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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkai su vasara atsisveikino spalvinga švente

Druskininkų JUC
vasarą palydėjo
tradiciniu žygiu,
naktinio krepšinio
ir futbolo turnyrais

7 psl.

M. K. Čiurlionio
meno mokyklos
mokiniai –
konkurso-festivalio
„Muzika be sienų“
laureatai

8 psl.

Miestelėnus ir kurorto svečius į Pramogų aikštę sukvietė maestro M. Suraučiaus 70 metų jubiliejaus proga surengtas koncertas „Pabūkime laimingi“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Sveiko ir skanaus
maisto idėjos –
vaikams

11 psl.

Visiems žinomas, mėgstamas ir populiarias melodijas traukė ne tik scenoje buvę dainininkai, bet ir gausiai susirinkę žiūrovai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

5 psl.

Lietuvos moterų
stalo teniso
rinktinė Europos
čempionatui
ruošėsi
Druskininkuose

16 psl.
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Mieli mokiniai ir tėveliai, gerbiama švietimo
bendruomene,
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena – žymi naujo kelio pradžią, kuriame susipina pirmojo skambučio jaudulys, pažinimo, atradimų, tobulėjimo ir laimėjimų džiaugsmas bei egzaminų iššūkiai.
Pasiekti rezultatai priklauso nuo mūsų visų – mokinių, tėvelių, senelių, mok ytojų – bendro darbo. Todėl, žengdami mokslo ir žinių keliu, būkite kūrybingi, drąsūs, o svarbiausia – draugiški ir geranoriški.
Sveikindami Rugsėjo 1-osios proga, visiems linkime energijos, atvirumo, pagarbos, pasitikėjimo ir
nuoširdaus bendravimo mokant ir mokantis.
Tegul mok ykla būna namais, kuriuose gera augti, svajoti, mok ytis, pažinti pasaulį ir kurti ateities planus.
Sėkmingų naujų mokslo metų!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybėje prasidėjo saugaus eismo akcija
„Apsaugok mane“
Aštuoniolika metų – tokią
sukaktį šiais metais švenčia viena didžiausių saugaus
eismo akcijų Lietuvoje „Apsaugok mane“. Kaip ir kasmet artėjant rudeniui jos iniciatorė bendrovė „Lietuvos
draudimas“ kartu su Druskininkų savivaldybe kviečia visus eismo dalyvius keliuose
būti itin budrius ir ypač saugoti vaikus, vėl sugrįžtančius
į mokyklas. „Lietuvos draudimas“ kaip ir kasmet visus rajono moksleivius visą rugsėjį
apdraus nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykiuose, o savivaldybė „Apsaugok mane“
ženklu pažymės perėjas prie
mokyklų.
„Lietuvos draudimo“ organizuojamos vaikų saugumo keliuose
akcijos „Apsaugok mane“ pradžia
Druskininkuose paminėta ir dovanomis mokyklose besimokantiems pradinių klasių mokiniams.
Liemenės – saugioms vaikų
išvykoms
„Lietuvos draudimas“ šiemet
skiria dar daugiau dėmesio mažųjų eismo dalyvių – vaikų – saugumui keliuose. „Lietuvos draudimas“ nupirko ir mokykloms
dovanojo vaikiškas šviesą atspindinčias liemenes. Jomis bus aprūpinti visi savivaldybės pradinių
klasių mokiniai.
„Liemenės, kurios atspindi šviesą, yra viena paprasčiausių, bet

