis vystyti tarptautinį
kultūrinį turizmą. Todėl visi sprendiniai privalo būti funkcionalūs,
efektyvūs, o erdvės – modernios
ir pritaikytos skirtingo žanro renginiams. Tikimės, kad su užsienio
ekspertų pagalba ir patirtimi pasieksime kokybišką rezultatą“, –
sakė R. Malinauskas.
Druskininkų Kultūros centro
techninio projekto rengėjai išklausė išsakytas Savivaldybės vadovų ir ekspertų pastabas ir toliau
tęs pradėtus darbus, tikslins techninius sprendinius.
Druskininkų kultūros centrą planuojama įrengti kurorto centre,

Sutartį pasirašiusi administracijos direktorė V. Jurgelevičienė sakė, kad projektui keliami itin aukštos kokybės reikalavimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Susitikimo metu Savivaldybėje aptarta projekto eiga/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Bus atnaujinta ir modernizuota
Pramogų aikštėje esanti lauko
scena

Daugiau kaip prieš dešimtmetį masiniams renginiams pritaikytą Druskininkų kultūros centro
lauko sceną planuojama modernizuoti/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Druskininkuose
kiekvienais
metais organizuojami tradiciniai
ir nauji renginiai bei festivaliai,
kurie į Pramogų aikštę sutraukia gausų būrį turistų bei bendruomenės narių. Siekiant, kad
kultūros infrastruktūra Druskininkuose būtų moderni ir atitiktų atlikėjų, meno kolektyvų ir
žiūrovų poreikius, Druskininkų
savivaldybė įgyvendina Pramogų aikštės ir lauko scenos modernizavimo projektą. Projektas
įgyvendinimas Europos regioninės plėtros fondo ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis, planuojama projekto vertė
– 352 401 Eur.
„Pramogų aikštė ir lauko scena atnaujinta ir masiniams renginiams pritaikyta daugiau kaip
prieš dešimtmetį. Laikas parodė,
kad šis objektas pateisino lūkesčius. Kurortui kultūros erdvės la-

bai reikalingos, todėl, kol pastatysime Druskininkų kultūros centrą,
norime atnaujinti ir modernizuoti Pramogų aikštėje esančią lauko sceną, kad kultūriniams renginiams skirta infrastruktūra būtų
kokybiška“, – sako Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius.
Įgyvendinant projektą, planuojama modernizuoti Druskininkų kultūros centro lauko sceną, atnaujinti pagalbines patalpas, įrengti
keltuvą neįgaliesiems, įsigyti
šiuolaikinius technologinius bei
kokybės reikalavimus atitinkančią įrangos ir pastatomas kėdes
žiūrovams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės renginių ir
lankytojų skaičius.
Planuojama, kad projektas bus
baigtas 2018 metų pabaigoje.
Šiuo metu jau yra perkami rangos darbai.

Druskininkų Pramogų aikštėje
bus įrengtas vasaros kino teatras

Projekto rengėjai dar tikslinis techninius sprendinius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

buvusios „Nemuno“ sanatorijos
koncertų salės vietoje. Planuojama įrengti daugiafunkcines didžiąją ir mažąją sales, kino salę,
erdves repeticijoms, modernų
holą-galeriją parodoms, technines, administracines ir kitas patalpas. Pagrindinės Druskininkų
kultūros centro funkcijos – koncertai, teatras, kinas, didelės apimties konferencijos. Bus sutvarkytas priešais Kultūros centrą
esantis parkas, jame bus įrengti fontanai, poilsio zonos, atnau-

jinti želdynai.
Projektavimo darbai bus vykdomi dviem etapais: pirmasis numato projektinių pasiūlymų parengimą, antrajame etape bus
parengtas buvusios sanatorijos
„Nemunas“ pastatų, esančių T.
Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7
rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą techninis projektas,
kurio pagrindu gaunamas statybą
leidžiantis dokumentas.
Techninį projektą ketinama užbaigti dar šiais metais.

Dėl interesantų priėmimo

Informuojame, kad nuo 2017-08-01 gyventojai, besikreipiantys į Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrių, dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais; leidimų prekiauti ar
teikti paslaugas; vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra; reklamos leidimų išdavimo; Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaravimo ir kitais
mokesčių klausimais turės kreiptis į Savivaldybės administracijoje įrengtame „langelyje“ dirbančius specialistus adresu: Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.
Priėmimo laikas, pagal konkrečias sritis, artimiausiu metu, bus paskelbtas vietinėje spaudoje bei Savivaldybės interneto puslapyje, Finansai ir verslas bei Paslaugų skiltyse.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel.: (8 313) 51537, 52950, 40026, 52190.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V35-468 „Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties nutraukimo“ pagrindu buvo nutraukta 2013 m. vasario 8 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.
2, sudaryta su Juventu Vidūnu.
Priimto administracinio akto registruota siunta įteikti Juventui Vidūnui nepavyko, todėl šiuo pranešimu informuojama, kad susipažinti/gauti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d.
įsakymo Nr. V35-468 „Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties nutraukimo“ kopiją Juventas Vidūnas gali Druskininkų savivaldybės administracijoje adresu: Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, I-IV nuo 8:00 val. iki 17:00 val.,
V nuo 8 val. iki 15 val.

Vasaros kinas Sopote: Druskininkų pramogų aikštėje planuojama įrengti panašų ekraną, patogius šezlongus/ Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės iniciatyva kurorto centre esančioje Pramogų aikštėje planuojama įrengti
lauko kino teatrą. Šią idėją meras
Ričardas Malinauskas parsivežė
iš Sopoto (Lenkija) kurorto. Pramogų aikštėje planuojama įrengti didelį ekraną ir patogius šezlongus. Svarstoma apie galimybę
įrengti ir specialų stogą virš sėdimų vietų, kad filmus būtų galima
žiūrėti, nepriklausomai nuo oro.
Atsižvelgiant į druskininkiečių ir
kurorto svečių išsakytus pastebėjimus, repertuaras bus pritaikytas
įvairaus amžiaus žiūrovams.
„Dažnai sulaukiame klausimų
dėl kino teatro. Žiūrėti filmus Druskininkuose tikrai yra galimybių: di-

dieji sveikatinimo centrai turi tam
pritaikytas sales, vasaromis veikia sferinis planetariumas. Planuojame modernią ir šiuolaikišką
kino teatro salę įrengti ir būsimame Druskininkų Kultūros centre.
Visada palaikome naujoves. Lauko kino teatrai užsienyje yra populiarūs, tad tikimės, kad idėja pasiteisins ir Druskininkuose. Labai
viliamės, kad pirmuosius filmų seansus žiūrovai pamatys dar šiais
metais“, sakė R. Malinauskas.
Druskininkų savivaldybės administracijos ir Kultūros centro specialistai šiuo metu atlieka visus būtinus darbus, kad Druskininkuose
būtų galima mėgautis kino filmais
po atviru dangumi.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Mero R. Malinausko atsakymas į M. K. Čiurlionio g. 4A ir 4B daugiabučių namų
gyventojų kreipimąsi
Š. m. liepos 24 dieną M. K.
Čiurlionio g. 4A ir 4B daugiabučių namų gyventojai kreipėsi į Druskininkų savivaldybės
merą Ričardą Malinauską dėl
nebevykdomų pradėtų renovacijos darbų. Kadangi laiške
nebuvo nurodytos konkrečios
gyventojų pavardės ar adresai,

mero R. Malinausko atsakymas gyventojams pateikiamas
Druskininkų savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.
R. Malinauskas pažymėjo, kad
minėtų daugiabučių namų renovacijos situacija yra žinoma: renovacijos darbai sustojo dėl bankrutavusio rangovo UAB „Ostana“.

Visą laiką buvo ieškoma būdų,
kaip greičiau išspręsti susidariusią situaciją ir tęsti renovacijos
darbus, tačiau užsitęsę procesai nepriklausė nei nuo savivaldybės, nei nuo UAB „Druskininkų
butų ūkis“ specialistų.
Džiugu, kad bendromis pastangomis pavyko išspręsti situaciją

ir liepos 4 dieną buvo pasirašyta sutartis su nauju, patikimu, ne
vieną namą Druskininkuose renovavusiu rangovu UAB „Expolita“
. Renovacijos darbai M. K. Čiurlionio g. 4A ir 4B daugiabučiuose
namuose bus tęsiami artimiausiu
metu.
R. Malinauskas akcentavo, kad

bus dedamos didelės pastangos,
jog darbai būtų atlikti kokybiškai
ir baigti iki šių metų pabaigos,
kad gyventojai dėl susidariusios
situacijos patirtų kuo mažiau nepatogumų.
Atsiprašome M. K. Čiurlionio g.
4A ir 4B daugiabučių namų gyventojų dėl susidariusios situacijos.

Priimami prašymai pritaikyti būstą sunkią negalią turintiems vaikams
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad 2017
m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija patvirtino Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo
pritaikant būstą ir gyvenamąją
aplinką 2017 metais tvarkos aprašą. Primename gyventojams, kad
prašymai pritaikyti būstą ir doku-

mentai, įrodantys asmens teisę į
būsto pritaikymą, teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. Dėl
išsamesnės informacijos galima
kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrių, Vasario 16-osios
g. 7, tel. 55744, el. p.: asta.s@
druskininkai.lt

Vadovaujantis šiuo aprašu būstas ir gyvenamoji aplinka gali
būti pritaikoma neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis
bei turintiems judėjimo ir (arba)
apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.
Būsto pritaikymas apima minimalų būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą. Tai gali būti

būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų
įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas,
vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir kiti panašūs darbai. Darbus organizuoja savivaldybės
administracija arba pats pareiškėjas. Būsto pritaikymo darbų išlaidos šeimoms, auginančioms
vaikus su sunkia negalia, dengiamos iš valstybės biudžeto. Vieno

būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė
nei 105 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (šiuo metu tai yra
3990 eurų). Druskininkų savivaldybei šiam tikslui skirta 4057,62
eurų. Būstas turi būti neįgalaus
vaiko, kuriam prašoma pritaikyti
būstą, įstatymų nustatyta tvarka
deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.

Primename gyventojams: savivaldybės specialistų konsultacijų laikas
Druskininkų
savivaldybė
praėjusių metų gruodį savivaldybės
administracijos
pastate, esančiame Vasario
16-osios g. 7, įdiegė patogesnę ir greitesnę gyventojų aptarnavimo „vieno langelio“
principu sistemą.
Atsižvelgiant į konsultacijų poreikį ir atskirų sričių specifiką
buvo nustatyti ir paskelbti tikslūs
specialistų konsultacijų laikai.
Kartu su audito specialistais
atlikus aptarnavimo „vieno langelio“ principu analizę per pusmetį pastebėta, kad gyventojai
vis dar nesilaiko nustatyto konsultacijų laiko. Todėl atsižvelgus į susidariusią situaciją, konsultacijų laikas bus reguliariai
primenamas gyventojams savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje
spaudoje, o esant poreikiui konsultacijų laikai bus tikslinami.
Druskininkų savivaldybė stengiasi bendruomenei paslaugas
teikti efektyviai ir operatyviai, todėl kviečiame gyventojus, atvykusį savivaldybę, išsakyti savo
nuomonę dėl konsultacijų laikų:
galbūt laikas yra nepatogus ar
reikia dažnesnių konsultacijų.
Kviečiame bendruomenę laikytis numatytos tvarkos ir atvykti nustatytu konsultacijų laiku,
o iškilus skubiems klausimams
pirmiausia paskambinti atsakingiems specialistams Savivaldybės tinklalapyje www.druskininkai.lt nurodytais telefonų
numeriais.
Specialistai gyventojus stengiasi priimti net ir ne konsultaci-

jų valandomis, ypač jeigu tai yra
iš kito miesto atvykę žmonės
arba jų klausimas yra ypatingai
svarbus. Tačiau atvykus ne konsultacijoms skirtu metu gali tekti laukti, tokiu būdu trukdant ir
specialistų, ir savo pačių laiką.
Nustatytomis valandomis atvykę gyventojai yra aptarnaujami

žymiai greičiau ir operatyviau.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės teigimu,
naujoji sistema buvo įdiegta tam,
kad žmonėms nereikėtų stovėti
eilėse ar klaidžioti tarp kabinetų,
tačiau labai svarbu, kad gyventojai gerbtų specialistų darbo

laiką. „Džiaugiuosi, kad naujosios sistemos dėka informacija, pagalba ir paslaugos suteikiamos operatyviau ir greičiau.
Sistema pasiteisino, bet tam,
kad būtų taupomas ir gyventojų,
ir specialistų laikas, noriu paraginti gyventojus jiems aktualiais
klausimais į specialistus kreiptis

Druskininkų savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus
Druskininkų savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų
kambarių butus Druskininkų savivaldybės teritorijoje:
1) vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti
ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne
didesnis kaip 40 kv. m ;
2) dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti
ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne
didesnis kaip 57 kv. m.
Butai perkami:
1) Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g.,
Baravykų g., M. K. Čiurlionio g.