„Lietuvos draudimas“ kasmet visus rajono moksleivius visą rugsėjį apdraudžia nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykiuose, o savivaldybė „Apsaugok mane“ ženklu pažymi perėjas prie mokyklų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

itin svarbių priemonių, užtikrinančių pėsčiųjų saugumą keliuose. Jos ypatingai reikalingos rudens ir žiemos sezonu, kai greitai
temsta – dėvima liemenė gali apsaugoti nuo skaudžios nelaimės ir
mieste, ir užmiestyje. Mokyklose
tokių liemenių trūksta arba jų visai nėra, nors vaikai dažnai vyksta į įvairias ekskursijas, pažintines keliones. Tikime, kad nuo šiol
mokinių išvykos bus ir ryškesnės,
ir saugesnės“, – sako „Lietuvos
draudimo“ Dzūkijos skyriaus vadovė Alma Visockienė.
„Lietuvos draudimas“ Druskininkų savivaldybės mokykloms
iš viso padovanojo 729 šviesą atspindinčias liemenes, papuoštas

„Apsaugok mane“ ženklu.
Nutikus nelaimei – nemokamas draudimas
Bet nuo nelaimių nėra apsaugoti ir patys atsargiausi. Todėl „Lietuvos draudimas“ ir šiemet akcijos metu nemokamai apdraudė
asmens draudimu visus Lietuvos
mokinius. Šis draudimas galioja
visoje Lietuvoje ištisą parą visą
rugsėjo mėnesį. Kiekvienas šalies mokinys nuo nelaimingų atsitikimų kelyje yra apdraustas 5
tūkst. eurų suma.
„Norime, kad tėveliai, išleisdami savo vaikus į mokyklas, neturėtų papildomų rūpesčių ir galėtų jaustis ramūs. Todėl draudimo

apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną, o
dėl to tėveliams nieko daryti nereikia. Svarbiausia, kad, nutikus
nelaimei kelyje, jie žinotų, jog gali
kreiptis į mus dėl patirtos žalos atlyginimo“, – sako A. Visockienė.
Mokinio, kuris keliaudamas pėsčiomis šį rugsėjį pateks į eismo
įvykį, tėvai ar globėjai kviečiami
apie tai iš karto pranešti „Lietuvos
draudimui“ telefonu 1828. Užregistravus įvykį, bendrovės specialistai išsamiai paaiškins, ką daryti toliau.
Pernai akcijos metu „Lietuvos
draudimas“ sulaukė 14 pranešimų apie eismo įvykius, kuriuose
nukentėjo pėstieji vaikai. Nukentėjusių vaikų amžius buvo nuo 7
iki 15 metų, tarp jų yra 8 berniukai
ir 6 mergaitės.
Patarimai – ir vairuotojams, ir
vaikams
Pasibaigus vasarai į gatves išrieda daugiau vairuotojų, o į mokyklas išskuba ir būriai mokinių.
Kol vaikai po atostogų sugrįš į ritmą ir prisimins saugaus eismo
taisykles, „Lietuvos draudimas“
ragina vairuotojus keliuose neskubėti ir rugsėjį vairuoti itin atidžiai.
Savivaldybės darbuotojai taip
pat pasirūpino, kad prie mokyklų
esančios perėjos būtų paženklintos ryškiu „Apsaugok mane“ ženklu, kurį per tiek metų atpažįsta

didžioji dauguma vairuotojų.
„Jau aštuonioliktus metus kreipiamės į Lietuvos vairuotojus –
mūsų visų dėmesingumas ir taisyklių laikymasis užtikrina, kad
mažieji eismo dalyviai, neretai
po ilgųjų vasaros atostogų išsiblaškę ir mažiau atidūs, pasieks
mokyklą ar namus saugiai. Statistika rodo, kad rugsėjo mėnesį
nelaimių keliuose, kai nukenčia
vaikai, mažėja, o tai reiškia, kad
visų mūsų elgesys ir atsakomybė
duoda norimų rezultatų“, – sako
A. Visockienė.
Apie saugaus eismo taisykles
su vaikais prieš naujus mokslo
metus raginami pasikalbėti ir tėveliai. „Vaikams svarbu priminti elementarius, bet kartais gyvybiškai svarbius dalykus – kaip
tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per
gatvę degant geltonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti
teisingą sprendimą“, – sako A.
Visockienė.
„Lietuvos draudimo“ inicijuojama akcija „Apsaugok mane“ Lietuvoje vyksta nuo 2000-ųjų ir yra
tapusi rudens tradicija. Skaičiuojama, kad šiemet Lietuvos miestuose ir miesteliuose specialiu akcijos ženklu bus paženklinta apie
1 tūkst. prie mokyklų esančių
perėjų, o „Lietuvos draudimas“
iš viso apdraus daugiau kaip 300
tūkst. mokinių.