(atkarpoje nuo M. K. Čiurlionio g.
75 iki M. K. Čiurlionio g. 114);
2) Ateities g., Liškiavos g.,
Merkinės g., Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.;
3) Viečiūnų miestelyje;
4) Leipalingio miestelyje.
Bendrabučio tipo butai, t. y.,
bendrabučio tipo kambariai su
bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose
ar karkasiniuose pastatuose nebus perkami.
Pirkimo dokumentus, susijusius socialinio būsto pirkimu, ga-

lima gauti iki 2017 m. rugpjūčio
7 d. 10.00 val., darbo dienomis
ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 216 kab. Vasario 16-osios g.
7, LT- 66118 Druskininkai, taip
pat pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu: www.druskininkai.lt.
Kandidatas paraišką užpildyti ir pateikti dokumentus gali, atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją – 114 ir
218 kab. Vasario 16-osios g. 7,
66118 Druskininkai.

Pirkimo dokumentai, kandidatui
paprašius, jam pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
kandidato prašymo pateikti šiuos
dokumentus gavimo dienos.
Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo terminas ir laikas:
iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. 10.00
val., adresu: Druskininkų savivaldybės administracija 216 kab.
Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118
Druskininkai. Vėliau pateiktos
paraiškos nebus nagrinėjamos.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel.: (8 313)
52242, 52866.

nustatytu konsultacijų laiku, tuomet būsite aptarnauti greičiau,
nereikės laukti“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Gyventojai, turintys pastabų ar pasiūlymų dėl specialistų konsultacijų laiko, savo nuomonę gali išreikšti ir el.paštu:
info@druskininkai.lt.

Informuojame, kad 2017 m.
liepos 13 d. „Mano Druskininkai“ išspausdintoje publikacijoje „Informacija Druskininkų
savivaldybės teritorijoje esančių žemių savininkams“ paskelbtame nesutvarkytų sklypų sąraše įsivėlė klaida ir į
sąrašą per klaidą buvo įtrauktas sklypas, esantis Leipalingio seniūnijoje, Diržų kaime
adresu Nemuno kelias 63. Atsiprašome ir dėkojame minėto sklypo savininkams už atsakingai tvarkomą bei prižiūrimą
aplinką.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkietis Alvydas Jurgelevičius pradėjo eiti Alytaus
apskrities VPK viršininko pareigas
atkelta iš 1 psl.

– Pastarųjų metų policijos
reformomis siekta, kad pareigūnas būtų „arčiau žmogaus“. Kaip pasikeitė policijos darbas?
– Sustiprintas dėmesys ne pareigūno darbo kiekybei, o kokybei.
Kita vertus, turėdamas ilgametę
darbo patirtį, matau ir tai, kaip pasikeitė pareigūnų darbo sąlygos.
Pamenu, kai tik pradėjau dirbti, ne
daug kas galėjo įsivaizduoti, kad
artimiausioje ateityje patrulis savo
automobilyje, kompiuterio ekrane galės matyti ir naudotis visa jo
darbui reikalinga informacija, kad
nereikės, grįžus į kabinetą, perversti daugybę kartotekų, žurnalų.
Mobiliųjų padalinių pareigūnai visi
aprūpinti neperšaunamomis liemenėmis, taktinėmis pirštinėmis.
Automobiliuose sumontuota visa
reikalinga įranga, pareigūnui po
ranka – neperšaunami skydai, kurie skirti apsisaugoti, jei kyla grėsmė nukentėti nuo šūvių iš snaiperinių ginklų, automatų ar panašiai.
Tarp naujovių ir tai, kad pareigūnas, norėdamas apklausti liudytoją ar nukentėjusįjį, vyksta pas jį į
namus, o ne kviečiasi apklausai
į savo kabinetą, nes žmogus jam
įprastoje, namų aplinkoje patiria
mažiau streso, psichologinio diskomforto. Įgyvendinus naująjį policijos veiklos modelį, teko girdėti
nuomonių, neva tai „dingo“ kriminalinė policija. Tačiau taip nėra,

gatyva – jiems perduoti informaciją. Specializuotieji kriminalinės
policijos padaliniai dirba apskrities principu, pagal savo sritis: tai
tokie padaliniai, kaip Organizuoto
nusikalstamumo tyrimo, Žvalgybos, Nusikaltimų tyrimo, Ekonominių nusikaltimų tyrimo, Specialiųjų
užduočių skyriai. Policijos departamentui patvirtinus strateginį planą, nustatomi veiklos planai kiekvienai apskričiai, tačiau prieš tai
apsvarsčius, kur ir kokie yra konkrečios apskrities prioritetai, kuri
sritis jautriausia, kuriai turėtų būti
skiriamas didžiausias dėmesys,
kad gyventojas, pilietis jaustųsi
saugus. Visą laiką buvo ir išlieka
prioritetai, susiję su organizuoto
nusikalstamumo, ekonominių nusikaltimų, sunkių ir labai sunkių,
sisteminių nusikaltimų tyrimu.

Per visą tarnybos laiką V. Jurgelevičius ne kartą skatintas įvairiais Vidaus reikalų ministerijos ir policijos pasižymėjimo ženklais/Alytaus apskrities VPK archyvo nuotrauka

nes vietoj Kriminalinės ir Viešosios policijos įkūrus Veiklos ir Reagavimo skyrius, didėja pareigūnų
skaičius gatvėse, dar operatyviau
reaguojama į įvykius, racionaliau organizuojamas ir efektyviau
atliekamas darbas, skiriamas didesnis dėmesys nukentėjusiems

asmenims. Pareigūnai teritorijoje privalo praleisti 50-70 procentų savo darbo laiko, patruliuoti ir
reaguoti į visus pranešimus, gauti informaciją ir priimti sprendimus
vietoje, arba, priklausomai nuo situacijos, kai pažeidimas susijęs
su specializuotų padalinių prero-

Smagi vasara – Jaunimo užimtumo
centre!
Pašėlusiai greitai prabėgo
dar viena Druskininkų jaunimo
užimtumo centro organizuota
dieninė stovykla „Sportuok ir
žaisk“, skirta 12-13 metų vaikams ir finansuota Druskininkų savivaldybės. Stovyklos
vadovų Daivos Norkūnienės ir
Mariaus Dovidausko teigimu,
stovyklos programa buvo sudaryta, atsižvelgiant į mėgstamiausias vaikų veiklas: sportą
ir žaidimus.
Dieninę stovyklą 20 vaikų grupė pradėjo, susipažindami, žaisdami komandinius žaidimus, kurie
padėjo vaikams įgyti didesnio pasitikėjimo savimi ir kitais stovyklos
draugais. Antrą stovyklos dieną
vaikai pasinėrė į fantazijos pasaulį ir išbandė „Plėšikų girios“ edukacinę programą. Po pietų Donatas
Kantakevičius vedė užsiėmimą
apie pašaukimo suradimą, motyvaciją ir drąsą. Trečioji stovyklos
diena prasidėjo kelione į Metelių
regioninį parką, kuriame vaikai turėjo galimybę pažinti gamtą ir jos
gėrybes, pailsėti prie Dusios ežero. Iš arti susipažinti su parke vyraujančia fauna ir flora jiems padėjo gamtos gidas Artūras Pečkys.
Ketvirtąją dieną stovyklautojai žaidė socialinį-psichologinį vaidmenų
žaidimą „Vilkolakiai“, kurio subtilybes pažinti padėjo žaidimų klubo

Stovyklos „Sportuok ir žaisk“ akimirkos. Užsiėmimų programa buvo sudaryta, atsižvelgiant į mėgstamiausias vaikų veiklas: sportą ir žaidimus.

vadovas Juozas Kazlauskas. Po
užsiėmimų K. Dineikos sveikatingumo parke apžiūrėjome prie Pramogų aikštės įsikūrusią tropinių
drugelių parodą. Vėliau picų kepimo meno paslaptimis pasidalino
restorano „Velvetti“ direktorius Remigijus Žižys. Paskutinę stovyklos
dieną vaikai smagiai leido laiką Vijūnėlės parko paplūdimyje – žaidė
tinklinį, maudėsi. DJ Simo diskotekoje vaikai dar kartą pabuvo visi
drauge ir linksmai užbaigė stovyklos programą.
Vaikai pasidalino savo įsiminti-

nomis akimirkomis apie šią savaitę stovykloje: „Ši stovykla buvo
kupina džiaugsmo, laimės, išradingų žaidimų bei aktyvios veiklos“, – sakė Daniela. „Stovyklos
metu smagiai leidome laiką, netrūko išvykų į dar nematytas vietas. Čia suradau naujų draugų, su
kuriais, manau, bendrausiu ir baigusi stovyklauti. Smagi buvo vasara Juc‘e!“, – rašė Kamilė.
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija
ir nuotrauka

INFORMACIJA apie ,,AB ,,Eglės“ sanatorijos komplekso naujų pastatų statybos ir esamų pastatų rekonstravimo Eglės g. 1
Druskininkuose“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ( PŪV) - UAB ,,Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11 , Vilnius, tel.852611115, kontaktinis asmuo D. Sabaliauskiene, tel 868755415
PŪV pavadinimas - AB ,,Eglės“ sanatorijos komplekso naujų pastatų statyba ir esamų pastatų rekonstravimas.
PŪV vieta: Eglės g. 1, Druskininkai
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros priimta
atrankos išvada (2017-07-18 raštas Nr.(28.4)-A4-7441): planuojamai ūkinei veiklai - AB ,,Eglės“ sanatorijos komplekso naujų pastatų
statyba ir esamų pastatų rekonstravimas“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: su informacija išsamiau galima
susipažinti PAV užsakovo buveinėje Maironio g. 11, Vilnius, tel 852611115, el.p. smartas@smartas.lt
Kam iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311
Vilnius, tel.8706 62008, el.p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai
vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus, tel. 831556756 ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau
nurodytu adresu, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