Pristatytas Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2017-2019
metų strateginis veiklos planas
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovams ir administracijos specialistams buvo pristatytas „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2017-2019 metų
strateginis veiklos planas. Mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė, pristatydama
strateginį veiklos planą, pažymėjo, kad
pagrindinis jo tikslas yra užtikrinti efektyvų mokyklos veiklos vykdymą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms
spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti
mokyklos veiklai keliami uždaviniai, pasirinkti teisingą mokyklos vystymosi kryp-

tį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pažymėjo,
kad, vykdant minėtą planą labai svarbu
yra kurti motyvuojančią, inovatyvią aplinką, kuri padėtų efektyvinti ugdymo procesus: „Pagrindiniai siekiai ir toliau išlieka – užtikrinti mokinių motyvaciją, žinias,
skatinti pasiekimus bei kurti patogią, saugią, darbingą aplinką ir mokiniams, ir mokytojams“.
Pristatant minėtą planą, buvo išskirti
pagrindiniai veiklos prioritetai: individua-

li mokinio pažanga, mokyklos ir šeimos
bendradarbiavimo stiprinimas, saugios
ir motyvuojančios ugdymo aplinkos kūrimas.
„Saulės“ mokyklos vadovai ir administracijos specialistai išsamiai pristatė 2017-2019 metų strateginius tikslus,
uždavinius ir priemones, padėsiančias
siekti užsibrėžtų tikslų.
Mokyklos strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė,
kurią sudarė mokytojai, mokiniai ir tėvų
atstovai.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkų savivaldybei – naujas mokyklinis autobusiukas

Naująjį autobusiuką spėjo įvertinti Leipalingio progimnazijos mokiniai, dalyvavę iškilmingoje šventėj Vilniuje – jie savo įspūdžiais pasidalino su meru Ričardu Malinausku ir jo pavaduotoju Linu Urmanavičiumi/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį iš Vilniaus Katedros aikštės į 55 savivaldybes
iškilmingai išlydėti 82 nauji geltonieji autobusai. Švietimo ir
mokslo ministerija naują geltonąjį 19-os vietų „Iveco Dai-

ly“ markės autobusiuką įteikė ir Druskininkų savivaldybei.
Po pietų geltonasis autobusiukas jau įriedėjo į Druskininkus. Naująjį autobusiuką spėjo
įvertinti Leipalingio progimnazi-

jos mokiniai, dalyvavę iškilmingoje šventėj Vilniuje – jie savo
įspūdžiais pasidalino su meru
Ričardu Malinausku ir jo pavaduotoju Linu Urmanavičiumi.
Savivaldybės vadovai pasidžiau-

gė, kad geltonieji mokykliniai autobusiukai padeda užtikrinti saugias mokinių keliones į mokyklas,
sporto varžybas ir kitas svarbias
išvykas. Mokiniams meras R. Malinauskas palinkėjo smagių kelio-

nių artėjančiais mokslo metais.
Švietimo ir mokslo ministerija,
2000 m. inicijavusi mokyklų aprūpinimą geltonaisiais autobusais,
per keliolika metų savivaldybėms
jau yra nupirkusi 903 autobusus.