– Kokia, Jūsų nuomone, yra
policininko profesijos ypatybė?
– Policininkas yra tas asmuo,
iš kurio tikimasi, jog, esant reikalui, jis pirmasis pagelbės.
Žmonės tikisi ir laukia kvalifikuotos, operatyvios pagalbos,
greito vienos ar kitos problemos
sprendimo. Toks yra ir mano,
kaip vieno iš policijos vadovų,
siekis: kad kiekvienas, prireikus,
būtų taip priimtas, aptarnautas, liktų patenkintas pareigūno
darbu; kad būtų išsaugotas pasitikėjimas policijos pareigūno

kompetencija, veikla, kad stiprėtų visuomenės, gyventojų pasitikėjimas policija, o policininko
profesijos prestižas tik didėtų.
Džiugina, kad Lietuvos gyventojų pasitikėjimas policija yra gana
aukštas: naujausios visuomenės nuomonės apklausos rodo,
kad daugiau nei 70 procentų apklaustųjų Lietuvos gyventojų pasitiki policija. Žinoma, policijos, kaip institucijos tikslas nėra
dirbti „dėl reitingų“, tačiau žinoti gyventojų lūkesčius, atitinkamai organizuoti ir tobulinti savo
veiklą yra labai svarbu. Tai, kad
policija veikia ne kaip represinė
struktūra, bet kaip pagalbos teikėja, besirūpinanti visų saugumu, manau, taip pat stiprina gyventojų palankumą policijai.
– Kokia Jūsų mėgiama laisvalaikio veikla?
– Neįsivaizduoju savo darbo dienos be rytinio prabėgimo – keliuosi anksti, kad, prieš išvykdamas į
darbą, dar spėčiau prabėgti nedidelį krosą. Lengvoji atletika, kaip
sporto šaka, man patraukli dar
nuo moksleiviškų, studijų metų,
dalyvaudavau įvairiose varžybose. Laisvalaikiu drauge su žmona Druskininkuose lankome šokių studiją.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Mažos kvadratūros butas Vilniuje – perspektyvi investicija
Ekonomiškų, nedidelių būstų paklausa Vilniuje ragina plėtotojus didinti statybų tempą.
Tad „Ozo kvarteto“ projekte pradedamas jau antras etapas – rinkai oficialiai pasiūlyti
dar 109 nauji būstai. Pirmasis
iš keturių namų šiame projekte buvo pradėtas statyti prieš
porą mėnesių.
Kiek didesniame nei 1 ha plote statomi keturi A energinės
klasės penkiaaukščiai namai
su požeminiu parkingu. Kiekviename name suprojektuoti 107 funkcionalūs vieno-dviejų kambarių būstai, kurių plotas
– 23-32 kv. m. Iš viso rinkai
bus pasiūlyti 428 nedideli būstai. „Rinkoje šiuo metu akivaizdžiai matoma mažo ploto ir atitinkamai mažiau kainuojančio
naujo nekilnojamojo turto objektų paklausa. Nedidelius butus –
pirmąjį savo būstą noriai perka
jauni žmonės, kaip alternatyvą
nuomai. „Ozo kvartete“ kainos
už būstą svyruoja nuo 38 iki 55
tūkst. eurų. Pirmajam įnašui pakanka 5 tūkst. eurų“, – sakė projekto pardavimų vadovas Povilas Radzevičius. Numatoma 1
kv. m įrengimo kaina neskaitant
baldų – apie 250 Eur.
Audrius Šapoka, „Ober-Haus“
Būsto departamento vadovas,
atkreipia dėmesį, kad vidutinis
butų plotas naujuose būsto projektuose Vilniuje per dešimtmetį sumažėjo dešimčia kvadratinių metrų. „Būtent tokį poreikį
formuoja rinka – pirkėjams rei-

kia efektyvaus, itin patogiai ir
racionaliai suplanuoto būsto. O
pastarųjų 3-4 metų tendencijos
rodo gana aktyvų pirkėjų interesą itin mažo ploto būstams, iki
šiol rinkoje nebuvo didesnės apimties projektų, kurie pilnai patenkintų šį klientų ratą“, – teigia
A. Šapoka.
Pasak „Ozo kvartetą“ projektavusios „Vilniaus architektų studijos“ architekto Egidijaus Marcikonio, vienas iš tikslų buvo itin
racionaliai suplanuoti būstų vidines erdves, sumodeliuoti būsimas interjerų zonas – svetainės-virtuvės, miegamojo, vonios.
Siekdami sudaryti didesnės erdvės pojūtį bei komfortą, architektai projektavo didelius langus,
balkonus, kiemelius ir terasas.
Projekto statybos pradėtos šių
metų balandžio mėnesį. „Per
du mėnesius parduota daugiau nei 30 proc. būstų. Matome, jog rinka aktyviai reaguoja
į būstų pasiūlymus projekte, todėl nutarėme antrojo namo statybą pradėti kiek anksčiau, nei
buvo planuota“, – sakė pardavimų vadovas Povilas Radzevičius. „Pirmieji būstų pirkėjai
gauna geriausią kainos pasiūlymą ir, žinoma, turi didžiausią
būstų pasirinkimą, todėl aktualu būstą rinktis ir pirkti ankstyvoje plėtros stadijoje“. Pirmieji
du namai bus baigti statyti kitų
metų vasarą. Pirmasis – birželį,
antrasis – rugpjūtį.
Pasak P. Radzevičiaus, pagrindiniai šio projekto būstų pir-

kėjai – tai prieš metus ar porą
pradėję dirbti jauni specialistai,
turintys stabilias pajamas, nebenorintys nuomotis, perkantys
pirmąjį savo būstą ir vengiantys didžiulių paskolų naštos.
Tai žmonės ir iš kitų miestų, turintys laisvų pinigų, perkantys
vaikams, kurie kitą rudenį atvažiuos į Vilnių studijuoti. Nedidelio ploto būstai išlieka patrauklūs ir kaip gera investicija.
„Toks būstas taip pat yra pa-

trauklus nuomos rinkoje ir nuomos metinis pajamingumas gali
svyruoti tarp 5–7%, o trumpalaikėje nuomoje – lengvai perkopti 10% metinę nuomos grąžą“, – teigia A. Šapoka.
„Jauni žmonės nori gyventi
kuo arčiau centro, tačiau tokioje
vietoje nuosavą būstą sau leisti gali ne kiekvienas, daugelį sulaiko ribotos finansinės galimybės. Šia prasme „Ozo kvartetas“
gera alternatyva, norintiems gy-

venti naujame būste, arti miesto centro“, – pastebi P. Radzevičius. „Jauni pirkėjai prioritetą
teikia funkcionaliai, pilnai išvystytai Ozo parko aplinkai. Seni
miegamieji rajonai nebetraukia,
žmonės ieško būsto naujai besivystančiuose miesto rajonuose. Ozo kvartalas, dėl lokacijos
ir viduryje esančio parko, patenka tarp populiariausių.“
Užsakymo Nr. MDR-114-01
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Nauja jaunimo užimtumo programa –

Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa – šansas jaunuoliams nuo 14 iki
29 metų išbandyti save darbo rinkoje, įgauti profesinės patirties ir užsidirbti/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

Greta atėjo į darželį, nes labai myli vaikus ir tiki, kad įgyta patirtis pravers ateityje/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

Druskininkų Jaunimo užimtumo centro organizuota jaunimo verslumo ir integracijos
į darbo rinką programa – šansas jaunuoliams nuo 14 iki 29
metų išbandyti save darbo rinkoje ar versle, taip įgauti profesinės patirties ir užsidirbti.
Jaunimas kviečiamas vasarą
dirbti įvairiose įmonėse: paslaugų teikimo, SPA, kavinėse bei restoranuose, gamybą
vykdančiose įmonėse, ūkiuose, lopšeliuose-darželiuose ir
kitose. Programa jau įgavo pagreitį – prie jos šią vasarą prisijungė net 36 verslo atstovai
ir pavienės įmonės. Programos idėja gimė per Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko kasmetį susitikimą su
abiturientais. Į pagalbą buvo
pasitelkta Jaunimo užimtumo
centro (JUC) komanda. „Projektą sumaniusi Savivaldybė,
finansuojanti šią programą,
vykdymą pavedė mums, JUC
darbuotojams. Tai ir garbė, ir
didelė atsakomybė, nes iki šiol
dirbę su jaunimu, dabar turime
bendradarbiauti ir su įmonėmis, įdarbinančiomis jaunuolius,“ – pasakojo JUC direktorė Aušra Nedzinskienė.
Patraukli jaunuoliams ir darbdaviams
Programa padeda verslo atstovams ne tik įdarbinti didesnį kiekį jaunų žmonių, kruopščiau paruošti juos darbui, bet ir išleisti
atostogų savo darbuotojus. „Informacija apie galimybes įdarbinti jaunuolius vasarą buvo pateikta
JUC ir Savivaldybės tinklapiuose.
Pagalvojau, kad būtų tikrai naudinga pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis ir išleisti etatinius darbuotojus atostogų. Šiuo
metu pas mus dirba 5 jaunuoliai,
o per vasarą planuojame įdarbinti iš viso 13. Mergaitės padeda
prižiūrėti vaikus, pamaitinti, kitos
valo bendro naudojimo patalpas,
o vaikinai prižiūri aplinką. Projektas teikia naudą ir mūsų darbuotojams, kurie gali džiaugtis vasaros
atostogomis, ir patiems vaikams,
kurie socializuojasi, pradeda suprasti, kad pinigai uždirbami, o ne
gaunami. Jie įgauna labai gyvenimiškų įgūdžių“, – kalbėjo Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“
direktorė Rasa Vaisietienė.
Patys jaunuoliai darbu lopšelyje-darželyje taip pat patenkinti. „Man patinka dirbti vyriškus

lauko darbus. Jau geriau išeiti į
lauką ir nuveikti kažką naudingo,
nei sėdėti namie prie kompiuterinių žaidimų. „Žibutėje“ galiu dirbti man patinkančius darbus ir matyti rezultatą, tai džiugina“, – apie
savo vasaros darbą lopšelyjedarželyje „Žibutė“ kalbėjo čia dirbantis Ąžuolas.
Dalis jaunuolių į darželį atėjo,
norėdami geriau pažinti vaikus,
kiti – save, o kai kurios merginos
čia dirbo ir pernai. „Buvo taip, kad
visos įmonės, į kurias ėjau atsisakydavo, o darželis iškart pasiūlė darbo pokalbį ir po jo priėmė.
Nors tenka ir valyti, dėlioti maistą,
nurengti bei aprengti vaikus, net
sauskelnes pakeisti, tokios patirtys moko kantrybės, o ir draugiškas kolektyvas daug padeda.
Džiaugiuosi, kad per patirtus iššūkius išmokau ramiai reaguoti, nepasimesti stresinėse situacijose“, – apie savo iššūkius ir
pasiekimus darbe pasakojo Olivija Lukoševičiūtė. Aistė Cimakauskaitė čia jau senbuvė, ji padeda naujokams susipažinti su
vaikais ir jų priežiūra. „Aš praėjusią vasarą dirbau darželyje, man
patiko, todėl sugrįžau ir šiais metais. Šiame darbe jaučiuosi gerai
– draugiškas, visada padedantis
kolektyvas, o ir su vaikais niekada nenuobodu“, – pasakojo programos dalyvė Aistė.
Adelė Vaicikevičiūtė į darželį atėjo, kad įgautų patirties ir geriau suprastų namuose augantį
mažametį: „Norėjau praplėsti žinias, pamatyti, kaip elgiasi skirtingo amžiaus vaikai, pabandyti perprasti juos, įgauti vertingo
gyvenimiškos patirties. Į šį darbą
atėjau su tikslu pažinti ne tik vaikus, bet ir pačią save, išmokti nepasimesti sudėtingose situacijose, sukontroliuoti jas be panikos.
Dar tik pradėjau savo darbą, tad
tikiuosi, kad užsibrėžtus tikslus
pasieksiu, nekantriai laukiu pirmųjų iššūkių“, – apie pirmąjį darbą ir lūkesčius kalbėjo Adelė.
Jaunuoliai darželyje gali pasijausti kaip pilnaverčiai darbuotojai. „Esu auklytė, auklėtojos padėjėja, tad darau beveik viską
– rengiu vaikus, padedu pavalgyti, bendrauju, žaidžiu su jais“,
– apie savo darbą kalbėjo Greta,
pridurdama, kad darbas jai patinka, kiekvieną dieną įgauna patirties, kuri pravers ateityje, auginant savo vaikus.
Išbando save

Sveikatos ir poilsio centre AQUA
jaunimas taip pat gali rasti darbo.
Štai Vesta įsidarbino administratore, 14-etis Nikita – pagalbiniu
darbuotoju, daug jaunimo dirba
prie vandens nusileidimo kelnelių. „Esu administratorė. Registratūroje bendrauju su klientais, registruoju juos, arbatinėje ir lauko
biuvetėje aptarnauju klientus. Šis
darbas mane išmokė dirbti kasos
aparatu, atsakingai elgtis su pinigais, žinoma, maloniai bendrauti su klientais“ – apie pirmą patirtį kalbėjo Vesta. Pirmą vasarą
dirbantis Nikita centre AQUA įsidarbino, nes čia dirba ir jo tėtis.
Keturiolikmetis vaikinas norėjo pamatyti tėčio darbo aplinką,
susipažinti su jo darbu iš arčiau.
Nors Nikita dažniausiai padeda
dirbti aplinkos ir augalų priežiūros
darbus, labiausiai jam patinka nešioti ir specialiu vežimėliu vežioti į centrą AQUA atkeliausiančius
siuntinius ar, kaip jis pats sako,
„įvairius daiktus, dėžes ir viską,
ką tik reikia“. Paklaustas, ar kitais metais norėtų dirbti, jaunuolis
linksi ir priduria, kad rinktųsi darbą čia pat, šalia tėčio.
„Dainavoje“ dirbantys jaunuoliai nebijo nuovargio ir sunkesnių
darbų. Virtuvės pagalbininkė Kornelija dažnai plauna indus, dirba
visą darbo dieną, džiaugiasi galimybe užsidirbti ir ragina kitus jaunuolius nebijoti sunkesnio darbo: „Čia pirmą kartą sužinojau, ką
reiškia dirbti visą darbo dieną, kad
tai yra nelengva. Tik pats padirbėjęs jaunimas supranta, ką reiškia
užsidirbti, labiau pradeda vertinti pinigus, gerbti kitų darbą. Manau, kiekvienas jaunuolis turėtų
pasisemti tokios patirties“. Monika ir Paulina „Dainavos“ komplekse dirba kambarinėmis. Abi
merginos pačios ieškojo įsidarbinimo galimybių ir džiaugėsi, gavusios vietas. „Norėjau ne tik pagaliau užsidirbti pinigų, bet ir užsiimti
kokia nors veikla, išmokti ko nors
naujo“, – teigė Paulina. Merginos
tvarko stovyklautojų kambarius ir
tvirtina, kad darbo turi išties nemažai. „Pasitaiko labai netvarkingų vaikų, todėl reikia labai nuosekliai valyti kambarius. Betvarkės
būna po lovomis, už spintų ir kitose sunkiai prieinamose vietose“, –
apie iššūkius drbe pasakojo Monika. „Sunkiausia būna tada, kai
gyventojai išvažiuoja ir reikia sutvarkyti visus kambarius – išsiurbti, pakeisti patalynę, paruošti
kambarį taip, kad į jį būtų malonu

Grūto parke pardavėju dirbantis Mantas džiaugiasi galimybe vasarą praleisti naudingai ir tikina įgavęs ne tik profesinės, bet ir gyvenimiškos patirties/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

UAB „Hesonoje“ dirbantiems prie sraigių
yra sudaromos sąlygos įgyti vis naujos patirties keičiant darbo vietą/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

Grand SPA kambarinėmis dirbančios
Kornelija ir Gintarė išmoko kruopštumo
ir kambarių tvarkymo subtilybių/Miglės
Krancevičiūtės nuotrauka

užeiti. Tai vargina, bet rezultatas
ir pamalonina“, – pasakojo Paulina. „išmokome atskirti ir naudotis cheminėmis valymo priemonėmis, teisingai pervilkti patalynę ir
pakloti lovą. Įgijome naujos patirties, patobulinome savo įgūdžius
ir išmokome viską daryti taisyklingai, taip, kaip reikia, o ne paskubomis, kaip dažniausiai visi darome namuose“, – pasakojo Monika.
Kavinėje „Širdelė“ barmenu-padavėju dirbantis Paulius darbe išmoko greičio ir susikaupimo: „Išmokau greičiau reaguoti, priimti
sprendimus, pagerinau užsienio kalbų įgūdžius. Išmokau dirbti
su kasa, kavos aparatu“. Paulius
sugrįžtų dėl gerų darbo sąlygų
– draugiško kolektyvo, jaukios
aplinkos. „Čia juk pats pavadinimas „Širdelė“ iškalbingas. Ši vieta man, kaip Druskininkų širdis“,
– šiltų jausmų savo darbo vietai
neslėpė Paulius.

davėju – pilsto girą, suka cukraus
vatą, pardavinėja ledus, popkornus, medų, prižiūri ant batuto šokinėjančius vaikus. „Šis darbas mane išmokė geriau suprasti
rusų, lenkų kalbas, pagerinti bendravimo įgūdžius. Taip pat išmokau sukti cukraus vatą – iš pradžių atrodė, kad bus sunku, bet,
pabandžius, pirmas blynas „neprisvilo“, ir buvo visai smagu, siūlau visiems pabandyti, – kalbėjo
Mantas, darbe išmokęs ir vikrumo. – Iš pradžių buvo sunku suvaldyti didesnius žmonių srautus, bijodavau ką nors padaryti ne
taip, susipainioti, bet greitai įpratau ir dabar viskas atrodo paprasta ir viską spėju”.
Vilma ir Gabrielė „Hesonoje“ prie
sraigių dirba jau ne pirmus metus,
tačiau vis išmoksta ko nors naujo.
„Anksčiau apdorojome šlapias vynuogines sraiges, dabar atrenkame sausus kiautelius. Čia darbo
pobūdis visai kitoks, teko mokytis
iš naujo ir įgauti naujos patirties”, –
pasakojo Gabrielė. Merginos sunkaus darbo nevengia. „Šis darbas
tinka jauniems žmonėms, tai nauja patirtis, o ir užmokestis didesnis
nei kitur. Be viso to, darbo sąlygos

Nori dirbti ir užsidirbti
UAB „Hesona“ darbuotojai savo
darbo vietomis taip pat patenkinti, jie džiaugiasi galimybe vasarą
praleisti naudingai. Mantas Jurčiukonis Grūto parke dirba par-
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pagalba ir verslui, ir jaunuoliui

Centre AQUA dirbantys jaunuoliai save gali išbandyti daugelyje sričių. Apmokomi būti administratoriais, nusileidimo kalnelių prižiūrėtojais, pagalbiniais darbuotojais/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

čia geros, visada yra galimybė iš
vienos vietos eiti dirbti į kitą ir pasirinkti daryti tai, kas sekasi geriausiai”, – apie patirtį ir uždarbio galimybes „Hesonoje“ kalbėjo Vilma.
„Mes sezono metu įdarbiname
tikrai daug jaunimo, todėl projektas buvo didelė pagalba. Šiuo
metu pagal projektą dirba 9 jaunuoliai. Ateina įvairaus jaunimo.
Vieni nori dirbti, kiti – gauti pinigų. Džiaugiamės, kad dabar pas
mus dirba tikrai darbštūs žmonės, jie daugiausia dirba paslaugų srityje – pardavėjais, virėjų
padėjėjais. Visada žiūrime, kuri
vieta žmogui labiau tinka – suprantame, kad visi skirtingi, bandome atrasti tinkamiausią darbą”, – apie dalyvavimą projekte
ir jaunuolių įdarbinimą kalbėjo
UAB „Hesona” rinkodaros direktorius Ričardas Bark.
Vertina kolektyvą ir naują patirtį
Restorane „Velvetti“ dirbantys
jaunuoliai džiaugiasi kolektyvu
ir naujomis patirtimis. „Išmokau
punktualumo, komunikabilumo,
jau nekalbant apie skaniausių
mieste picų gamybos paslaptis!
Taip pat supratau, kaip „veikia“
virtuvė, visas restorano mechanizmas – tai labai gera patirtis, –
pasakojo picų kepėjas Aurimas ir
pridūrė, kad pirma jo darbo patirtis – labai teigiama. – Šią vietą tikrai rekomenduočiau visiems. Kai
reikia pagalbos, vieni kitiems padedame, susikaupiame darbui,
tačiau juoko ir gerų emocijų čia
visada daugiau nei streso“.
Restorano „Velvetti“ šeimininkas Remigijus Žižys džiaugėsi
programos nauda: „Mes jaunimą darbindavome ir anksčiau, o
ši programa leidžia daugiau laiko skirti jaunų žmonių apmokymams, tai duoda gerų rezultatų
ir leidžia suburti puikų kolektyvą. Tuos jaunus žmones, kurie
atėjo ir jau įgijo reikiamų žinių,
mes visada kviečiame pasilikti.
Vis dėlto į juos buvo įdėta daug
darbo ir lūkesčių“.
Džiaugiasi jaunaisiais darbuotojais
„Grand SPA Lietuva“ taip pat
siūlo įvairių darbų. Gintarė ir Kornelija dirba kambarinėmis. „Įsidarbinusios čia, išmokome kruopštumo ir koordinacijos. Išmokome

Restorano „Velvetti“ šeimininkas R. Žižys džiaugiasi šaunia
komanda, o dirbantys jaunuoliai – galimybe dirbti draugiškame
ir profesionaliame kolektyve/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

gražiai pakloti lovą, lankstyti gulbes iš rankšluosčių“, – pasakojo Paulina. Kornelija teigia išmokusi nugalėti tingulį: „Pasidariau
darbštesnė, išmokau kruopščiau
tvarkytis. Namie neteko taip tvarkytis, kaip čia.“
„Grand SPA Lietuva“ jau priėmė 10 jaunų žmonių ir laukia dar
4. Šiuo metu skirtinguose įmonės padaliniuose dirba 6 moksleiviai ir studentai. „Maitinimo
padalinyje jie dirba barmenaispadavėjais, technikos padalinyje
jaunuoliai prižiūri aplinką, klientų
aptarnavime merginos dirba kambarinėmis-valytojomis. Džiaugiamės savo jaunaisiais darbuotojais, jų darbo rezultatu, o taip pat
tuo, kad patys jaunuoliai susipažįsta su darbo pobūdžiu, išbando
save, kaip būsimus darbo rinkos
dalyvius, susipažįsta su jiems keliamais reikalavimais,“ – apie jaunuolių įdarbinimo tikslus kalbėjo
„Grand SPA Lietuva“ personalo
kokybės vadovė Irena Mizarienė.
Klientų aptarnavimo padalinio
vadovė Ilona Suchankienė džiaugiasi, kad jaunuoliai dirba noriai:
„Daugeliui darbas aptarnavimo
srityje – pirmas. Jaunus žmones
mokome gyvenimiškos patirties
– teisingai kloti lovą, tvarkingai
lankstyti rankšluosčius, chalatus,
blizginti taures, pasitikti svečius ir
daug kitų naudingų įgūdžių, kurie,
tikiu, pravers ateityje. Kadangi atėjo imlus jaunimas, išmokyti juos
sunku nebuvo. Sužavėjo jų noras
dirbti, kad patys gerai jaučiasi ir
džiaugiasi būdami mūsų įmonės
dalimi, turėdami galimybę susipažinti su profesionaliu medicininiu
personalu, administratoriais, maitinimo padalinio darbuotojais“.
Kuratorės džiaugiasi jaunimo
nuveiktais darbais – išpuoselėtais
gėlynais, vejomis ir visapusiškai
sutvarkyta aplinka. „Visus gėlynus, krūmelius, gyvatvores karpo
ir tvarko praktikantai. Padedami
profesionalų, jie išmoksta teisingai atlikti sodininkystės darbus,
sužino daug naudingos informacijos apie įvairius augalus, jų priežiūrą“, – kalbėjo I. Suchankienė.
Pakrantės bare „Elinge“ visas
kolektyvas – jaunas. Paulina
Narkūnaitė „Elinge“ įsidarbino,
paskatinta draugės. „Barmenės-padavėjos darbas yra pirmas mano gyvenime, todėl teko
nemažai išmokti. Mokiausi dirb-

ti kavos aparatu, gaminti kokteilius, limonadus. Manau, įgytus
įgūdžius tikrai panaudosiu ateityje, kad ir draugų būryje“, – darbu
džiaugėsi Paulina.
Ausma Beloručkinaitė į Elingą
atėjo, norėdama išbandyti barmenės-padavėjos darbą. Merginą patraukė nauja vieta. Sužavėjo draugiškas, jaunas kolektyvas,
darbo atmosfera: „Atėjusi pamačiau, kad dirbsiu su bendraamžiais, buvo lengva įsilieti į kolektyvą. Patinka tai, kad čia galiu ateiti
ne tik kaip į darbą, bet kaip į vietą, pilną jaunų žmonių, su kuriais
tiesiog smagu dirbti. Pats darbas
nėra labai sunkus, bet iš pradžių
teko daug ko išmokti. Laimė, visada buvo žmonių, kurie padėdavo
ir paaiškindavo kaip ir ką daryti“.
Programa bus ir ateityje
Visi kalbinti jaunuoliai darbus
susirado per JUC programą. Vieni apie galimybę įsidarbinti vasarą
ir taip išbandyti save darbo rinkoje sužinojo mokykloje, kiti – apsilankę Jaunimo užimtumo centro
erdvėse ar iš draugų. Kaip teigia
įmonių atstovai ir patys jaunieji
darbuotojai, ši programa yra pagalba verslininkams ir postūmis
jauniems žmonėms, tik pradedantiems dirbti. Jaunimo verslumo
skatinimo ir integracijos į darbo
rinką programa jaunuoliai ir įdarbinančios įmonės galės džiaugtis
ateityje. „Bendraudama su darbdaviais, supratau, kad jaunimas
ne tik dirba vienus ar kitus jiems
paskirtus darbus, bet tuo pačiu ir
susipažįsta su skirtingomis profesijomis, kurios, tikiu, ateityje jiems
padės tinkamai pasirinkti profesinės veiklos sritį. Jaunimas užimtas, siekia užsidirbti savarankiškų pajamų, stebi bei analizuoja,
kaip susikurti savarankiško darbo
vietą, įgyti tam reikalingų darbinių
įgūdžių bei kompetencijų. Neabejoju, kad programa bus ir kitais
metais. Galbūt – ne tik Druskininkuose. Šia programa jau susidomėjo ir Jaunimo reikalų departamentas, jiems išties įdomu žinoti
kaip mums sekasi. Mes, įvertinę šių metų patirtį bei atsižvelgę į
visų pastabas, programą tobulinsime, kad ateityje ji būtų vykdoma
dar sklandžiau“, – kalbėjo JUC direktorė A. Nedzinskienė.
Parengė Miglė Krancevičiūtė