Druskininkų savivaldybė ragina būti atsakingais eismo dalyviais ir laikytis
Susisiekimo ministerijos parengtos dviračių
transporto priemonių vairuotojų atmintinės
Lietuvos keliuose pasirodžius
naujoms elektrinėms transporto priemonėms, jų pardavėjams,
nuomotojams ir naudotojams
kyla nemažai klausimų dėl šių
transporto priemonių identifikavimo, dalyvavimo viešajame eisme ir eismo dalyvių saugumo užtikrinimo.
Druskininkų savivaldybė ne kartą kėlė šį klausimą, savo iniciatyva
kvietė kurorto svečius, bendruomenę ir dvirates transporto priemones nuomojančius verslininkus
būti atsakingais eismo dalyviais.
Susisiekimo ministerija, siekdama užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, parengė dviračių
transporto
priemonių
vairuotojų atmintinę. Šioje atmintinėje dviratės transporto priemonės suskirstytos į paprastą
dviratį, elektrinį dviratį ir mopedą, priklausomai nuo maksimaliai išvystomo greičio ir galios.
Atmintinėje pateikiama informacija, kokie dokumentai yra privalomi ir kur konkrečiai transporto
priemonei leidžiama važiuoti.
Lietuvos didmiesčių ir kurortinių
miestų gatvėse vis dažniau pasirodo įvairių elektrinių transporto

priemonių, kurios pagal savo technines charakteristikas priskiriamos ne elektriniams dviračiams,
o mopedams, nes šių transporto
priemonių didžiausias projektinis
greitis gali viršyti 25 kilometrus per
valandą, o didžiausia naudingoji galia – siekti daugiau kaip 1kW.
Susisiekimo ministerija akcentuoja, kad tiek parduotuvėse įsigytos, tiek nuomos punktuose nuomojamos transporto priemonės,
kurios laikytinos mopedais, dalyvaudamos viešajame eisme turi
būti įregistruotos, apdraustos, turėti techninę apžiūrą, o šių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą
su atitinkama vairavimo kategorija (AM arba bet kuria kita motorinių transporto priemonių vairavimo kategorija).
Transporto priemonė, kurios projektinis greitis neviršija 25 kilometrų per valandą ir kurios galia yra
ne didesnė nei 1 kW, yra vadinama motoriniu dviračiu ir naudojama tokiomis pat eismo sąlygomis
kaip ir dviračiai. Tokia transporto
priemone, kaip ir dviračiais, galima važiuoti dviračių takais ir dviračių juostomis.

Ne mažiau svarbu laikytis ir tinkamos eismo kultūros – pėstieji
neturėtų vaikščioti tais takais, kuriais gali važiuoti tik dviračiai, o
dviračių vairuotojai, važiuodami
bendru taku arba šaligatviu, privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus,
o pro pat pėsčiąjį dviratininkas turi
važiuoti pėsčiojo judėjimo greičiu (3-7 km per valandą), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas
būtų saugus.
Susisiekimo ministerija primena,
kad važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, dviračio
gale – raudonos šviesos žibintas,
o dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba
būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius atšvaitus.
Dviračio naudotojai (keleiviai) iki
18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems, vyresniems kaip 18 metų asmenims,
dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir
užsisegus dviratininko šalmą.

Druskininkų savivaldybės maudyklose ir poilsio zonose vandens kokybė atitinka
Lietuvos higienos normos reikalavimus
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad visose Druskininkų savivaldybės maudyklose ir poilsio zonose vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN
92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, ir maudytis jose saugu.
Vandens kokybės tyrimai reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Komentaras
Antradienį sušauktame Druskininkų savivaldybės Tarybos
posėdyje opozicijos atstovai
konservatoriai ir liberalai „sužibėjo“ ne tik žodynu, bet ir
savo elgesiu. Nuolatinės įžeidžiančios replikos administracijos darbuotojų bei savivaldybės Tarybos daugumos
atžvilgiu ir pasisakymai, nesusiję su posėdyje svarstomais
klausimais, posėdžiuose dalyvaujantiems
žurnalistams,
administracijos specialistams
ir gyventojams jau skamba tarsi ta pati, gerokai nusibodusi
plokštelė.
Susidarė įspūdis, kad šį kartą konservatorius Vilius Semeška, liberalai Juozas Šarkus ir Karolis Kaklys dar labiau
„paleido vadžias“: įžeidinėjo
Savivaldybės administracijos
specialistus, pranešėjus, posėdžiui pirmininkavusį Druskininkų savivaldybės merą Ričardą Malinauską, valdančiąją
daugumą, nebe pirmą kartą
kliuvo ir posėdį stebėjusiai
Vyriausybės atstovei Alytaus
apskrityje Onai Balevičiūtei.
Beje, konservatorius V. Semeška ir savo „Facebook“ paskyroje – kaip posėdyje informavo vienas iš Tarybos narių
– Vyriausybės atstovo institutą Alytaus apskrityje yra pavadinęs „neįgaliu“.
Ar tokiu savo elgesiu liberalai
ir konservatoriai demonstruoja, kad jie propaguoja patyčių
kultūrą?
Konservatoriams reikia tiesioginio valdymo?
Svarstant klausimus, susijusius su Savivaldybės turtu, tam tikrų objektų perėmimu, jų perdavimu Savivaldybei valdyti patikėjimo
teise, susidarė įspūdis, kad nei liberalui J. Šarkui, nei konservatoriui V. Semeškai ir šiame posėdyje nepavyko suvokti, jog Taryba,
perduodama administracijai turtą
valdyti patikėjimo teise, nepraranda turto nuosavybės teisių. Ir kad
nei Savivaldybės administracija ar
Savivaldybės administracijos direktorė neturi nei teisių, nei galių
vienašališkai ar vienasmeniškai
spręsti to turto likimą t.y. parduoti ar kitaip perleisti Tarybos turtą.
Po aštrių diskusijų konservatorius
V. Semeška visiškai neteko kan-
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Konservatoriai ir liberalai per Tarybos posėdį įsisiautėjo
– įžeidinėjo ne tik administracijos specialistus ir Tarybos
daugumą, bet ir Vyriausybės atstovę

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ žurnalistų pasirodymas Tarybos salėje nemalonias emocijas sukelia liberalams ir konservatoriams, ypač J. Šarkui ir i V. Semeškai. Jie net reikalavo, kad posėdžio pirmininkas uždraustų žurnalistams fotografuoti/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

trybės ir metė viešą kaltinimą, kad
Druskininkų savivaldybėje neva
esama „politinio banditizmo“? Ką,
taip teigdamas, norėjo pasakyti
konservatorius? Nesuvaldė savo
noro eilinį kartą juodinti Savivaldybės administraciją?
Stebint posėdį, susidarė įspūdis,
kad liberalai ir konservatoriai savaip supranta demokratiją – patys
gali kalbėti bet kokiu tonu, tyčiotis ir įžeidinėti visus, o, vos sulaukę kritikos jų atžvilgiu, „įjungia“ tą
pačią melodiją: neva pažeidžiamos opozicijos teisės.
Konservatorius V. Semeška Tarybos daugumai pareiškė, kad
„kreipsis į Vyriausybę“ dėl tiesioginio valdymo įvedimo Druskininkuose. Įdomu, kodėl?
Beje, ar tokie ir panašūs politikai neturėtų pirmiausia „suvaldyti“ patys save? Susivaldyti nepakenktų ir liberalui J. Šarkui,
pasiūliusiam „dingti iš čia“ posėdį fotografavusiai žurnalistei. Kyla
abejonių, ar toks elgesys yra normalus ir tinkamas politikui, juolab
mokslų daktarui? Beje, tokią jo
agresiją prieš korespondentę palaikė visas opozicijos flangas.
V. Semeška posėdžio pirmininko net pareikalavo uždrausti fotografavimą.
O liberalas K. Kaklys, panašu,
posėdyje vėl pasigedo dėmesio.
Gal todėl, vis nenustygdamas,
mėtė replikas posėdžio pirmininkui bei Tarybos daugumai – rodė

nepagarbą, regis, taip tik dar kartą patvirtindamas, kad liberalui
patyčių kultūra yra nesvetima?
Tarybos daugumos narys Julius
Matulevičius priminė buvusiam
savo mokiniui gero ir pagarbaus
elgesio taisykles.

konservatorius turėtų labiau susirūpinti savo reikalais, kad ir tokiais, kaip jam konservatorių valdymo metais Druskininkų kurorto
senamiestyje skirtos kūrybinės
dirbtuvės „nejučiom“ virto gyvenamuoju namu?