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (Kad. Nr. 5935/6:330), adresu Snaigupės
k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. priklausančio Onai Marčiulaitienei ir Aldonai Valatkevičiūtei kadastriniai matavimai. Šio sklypo ribų paženklinimas vyks 201708-03, 10 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr.5935/6:547) paveldėtojus atvykti į žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ“Žemata“, M.K.Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel Nr.8-678-80499,
el.p.zemata.lt@gmail.com.
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Nors šiemet vasara nelepina šiltais orais, vaikai, pabaigę mokslo metus, linksmai leidžia laiką įdomiose stovyklose.
Vaikų vasaros poilsio organizavimui šiemet skirta beveik
25 000 Eur, Savivaldybės administracijos finansuojamose neformalaus ugdymo programose vasarą dalyvaus 600 vaikų.
Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu
finansavimo vertinimo ir atrankos komisijos pirmininkė Irena
Lynikienė teigė, jog svarbiausia, kad būtų užtikrintas kokybiškas vaikų poilsis, įtraukti
įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas, stovyklų vykdymo laikas
paskirstytas visu vasaros laikotarpiu, o stovyklose siūlomos
veiklos – patrauklios, įdomios
vaikams: „Vasara yra laikas, kai
tėvai nerimauja dėl vaikų užimtumo, tačiau ne visi gali skirti
pakankamai lėšų ir išleisti vaikus į įdomias stovyklas. Skirdami papildomų lėšų programų
įgyvendinimui
Savivaldybės
vaikams, užtikriname vienodą galimybę smagiai papramogauti – keltis „Lynų keliu“, apsilankyti Vandens parke, „Snow
Arenoje“, „One“ nuotykių parke, net zoologijos sode, plaukti garlaiviais, taip pat užsiimti
įvairia menine, kūrybine veikla,
sportuoti ir žaisti“.
Švietimo skyriaus vedėjas
Jevgrafijus Samuchovas, apžvelgdamas organizacijų, vykdančių stovyklas, sąrašą džiaugėsi, kad daugėja privačių
iniciatyvų, laisvųjų mokytojų, kurie imasi atsakomybės ir
įtraukia daug vaikų į prasmingas veiklas laisvalaikio metu.
Beveik 70 druskininkiečių vaikų dalyvavo 4-iomis pamainomis surengtoje stovykloje, kurią organizavo Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės
parapijos savanorės – Angelė Paulėkaitė ir Aušra Bocisaitė. Vadovės, šią savaitę baigiančios stovyklų maratoną, sakė
pamačiusios džiuginantį vaikų
poreikį – jie nori draugauti, bendrauti, kartu leisti vasarą. „Nors
nuovargis jau pradeda jaustis,
bet šis stovyklų laikas ir buvimas
su vaikais ir man, ir mano kolegei buvo tikra dovana“, – teigė
A. Paulėkaitė. Moteris pasakojo apie džiuginančias vaikų patirtis Rūtos Sakalienės sodyboje,
kepant bandeles ir gaudant drugelius, tyrinėjimus „Apverstame
name“, skulptūrų iš gipso lipdymą, sporto užsiėmimus K. Dineikos sveikatingumo parke, papuošalų gamybą, lipdymus iš molio,

dalyvavimą įvairiose edukacinėse programose, piešimą bei žaidimus, taip pat skaniausią obuolių pyragą, magnetukų gamybą,
lankymąsi „Druskos studijoje“.
Birželio mėnesį buvo organizuotos stovyklos M. K. Čiurlionio
meno mokykloje. Dvi savaites
trukusioje stovykloje vaikams surengti muzikos, šokio ir dailės užsiėmimai. Stovyklos vyko ir visose bendrojo ugdymo mokyklose.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
neformaliojo švietimo programoje „Mokslas aplink mus“ dalyvavo 40 mokinių.
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos socialinė pedagogė Agnė
Aleksonytė, kiekvienais metais
planuojanti pradinių klasių mokinių stovyklas, džiaugėsi, kad
šiemet padidintas finansavimas
leido vaikams pasiūlyti tikrai
įdomių, išskirtinių pramogų. Leipalingio pagrindinėje mokykloje dirbanti A. Federavičiūtė pasakojo apie mokinių smagų laiką
miško muziejuje „Girios aidas“,
Krosnos žirgyne, „Vilkės“ golfo
aikštyne, Metelių regioniniame
parke. Vaikai taip pat apsilankė
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje, Druskininkų jaunimo
užimtumo centre, „Snow Arenoje“, „One“ nuotykių parke. „Liūdniausia stovykloje visuomet
būna paskutinė diena, nes niekas nenori išsiskirti, vaikai susidraugauja, smagiai leidžia laiką“, – pasakojo Aistė.
Net 4 stovyklas liepos mėnesį
Druskininkų jaunimui bei vaikams
šiemet pasiūlė Druskininkų jaunimo užimtumo centras. Jose taip
pat netrūko pramogų, kelionių,
įdomių užsiėmimų.
Laisvoji mokytoja Diana Grušauskaitė su kolege Rūta Kazakevičiene jau keletą metų organizuojančios SMART stovyklas,
šiemet siūlė daug įdomių veiklų
mergaitėms. Programoje – kūrybinės dirbtuvės, gaminant papuošalus ir jų dėžutes, sapnų gaudykles, dekoruojant įvairius daiktus,
taip pat grožio bei etiketo pamokėlės, šukuosenų šou, desertų
ruošimas, diskotekos, karaokė,
žaidimai. Šioje stovykloje dalyvavo daugiau kaip 50 vaikų.
Kaip ir vasara, stovyklos Druskininkuose dar nesibaigė, numatoma, kad rugpjūčio mėnesį stovyklos vyks Druskininkų sporto
centre, Neravų bendruomenėje, taip pat bus organizuojama ir
SMART stovykla.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją
Druskininkų savivaldybės
archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldybės vaikams –
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išskirtinės pramogos vasaros stovyklose
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Renginiai
Liepos 27 d. 18.00 val. Literatūrinė – muzikinė popietė, skirta Kalbos ir kultūros metams. Eiles skaitys aktorė Gražina Urbonaitė, gros
jaunieji smuikininkai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Liepos 28 d. 20.00 val. Kamerinės muzikos koncertas. D.StulgytėRichter (smuikas), A. Gocentas
(violončelė), B.Gocentas (smuikas), R. Gocentienė (fortepijonas),
A. Garsonaitė (fortepijonas) (Druskininkų miesto muziejus, M. K .Čiurlionio g. 59)
Liepos 29 d. 20.00 val. Literatūriniai skaitymai prie Justino Marcinkevičiaus ąžuolo „Gerumas tas
gyvenimas...“. Aktorė Gražina Urbonaitė (mokymo centro „Dainava“
kiemelis, Maironio g. 22)
Liepos 29 d. 19.00 val. Oninių
šventė „Sugrįžkim, pabūkim drauge po gimtinėje žydinčiom liepom“ .
Leipalingio simbolio – liepos ir duonos garbinimo apeigos, Onų pagerbimas, akcijos, pramogos, muilo
burbulų „Burbuliatorius“. Dalyvaus
kapela „Simnyčia“, solistės Gintarė ir Akvilė, klounų studija „Dulidu“,
Edmundas Kučinskas ir kt. (Leipalingio dvaro teritorijoje)
Liepos 29 d. 16.00 val. koncertuos Sonata ir Rokas Zubovai. Repertuare skambės M. K. Čiurlionio
bei C. Debussy kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Liepos 30 d. 15.00 val. Klounų
teatro studijos „Dulidu“ klounados spektaklis visai šeimai „Profesorius ir blusa“, pagal to paties
pavadinimo H.K.Anderseno pasaką. Idėjos autorius, režisierius ir
pasakotojas – Liudas Vyšniauskas.
Bilietai parduodami prieš spektaklį,
bilieto kaina 2 Eur (Vijūnėlės parke)
Liepos 30 d. 19.30 val. Sakralinės muzikos valanda. Kvartetas
„Ensemble International“ (Druskininkų bažnyčia)
Liepos 31 d. 16.00 val. „M. K.
Čiurlionis ir amžininkai“. Koncertuos Irena Friedland (Izraelis). Programoje skambės M. K. Čiurlionio,
L. Janaček, A. Skriabin, B. Liatošinskij kūriniai (M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 1 d. 17.00 val. Davido
Levino knygos „Meilė mano, Druskininkai“ pristatymas (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Rugpjūčio 2 d. 20.00 val. koncertuos Lukas Gedvilas. Repertuare skambės M. K. Čiurlionio, R.
Schumann, A. Scriabin, S. Rachmaninov bei F. Chopin kūriniai (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 5 d. 18.00 val. Gongų terapija su Gongo meistru ir garso terapijos specialistu Raimondu
Binkausku (K. Dineikos sveikatingumo parke)
Parodos
Nuo liepos 15 d. 12.00-20.00 val.
gyvų tropinių drugelių paroda ir
edukacinės programos visai šeimai. Daugiau informacijos tel. 8
633 84194 („Drugelių kupolas“ šalia
Pramogų aikštės, Vilniaus alėja 24)
Rugpjūčio 4-5-6 dienomis 1018 val. tarptautinės visų veislių
šunų parodos. Daugiau informacijos www.kinologija.lt (Druskininkų
aerodromas, Mizarų g. 59A)
Tautodailininkės
tekstilininkės
Dalios Gaidytės-Dulkienės skaitmeninės grafikos fotodrobėje
paroda „Aš esu“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos 3 A, 3 B klasių vaikų kūrybos darbų paroda
„Margaspalviai juostų raštai“ (mokytoja N. Akstinienė), skirta Tautinio kostiumo metams (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Antano Martinaičio tapybos
paroda „Liber magnus“, parengta iš
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki
rugsėjo 26 d. (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Parduotuvėje
„5 Aveniu“
(„Parko vila“) –
gauta nauja
moteriškų ir
vyriškų drabužių
siunta.
Tel. 8 654 17888

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
Spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57
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Užuojautos
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Bronę Petrikienę.
Druskininkų savivaldybė

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(J. Marcinkevičius)
Išlydėdami į Amžinybę bendradarbę Aldoną Stonkuvienę,
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ kolektyvas

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata...
J. Marcinkevičius
Mirus Aldonai Radzevičienei,
užjaučiame dukras, sūnų ir artimuosius.
Merkinės g. 4, 1 laiptinės gyventojai

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą
dukrą Eglę. Dalinamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame Agnei ir Rimantui Pakšiams.
Kaimynai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Taikomos
nuolaidos procedūroms. Nuskausminimui
naudojamas
patentuotas išradimas gintario-audio video analgezija.
Gydytojo odontologo konsultacija nemokama!
Kviečiame visus pasinaudoti naujausia dantų balinimo
technologija su Philips Zoom
sistema, kuriai taikome 10 %
nuolaidą!

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

Metas rinktis - tad nesnausk!

Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu http://lamabpo.lt/ arba atvyk į Druskininkų amatų mokyklą, adresu Gardino g. 45, Druskininkai, pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00
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:
1.
Automobilių mechaniko (2 m.).
Turintiems pagrindinį išsilavinimą:
1.
Viešbučio darbuotojo (2 m.)
Neturintiems pagrindinio išsilavinimo:
1.
Staliaus (2 m.);
2.
Siuvinių gamintojo (2 m.).
Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų.
Teikiama profesinė kvalifikacija.
Apie 70 proc. viso mokymosi laiko skiriama praktikai.
Mokslas nemokamas.
Mokiniai gauna stipendiją.
Mokiniams suteikiamas bendrabutis.
Vykdoma projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis užsienyje.
Rengiamos specialybės paklausios darbo rinkoje.
Informacija teikiama:
Tel.: 8 (313) 52690
El. paštu: asta.dyburiene@dam.lt,
asta.luksiene@dam.lt
Internetinės svetainės: www.lamabpo.lt,
www.dam.lt

Siūlomas papildomas darbas
masažuotojams (-joms).
Kreiptis telefonu +370 647 67642

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

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

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

VšĮ Kvėpavimo terapijos centras pristato
„Kvėpuok, Lietuva 2017“ Druskininkuose!
Kvėpavimo terapijos seminarų turas su įėjimu už laisvanorišką
auką vyks daugelyje Lietuvos miestų. Seminarus ves Kvėpavimo terapijos mokytoja Dalia Beata Kasmauskaitė. Šio turo tikslas – kad
kuo daugiau žmonių, pasinaudoję šia paprasta ir galinga praktika,
patirtų vidinę ramybę, laisvę, pasijustų gyvybingesni, sveikesni ir laimingesni.
Renginys vyks rugpjūčio 1 d. 18 val. Jaunimo užimtumo centras
(Veisiejų g. 17, salė III aukšte)
Įėjimas – laisvanoriško dydžio auka.
Registracija ir informacija: el. p.: markelyte.kristina@gmail.com;
info@kvepavimoterapija.lt;
tel.: 8 679 90099; 8 678 28255.
Daugiau informacijos: www.kvepavimoterapija.lt
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2017.07.28 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (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 2.
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!
22:35 Trumposios žinios.
22:40 Juodasis auksas.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:05 Stilius (k.).
03:45 Edmundui Kučinskui – 60
metų (k.).

07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:15
00:05
01:50

Savaitraščio Nr. 114

2017 m. liepos 27 d.

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
PREMJERA „Liūtas karalius“.
„A komanda“.
„Tamsta gundytoja“.
„Klastotė“.

06:35 Dienos programa.
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 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 Pagirios Las Vegase.
23:15 Užrakintas.
01:10 Nepalaužiama drąsa (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Ekstrasensų mūšis“ (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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Taikdarys.
23:30 Velnio apsėstieji (k).
01:15 „Visa menanti“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 Taikdarys (k).

2017.07.29 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Premjera. Tobotai 2.
07:20 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:50 Džiunglių knyga 2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai.
Leliūnai 2 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Vegetarai milžinai.
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Andamanų
jūros svajonių pakrantės.
14:05 Džesika Flečer 3.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Meilė – tik tai, kas tikra“.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Premjera. Velniop tą Sarą
Maršal!
24:00 Trumposios žinios.
00:05 Premjera. Hlas pro rimskeho krale.
01:50 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:45 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Vegetarai milžinai (k.).
03:35 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Andamanų
jūros svajonių pakrantės (k.).
04:25 Džesika Flečer 3 (k.).

07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
11:00
14:55
16:45
18:30
19:25
19:30
21:10
23:30
01:15

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00
„Nenugalimasis
žmogus - voras“.
„Bailus voveriukas“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kung Fu Panda“.
„Kobra 11“.
„Vasaros gidas“.
„Moderni šeima“.
„Titanikas“.
„Užsispyrusi blondinė 2“.
„Ekstrasensų mūšis“.
„TV3 žinios“.
„Eurojackpot“.
„Guliverio kelionės“.
„Šeima“.
„Išeities kodas“.
„A komanda“ (k.).

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
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 5/6 (trumpa).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
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 „Albanas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Krokodilų koledžas“.
06.55 „Gamtos magija“ .

06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Ponas Bynas“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Kung Fu
triušis. Ugnies valdovas.
12:00 Šaunioji beždžionė.
13:50 Ieškokit Gudručio. Briusas ir
Loidas siautėja.
15:20 Pričiupom!
15:50 Žmogus, kuris tapo karaliumi.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš
ateivius.
21:20 Storulis ringe.
23:30 Trise valtimi arba be irklo (.
01:30 Užrakintas (k).

06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

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“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Rimu Kurtinaičiu.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Šiandien kimba.
21.30 „MMA „King of the Cage“.
22.30 Žinios.
23.00 „Kapitonas Gordejevas“.
01.10 „Merdoko paslaptys.
02.55 „Bekraštė Kanada“.
03.45 „Kapitonas Gordejevas“.
05.20 „Likimo melodija“.
06.10 „Bekraštė Kanada“.
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Pavariau“.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 BBC dokumentika. Milžiniški
gyvūnai.
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 Žaidėjas.
23:50 AŠTRUS KINAS Anakonda 4.
Kraujo žymės.
01:30 „Visa menanti“ (k).
03:00 Muzikinė kaukė (k).

2017.07.30 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Brolių Grimų pasakos. Karalius Strazdabarzdis.
11:00 Premjera. Šunų ABC 3.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Lenktynės su laiku.
12:40 Nepaprastos pelėdų galios.
13:35 Mis Marpl. Vienu pirštų spragtelėjimu.
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 3.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“.
21:55 Trumposios žinios.
22:00 Premjera. Vasara Romoje.
23:35 Trumposios žinios.
23:40 Premjera. Mane mylintys atvažiuos traukiniu.
01:45 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Lenktynės su laiku (k.).
02:35 Nepaprastos pelėdų galios (k.).
03:30 Mis Marpl 2/2 s. Vienu pirštų
spragtelėjimu (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Leliūnai 2 d. (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00
„Nenugalimasis
žmogus - voras“.
„Bailus voveriukas“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kung Fu Panda“.
„Kobra 11“.
„Havajai 5.0“.
PREMJERA „Mapetai. Antra

07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
dalis“.
13:05 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“.
15:20 „Kol tu miegojai“.
17:25 PREMJERA „Pakeliui į Balį“.
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18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „2 Barai. Išlikimo kovos“.
21:30 PREMJERA „Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys“.
23:15 „Vatikano įrašai“.
01:00 „Šeima“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Nensė Driu.
11:55 Atsarginių suolelis.
13:35 Pričiupom!
14:35 Speigo banga.
16:25 Griausmingieji Čarlio angelai.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Prezidento medžioklė.
22:20 Šerlokas Holmsas.
00:50 Storulis ringe (k).
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. Karo veteranas“.
12.45. „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su gydytoju
Alvydu Repečka.
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. Karo veteranas“.
02.55. „Moterų daktaras“.
04.25 „Bekraštė Kanada“.
05.15 „Dykumos“.
06.05 „Gamtos magija“.
06.15 „24/7“.
06:35 Galiūnų čempionų
lyga. Olandija (k). 2016 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 PREMJERA Baltijos galiūnų
čempionato etapas Kuršėnai. 2017 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 BBC dokumentika. Gyvūnų
vilionės.
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“.
21:40 Nibelungų lobis.
00:05 „Akloji zona“.
01:55 Žaidėjas (k).
03:20 Anakonda 4. Kraujo žymės (k).

2017.07.31 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (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 2.
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 „Nemunu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:30 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 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 (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (k.).

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

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Dėžė“.
„Kastlas“.
„X failai“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.

06:35 Dienos programa.
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 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 Mirties
apsuptyje.
00:20 „Persekiotojas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 „Begėdis“.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 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 „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Albanas“.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
04.20 „Delta“.
05.10 „Albanas“.
05.55 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
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14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Farai.
21:00 Išganymas.
22:50 Nibelungų lobis (k).
01:10 „Akloji zona“ (k).
02:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:30 Gyvūnų vilionės (k).

2017.08.01 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (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 2.
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 „Nemunu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Stambiu planu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 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 „Nemunu per Lietuvą“ (k.).

07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:00
21:30
22:30
23:30
01:30
02:20
03:20
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kapitono Morgano lobis“.
„Kvantikas“.
„X failai“ (k.).
„Amerikietiška siaubo istorija“.
„Tėvynė“.

06:35 Dienos programa.
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 Ugnikalnio išsiveržimas.
00:05 „Persekiotojas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „Begėdis“.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
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“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Albanas“.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
04.20 „Delta“.
05.10 „Albanas“.
05.55 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pasienio sargyba.
21:00 Pigus detektyvas.
22:55 Išganymas (k).
00:45 „Visa menanti“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Penktoji pavara“.
03:00 Pasienio sargyba (k).
03:25 „Penktoji pavara“ (k).

2017.08.02 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (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 2.
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 „Nemunu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 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 „Nemunu per Lietuvą“ (k.).

07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“ (k.).
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.

21:00
21:30
22:25
22:30
01:00
01:55
02:45
03:40

„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
PREMJERA „Kirtis dešine“.
„Kastlas“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.
„Tėvynė“.
„Greislendas“.

06:35 Dienos programa.
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 Spąstai.
00:30 „Persekiotojas“.
01:25 „Judantis objektas“.
02:15 „Begėdis“.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Albanas“.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
04.20 „Delta“.
05.10 „Albanas“.
05.55 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (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“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Laivas vaiduoklis.
22:50 Pigus detektyvas (k).
00:40 „Visa menanti“.
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Penktoji pavara“.
02:55 Pagalbos skambutis (k).
03:15 „Penktoji pavara“ (k).

2017.08.03 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (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 2.

19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 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 detalės“ (k.).

07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:00
21:30
22:30
00:45
01:35
02:25
03:30

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
PREMJERA „Neištikimybė“.
„Kastlas“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.
„Tėvynė“.
„Greislendas“.

06:35 Dienos programa.
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 Naujienų medžiotojas.
00:35 „Persekiotojas“.
01:30 „Judantis objektas“.
02:20 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
02:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Albanas“.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
04.20 „Delta“.
05.10 „Albanas“.
05.55 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Kaubojai ir ateiviai.
23:20 Laivas vaiduoklis (k).
01:05 „Visa menanti“.
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Savas žmogus“ (k).
04:50 Savaitės kriminalai (k).

Viešbučiui reikalinga (-as) specialistas (-ė)masažuotojas (-a). Patirtis būtina. Tel. 8 625 62205
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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.
Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas: LietuvaČekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Siūlomas traktorininko darbas. Geros darbo
sąlygos, didelis atlyginimas. Reikalinga patirtis
žemės arba miškų ūkyje. Tel. 8 645 99030

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas, darbui LietuvaLenkija-Čekija. Tel. 8 677 71255
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.

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

Kursų pradžia rugpjūčio 3 d. 17 val..

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
Automobilių salonų valymas ir blizginimas, konsultacijos Jums patogiu laiku,
už Jums prieinamą kainą.
Jūsų patogumui, automobilius pasiimame ir grąžiname.
Mus rasite: Vytauto g. 34.
Tel. 8 654 35497

Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

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

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

Tel. 8 601 46179

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Atliekame visus statybos-remonto darbus: šiltiname sienas iš
vidaus ir išorės, įrengiame pastoges, sukame gipsą, kalame
dailylentes, glaistome, dažome, klijuojame plyteles savo arba
užsakovo medžiagomis. Sudarome sąmatas. Atliekame elektros instaliacijos ir santechnikos darbus. Tel. 8 612 92239

Vežu krovinius (iki 5 tonų) savivarčiu su kranu. Akcija –
pensininkams 10% nuolaida. Tel. 8 622 85856
Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti
arba su defektais. Tel. 8 662 32490
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735

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

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
Bendrabučio kambarys Baravyku g.
Kaina – 5000 Eur. Tel. 8 686 42499
1 kambario butas 4 aukšte, Leipalingyje. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 686 42499

1 kambario 35 kv. m butas Ateities g.,
5 aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
2 kambarių 53 kv. m. butas Kaune,
Šilainiuose arba keičiu į butą Druskininkuose. Tel. 8 686 19809
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie Alkos tvenkinio.
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 51 kv. m butas 2 aukšte
iš 5 su balkonu ir parkavimo vieta,
renovuotame Liškiavos g. Už renovaciją sumokėta. Kaina – 38000 Eur.
Tel. 8 647 12085
2 kambarių 53,59 kv. m butas Marcinkonių g., Varėnoje, 1 aukšte. Nauji
trijų stiklų plastikiniai langai, šarvuotos durys, yra rūsys.
Tel. 8 600 20432
2 kambarių 59 kv. m butas Neravų
g. 2A g. 5 aukšte iš 9 su baldais ir
buitine technika. Šildymas centriniskolektorinis (butas turi reguliatorius ir
individualią apskaitą). Kaina – 65000
Eur. Tel. 8 600 37339
3 kambarių butas 3 aukšte iš 9 Gardino g. Kaina – 36500 Eur.
Tel. 8 605 19830
4 kambarių 91 v. m butas su pereinamu holu Ateities g., 1,5 aukšte iš 2,
36 kv. m rūsys, ant Nemuno kranto.
Tinka komercinei veiklai. Arba keičiu
į 2 kambarių butą su priemoka. Kaina
– 55000 Eur. Tel. 8 652 65462
2 aukštas 3 aukštų name Antakalnio
g. Bendras plotas – 165 kv. m. Yra 5
kambariai, kiekvienas su atskiru san.
mazgu. Tinka verslui.
Tel.: 8 687 13513, 8 (313) 53828
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys,
detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
26 a namų valdos sklypas Vilkanastrų kam, Druskininkų sav., 300 m iki
Bilso ežero. Tel. 8 616 18823
Erdvus, suremontuotas butas Kalviškių mikrorajone. Tel. 8 611 24712
Įrengtas garažas Ligoninės g.
Tel. 8 614 76626
Parduodu arba keičiu neįrengtą
namą Ratnyčioje. Kaina – 58000 Eur.
Tel. 8 686 42499
Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688
Garažas miesto centre, Ligoninės
g. 8, pušyne prie Jaunimo užimtumo centro.
Tel.: 8 671 01555, 8 671 45555

37 a sklypas Druskininkų Neravuose. Sklype yra miesto vandentiekis,
kanalizacija, ribojasi su mišku, yra
geodeziniai matavimai.
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745
24 a žemės ūkio paskirties sklypą
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu (41a miško). Tel. 8 682 87568

Nauji slenksčiai iš aliuminio Volvo
XC90 automobiliui. Dar supakuoti ir
su tvirtinimais. Tel. 8 683 23112
„Audi A6“ 2000 m., 2,5 L dyzelinas,
132 kW, TA iki 2019 m. Kaina – 1800
Eur. Tel. 8 627 13618
„Renault Megane Scenic“ 2000
m., 1,9 DCI, pilkos spalvos, TA iki
2018.05 už 1250 Eur; priekaba-namelis „Spirit“ 1985 m, TA iki 2018.08,
draudimas. Tel. 8 612 82020
„Citroen Xsara“ 2001 m. visas arba
dalimis. Tel. 8 611 33165

3,5 ha sodyba su pastatais gražioje
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos. Tel. 8 694 32045

„Seat Toledo“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas, 66 kW, TA iki 2019.08. Kaina –
1500 Eur. Tel. 8 612 81742

Gyvenamas namas Leipalingyje su
mūriniu garažu ir lauko virtuve, 18 a
sklypas. Kaina – 30000 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 626 64747

„VW Passat“ 1995 m., 1,9 TDI. Tel.: 8
615 13312, 8 658 91368

Nebrangiai 52 a sodyba Lazdijų raj.,
Gudelių kaime su ūkiniais pastatais,
lauko virtuve, garažu. Tel. 8 673 77414
2,55 ha žemės ūkio paskirties sklypas Vilkininkų kaime, Lazdijų raj.,150
m iki ežero, 3 km nuo Leipalingio, 15
km nuo Druskininkų. Kaina – 16000
Eur. Tel. 8 617 62483
19,19 kv. m garažas Baltašiškėje.
Tel.: 8 615 13312, 8 658 91368
Garažas Ligoninės g. Kaina – 3000
Eur. Tel. 8 655 99617
0,57 ha sodyba Švendubrės pradžioje su 142 kv. m. namu, dideliu kluonu
ir tvartu. Kaina – 65000 Eur.
Tel. 8 616 57845
Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81
kW, dalimis; lengvo lydinio ratlankiai
R16 (5 tvirtinimo taškai).
Tel. 8 652 69585
„Mitsubishi Space Star“ 2006 m., 1,9
L dyzelinas. Parvarytas iš Vokietijos.
Tel. 8 623 23430
„Alfa Romeo 156“ 1998 m., 2 L benzinas, 114 kW. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 627 13618
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA iki
2019 m., draudimas, rida – 186000
km. Tel. 8 682 98506
„Peugeot 206“ 2001.11 mėn., dyzelinas, pakeistas variklio dirželis, yra
ratlankiai žieminėms padangoms, TA
iki 2018.08. Kaina – 650 Eur.
Tel. 8 612 97393
„VW Passat“ 1993 m., 2 L benzinasdujos, dalimis arba visas.
Tel. 8 622 25570

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

Parduoda mišką ir medieną

TV priedėlis „Homecast“ su mini
antena už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems „Tena“ (M dydis).
Tel. 8 611 32291
Spinta (245x88,5x56) už 50 Eur;
naudotas gartraukis už 40 Eur.
Tel. 8 675 18337
„Elkat“ veislės braškių daigai po 0,25
Eur/1 vnt.; vaikiškas dviratis (4-6 m.)
už 35 Eur. Tel. 8 673 04882
2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas,
veidrodis-knyga su stalčiais, kieto
plaušo plokštės (4 vnt.) už 25 Eur.
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
2 paršeliai. Tel. 8 656 68604
Televizorius „Philips“ (72 cm įstrižainė) už 25 Eur; televizorius „Philips“ (51
cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiuneris
„Technic“ už 19 Eur; laisvų rankų įranga už 19 Eur. Tel. 8 654 87148
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; pusiau apvalus vonios veidrodis 90x42 cm už
13 Eur; mikrobangų krosnelė „Bauknecht“ su gartraukiu už 37 Eur; TV
priedėlis už 17 Eur; naudoti faneriniai
skydai ir DVP plokštės; durų varsčios. Tel. 8 686 43600

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

Vyriškas rankinis laikrodis „Comandirskije“. Kaina – 45 Eur.
Tel. 8 620 43611

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

Muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur;
vaikiška vaikštynė už 10 Eur; vaikiškos pakabinamos supynės už 8 Eur;
stumdukas „Vtech“ už 17 Eur.
Tel. 8 645 75151

Romanovo veislės avys ir avinai
(įvairaus amžiaus). Gyvo svorio kaina
– 1 kg/2 Eur. Tel. 8 622 83325
Triušiai, triušiena. Tel. 8 650 93156
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai
Apšiltintas statybinis vagonėlis su
krosnele, metalinis sandėliukas (3x2
m), mūrininkų dėžutės (0,25 kub. m),
trifazis suvirinimo aparatas, gelžbetoninės perdangos plokštės (6x1,5 m),
metaliniai pastoliai (konvertai-špilkos). Tel. 8 612 92239
Geros būklės moteriškas kalnų dviratis „Scout“ (18 pavarų, 26 colių ratai).
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 654 35497
Mobilusis telefonas „Nokia E51“. Kaina – 20 Eur. Tel. 8 650 68954
Naudotas, kokybišką dviratis „Merida“ (ratai 26 colių, tinka 6-12 m. berniukams). Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 616 49163
Naudota automobilinė kėdutė „Graco“
patiems mažiausiems iš Norvegijos.
Kaina – 35 Eur. Tel. 8 600 07706
Tvarkingas, geros būklės LCD monitorius „Samsung 932GW“ (įstrižainė
19 colių, maksimali raiška 1440X900,
yra laidai, diskas). Kaina – 25 eur.
Tel. 8 682 54656
Akmens vata „Technolite optima“ (5
cm storio, 14 pakų). Pako kaina – 8,3
Eur, 1 kub. m kaina – 20 Eur.
Tel. 8 685 03360
Universalus vaikiškas dviratis (2-4 m.
mergaitei) už 40 Eur; nauja Krikšto
suknelė (4-7 m. mergaitei) už 30 Eur;
2 lovos po 7 Eur; naujas vaikiškas
tualetas už 10 Eur; televizorius „Tauras“ už 30 Eur; elektrinis rankų džiovintuvas už 15 Eur. Tel. 8 603 94991
Mažai naudotas kieto kuro katilas
„Atmos S18“ (20kW). Tel. 8 608 33221
Mažai naudota viengulė tachta.
Tel. 8 627 82951
Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno vartytuvas, elektriniai varikliai, spaustuvai. Tel. 8 617 44178

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, dekoratyvinis
tinkas). Tel. 8 657 50460

Nauja švediška žoliapjovė, ąžuolinis
parketas (2 cm storio), blokai ir panelės, kokliai krosniai. Tel. 8 682 98506
Išskleidžiamas minkštas kampas su
patalynės dėže už 255 Eur; dujų balionas (50 L) už 25 Eur. Tel. 8 626 20523
2 moteriški dviračiai, sofa-lova,
komoda, 2 durų spinta, miegamojo
komplektas. Tel. 8 652 24850
Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas transportavimui už 75 Eur; akmenys; belaidis telefonas „Panasonic“
už 30 Eur; pirmos Komunijos suknelė
už 30 Eur. Tel. 8 696 64583
Telefonas „Uncomm S35“. Kaina – 35
Eur. Tel. 8 682 40545
Geros būklės, mažai naudotas motorinis pjūklas „Husgvarna-450“ (pirktas salone) (2,4 kub. m). Kaina – 359
Eur. Tel. 8 654 35497
Sauskelnės suaugusiems „Tena Slip“
(L dydis). Tel. 8 696 15277
Masažinis čiužinys nuo pragulų, „Ryto“
gimnazijos berniuko švarkas (M dydis).
Tel.: 8 615 13312, 8 658 91368
Televizorius „Vido“ už 10 Eur; vaikiškas
dviratis už 10 Eur. Tel. 8 622 04544

Sofa-lova. Tel. 8 656 90021

Perka
Išsimokėtinai stacionarų kompiuterį.
Tel. 8 622 04544
Sodą arba sklypą išsimokėtinai. Viečiūnuose nesiūlyti. Tel. 8 621 98324
Mažalitražį „Ford Fiesta“ 1,3 L benzinas, 2000-2004 m., 2 durų automobilį. Tel. 8 621 59371

Keičia
2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuose į 3 kambarių butą Druskininkuose (pageidautina naujos statybos)
su priemoka. Tel. 8 612 92239
Gyvenamą namą su garažu „Paparčio“ sodų b-joje į 1 kambario butą
Druskininkuose. Bendrabučio nesiūlyti. Tel. 8 682 99968
2 kambarių butą po remonto Alytuje
geroje vietoje Naujoje g. (butas yra
priešais prekybos centro RIMI parduotuvę) į lygiavertį butą Druskininkuose
arba parduodu. Tel. 8 611 54163

Nuoma
Išsinuomočiau tvarkingą garažą Neravų g. Tel. 8 612 09648
Išnuomojamas kapitališkai atremontuotas 2 kambarių 41,17 kv. m butas
su baldais ir buitine technika renovuotame name miesto centre M. K.
Čiurlionio g. (nuomojama tvarkingam
asmeniui ar nedidelei šeimai) ilgam
laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur +
komunaliniai mokesčiai (maži mokesčiai už šildymą). Tel. 8 620 67503

Ieško darbo
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 629 17171

Kiti
2 vaikams (4 ir 5 m.) reikalinga auklė.
Tel. 8 630 24261
Prie kavinės „Bebenčiukas“ rastas telefonas „Samsung“. Tel. 8 687 83781
Reikalingas žmogus, galintis nupjauti
prie namų žolę. Tel. 8 634 54310
Dovanoju medinę lovytę su kokosiniu
čiužiniu. Tel. 8 677 57257

Universalaus dydžio vestuvinė suknelė su priedais. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 622 21438
3 šilti vaikiški kombinezonai su kailiu (nuo 6 mėn. iki 3 m.) po 20 Eur;
vaikiškas maniežas už 40 Eur; geros
būklės vežimėlis su lopšiu už 20 Eur;
vaikštynė už 20 Eur. Tel. 8 677 57257
Sauskelnės suaugusiems.
Tel. 8 601 52590
„Ryto“ gimnazijos švarkas berniukui.
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 612 68944
2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai:
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495
Svečių namams reikalinga kambarinė-administratorė.
Tel. 8 612 96558 arba el. paštu: info@dalijahotel.lt

Apdailos ir statybos darbai. Tel. 8 601 52590
Centrui „Dainava“ reikalingas sandėlininkas maitinimo
dalyje nuolatiniam darbui. Informacija. Tel. 8 313 59091
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Druskininkų ligoninėje atlikta jau 1000-oji sąnarių endoprotezavimo operacija
Laima Rekevičienė
Druskininkų ligoninės chirurgai praėjusią savaitę atliko jau 1000-ąją sąnarių endoprotezavimo
operaciją.
Galbūt didmiesčių klinikoms
šis skaičius ir neatrodytų labai įspūdingas, tačiau nedidelės mūsų miesto ligoninės medikams tai – svarbus įvykis.
Druskininkų ligoninės pasiekimai ortopedijos traumatologijos srityje tikrai geri – moderni
gydymo įstaigos infrastruktūra ir šiuolaikiška aparatūra padeda profesionaliems, patyrusiems ligoninėje dirbantiems
medikams
endoprotezavimo
operacijas atlikti kokybiškai
ir greitai. Prieš 12 metų tokias
operacijas Druskininkų ligoninėje pradėjo atlikti ortopedas traumatologas Andrius
Žukauskas. Jį ir kalbinome po
atliktos 1000-osios operacijos.

Druskininkų ligoninės chirurgai praėjusią savaitę atliko jau 1000-ąją sąnarių endoprotezavimo operaciją/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Gydytojas A. Žukauskas didžiuojasi, kad
Druskininkų ligoninėje jau atlikta 1000 sąnarių endoprotezavimo operacijų/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

– Ką jums reiškia, kad jau
1000 žmonių Druskininkų ligoninėje buvo atliktos sąnarių
keitimo operacijos?
– Tas tūkstantis gal atrodo ir nedaug, bet tai yra ilgo darbo rezultatas. Prieš 14 metų aš pradėjau
čia konsultuoti ligonius, o prieš 12
metų mes pradėjome atlikti tas
operacijas. Pradėjome nuo pusinių endoprotezų – tokios operacijos atliekamos skubos tvarka
po šlaunikaulio kaulo lūžio. Ir tie
protezai net nebuvo įskaičiuoti Į
šį tūkstantį. Prieš 12 metų planinių operacijų buvo nedaug, paskui jų vis daugėjo. Iš pradžių tai
buvo didelis įvykis, ir visiems atrodė neįmanomas reikalas Druskininkuose atlikti tokias sudėtingas operacijas – iki tol pacientai
dėl tokių problemų būdavo siunčiami į Vilniaus ar Kauno ligonines. Iš pradžių operuodavome
po vieną pacientą per mėnesį, o
dabar tai yra kasdienė operacija.
Dirbame daug, išmokome.
Aš Vilniuje jau buvau atlikęs kelis šimtus sąnario keitimo operacijų. Pradėjus operuoti Druskininkuose, reikėjo išmokyti kiekvieną
operacinės komandos narį. Operacijos sėkmė, rezultatas priklauso nuo didelio skaičiaus žmonių.
Visa mūsų druskininkiečių komanda – nuo slaugytojos padėjėjos iki
asistentų ir operuojančio chirurgo
turi labai tiksliai atlikti savo funkcijas. Tai yra viena iš didžiausių ortopedijos traumatologijos operacijų. Pirmosios operacijos trukdavo
apie tris valandas, dabar – kartais
valandą ir penkias-dešimt minučių. Kelio sąnario operacija tęsiasi

vidutiniškai valandą ir keturiasdešimt minučių. Aišku, operacija priklauso nuo žmogaus anatomijos,
įvairių organizmo ypatybių, somatinių ligų.
Kai pradėjau operuoti, čia atvažiuodavau vienai
dienai iš
Vilniaus. Dabar Druskininkų ligoninė, nors aš dar važinėju iš
Vilniaus, yra mano pagrindinė
darbovietė. Vilniuje tęsiu konsultacinį darbą, bet operuoju tik čia.
Todėl, kad dabar čia tikrai geros
sąlygos. O kai pradėjome operuoti, buvo renovuojama ligoninė. Pirmąsias pusinių endoprotezų operacijas atlikome laikinoje
operacinėje, dar senajame pastate, dar prieš remontą, atitvertame
koridoriuje.
– Minėjote, kad, atliekant sąnarių endoprotezavimo operacijas, labai svarbus komandinis darbas, susiklausymas.
– Chirurgijoje labai svarbus visos komandos – operuojančių
gydytojų, slaugytojų, asistentų, instrumentatorių, anesteziologų – darbas. Sudėtingas ne tik
pats protezavimas, bet ir pasiruošimas, įrankių, įrangos patikrinimas. Operacijos laikas, pagal
operacijos protokolus, nuo ligonio „atvežimo iki išvežimo“, trunka
apie tris valandas. O po operacijos reikia sutvarkyti galybę instrumentų, sutvarkyti, paruošti kitai
dienai, sterilizuoti... Kartais penki-šeši dideli stalai būna nukrauti
instrumentais. Tikrai nėra lengva
susigaudyti toje instrumentų gausybėje. O šalia dar būna pora stalų, nukrautų implantais... Dabar
visi mūsų komandos nariai savo
funkcijas yra išmokę, darbas einasi sklandžiai. Labai džiaugiuosi, kad dabar pas mus dėl šių opeacijų atvažiuoja žmonės iš visos
Lietuvos.
– Kodėl vis dėlto pasirinkote dirbti Druskininkuose, o ne
sostinėje?
– Kaip sako kolega Kazys Barniškis, patekau į neblogą Druskininkų chirurgų komandą. Bendroji chirurgija Druskininkuose
jau tada buvo daugiaprofilinė,
visi labai susidomėjo ir naujove – endoprotezavimu. Prisimenu, kiek yra man asistavęs šviesios atminties gydytojas Antanas
Lenkutis. Jis vienu metu buvo

daugiausiai operacijoms asistavęs žmogus ir turbūt šis, kaip sakau, „seno sukirpimo“ rimtas chirugas turėjo labai didelės įtakos,
kad aš pasirinkau darbą Druskininkuose. Kai pradėjau operuoti,
jis labai teigiamai į mane žiūrėjo, sakydamas: „neblogas vyrukas, galima su tavimi draugauti“.
Po pirmųjų padarytų operacijų,
besiilsint po įtempto darbo, daktaras sako: „Andriau, ko tu blaškaisi, mesk tu tą Vilnių, atvažiuok į Druskininkus, moki gerą
darbą, būsi čia gerbiamas daktaras, ir dirbk čia gerai.“ Ir kažkaip
man taip įstrigo tos mintys. Kai tikrai turėjau pasirinkti – Vilnius ar
Druskininkai, jos tikrai įtakos turėjo. Jis buvo ir tebėra mums autoritetas. Dabar, man atrodo, tokių bendrųjų chirurgų, su žiburiu
nebesurasi... Labai viliuosi, kad į
Druskininkus dirbti atvyks iš šio
miesto kilęs gydytojas Vytautas
Vengrauskas, kuris specializuojasi ortopedijos srityje. Jis jau atvyksta mums padėti, derindamas
rezidentūros veiklą, pas mus kelias savaites savanoriauja. Vasaros metu, kuomet mieste daug
atostogaujančių, tai – neįkainojama paspirtis.
– Druskininkų ligoninė gali didžiuotis, kad čia atliekamos tokios sudėtingos operacijos?
– Atlikome jau tūkstantį planinių
stambių sąnarių endoprotezavimo operacijų. Tokios sudėtingos
operacijos iš tikrųjų yra sėkmingai atliekamos Druskininkuose,
sąlyginai nedidelėje ligoninėje.
Štai atvažiuoja pas mus operuoti
vienas iš mano gerbiamų mokytojų profesorius Narūnas Porvaneckas ir sako – „Nuostabi ligoninė!“.
Daugumos kolegų įspūdžiai labai
geri. Tai tikrai įkvepia, didžiuojamės, kad čia dirbame.
Druskininkai – puiki vieta tokioms operacijoms dar ir dėl to,
kad ligoniams labai svarbus ir pooperacinis, reabilitacijos laikotarpis,
o ir pačioje Druskininkų ligoninėje,
ir sanatorijose dirba gydytojų reabilitologų komandos. Kitas mažos
ligoninės privalumas – maža hospitalinės, vidaus infekcijos rizika,
nes didelėse ligoninėse, kuriose
yra didelis žmonių srautas, didesnė tikimybė užsikrėsti ligoninės vidaus infekcija, kuri yra rizikinga

pacientui. Kaip sako Druskininkų
ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas Vytautas Kvedaras, mūsų ligoninėje žmonių kiekis saikingas,
pas mus yra „rankų darbas, o ten
– konvejeris“.
Pasak Chirurgijos skyriaus vedėjo Vytauto Kvedaro, 1000 endoprotezavimo operacijų tikrai
nėra kažkokia aukštikalnė, į kurią užlipta: „Tai simbolinis skaičius, momentas, kai galime sustoti, įvertinti nuveiktus darbus,
padaryti išvadas ir eiti toliau.
Gydytojas A. Žukauskas yra
šios srities ekspertas, kuris negyvena vien šia diena, visuomet
žiūri į priekį. Didžiuojamės, kad
Lietuvoje tiek daug stambių sąnarių endoprotezavimo operacijų, kaip Druskininkuose, nėra
padaryta. Mokytis atvažiuoja ir
kolegos iš universitetinių ligoninių. Sąnarių endoprotezavimo
operacijos –komandinis darbas.
Yra pagrindiniai asistentai, kurie
ir savarankiškai atlieka endoprotezavimo operacijas, tačiau pati
didžiausia darbų dalis tenka A.
Žukauskui“.
Druskininkų ligoninėje chirurginės operacijos – vis modernesnės
Gydytojas V. Kvedaras sako,
kad Druskininkų ligoninės koncepcija – būti naudingiems bendruomenei bei miesto svečiams
ir teikti medicininę pagalbą labai plačiu profiliu, taip pat ir chirurgijos srityje: „Kalbant apie
pačią ligoninę, tai nesibaigiančių reformų šviesoje dažnai iškyla abejonių, ar išliks Chirurgijos skyrius Druskininkuose – juk
mes iš tiesų maža savivaldybė,
kurioje gyvena vos apie 20 tūkstančių gyventojų. Pagal planus

visi orientuojasi į skaičius. Šioje srityje jaučiame didelį Savivaldybės administracijos palaikymą, be jų pastangų kažin ar
galėtume kalbėti apie chirurgijos ateitį Druskininkuose. Kiek
priklauso nuo mūsų, mes kriterijus vykdome, reikalingą operacijų kiekį padarome, negana to, iš
tikrųjų stengiamės būti moderniais, šiuolaikiškais, neatsilikti
nuo pasaulinės patirties. Pastaraisiais metais technologijos tikrai žengė didelį žingsnį į priekį.
Pas mus atliekama daug ne tik
endoprotezavimo, bet ir sąnarių artroskopinių procedūrų bei
operacijų, pernai įsisavinta kelio
sąnario raiščių plastikos metodika. Judame pirmyn.
Chirurgijos skyriaus vedėjas
pasakojo, kad Druskininkų ligoninėje modernios technologijos
naudojamos ir bendrojoje chirurgijoje, pavyzdžiui, tulžies pūslės,
pilvo organų operacijose jau seniai įsisavintos ir ištobulintos laparoskopinės metodikos: „Šiose
srityse taip pat esame pionieriai
Pietų Lietuvoje, pradėję darbą
dar 1995 m. Beje, šiandien esame vienintelė ligoninė respublikoje, kurioje apendicito operacijos atliekamos tik laparoskopiniu
būdu. Beje, kartais net ir medikų
bendruomenės nariai klausia, ar
pas mus atliekamos venų operacijos. Iš tiesų tokios operacijos
atliekamos. Ir sėkmingai. Šiuo
metu kartu su ligoninės direkcija ieškome galimybių įsigyti lazerinės venų operacijos technikos.
Aptarę šios dienos aktualijas
mes optimistiškai žiūrime į priekį, tikimės, kad ligoninė ir toliau
išliks specializuota gydymo įmone su visomis paslaugomis, kurios kurorte yra būtinos“.