Sukluso dėl dirbtuvių?
Tarybos posėdyje svarstyti ne
vien Savivaldybės turto panaudojimo klausimai. Iš viso Taryba patvirtino 18 sprendimų, susijusių ir
su Druskininkų savivaldybės biudžetu, ir nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimu, ir socialinio būsto nuoma, ir įvairiais kitais Druskininkų
savivaldybės gyventojams svarbiais reikalais.
Svarstant klausimą dėl išlaidų
apie Tarybos nario veiklą, siūlyta pakeisti išlaidų, susijusių su
Druskininkų savivaldybės tarybos
nario veikla, ataskaitos formą,
įtraukiant biuro patalpų nuomos
išlaidas. Tarybos narys gali turėti biurą, reikalingą savo veiklai,
susitikimams su rinkėjais. Ataskaitos forma turėjo būti pakeista
Tarybos sprendimu, nes to reikalauja dabar galiojantys teisės aktai. Pristačius sprendimo projektą, konservatoriui Antanui Balkei
kilo klausimų, tik kažkodėl susijusių ne su svarstomu sprendimo
projektu, o su „mero ataskaitos“
viešinimu.
Besirūpindamas kitų viešumu,

Konservatoriai ir liberalai vis
siekia sužlugdyti Kontrolės komitetą?
Dar posėdžio pradžioje V. Semeška frakcijos vardu prašė į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl Kontrolės komiteto. To
paties, į kurį konservatoriai ir liberalai savo kandidatų nesugeba deleguoti nuo kadencijos pradžios.
Tačiau klausimo iniciatoriai nei
Tarybos komitetų posėdžiuose,
nei prieš Tarybos posėdį nepateikė projekto dėl siūlomų kandidatūrų. Iki šiol jau ne vieną kartą
už liberalų ir konservatorių siūlytoms, vis tos pačioms V. Semeškos ir J. Šarkaus kandidatūroms
Tarybos nariai nepritarė. Kiti jų
frakcijų nariai dirbti Kontrolės komitete neketina, galimai siekdami
savo politinių tikslų. Todėl klausimas dėl Kontrolės komiteto neturėjo būti svarstomas, kol opozicija
nebus apsisprendusi, kokius kitus
kandidatus siūlyti.
Antradienį, tikintis kompromiso, klausimas dėl kontrolės komiteto vis dėlto į darbotvarkę buvo
įtrauktas. Bet, pradėjus jį svarstyti, opozicijos atstovai pakarto-

jo tą patį „spektaklį“ – jau nežinia
kurį kartą iš eilės siūlė tuos pačius žmones – esą komitete galėtų dirbti tik V. Semeška ir J. Šarkus. Ar, taip elgdamiesi liberalai ir
konservatoriai patys nesityčioja iš
kitų Tarybos narių? O gal paprasčiau ne tiesiog dirbti Druskininkų
labui, o apsimesti „aukomis“?
Pagal Tarybos sprendimą, Kontrolės komitetas sudarytas iš 5
narių ir yra veikiantis. Trys nariai
jau yra, trūksta tik liberalų ir konservatorių frakcijų atstovų, kurie
taip pat dalyvautų Komiteto veikloje. Tačiau ar nėra taip, kad jie
žaidžia savo, jiems naudingą politinį žaidimą, o Savivaldybės veikloje svarbus Kontrolės komitetas
jiems nė motais? Tarybos daugumos nariams kilo logiškas klausimas, jeigu liberalams ir konservatoriams trūksta kompetencijos,
ar nevertėtų vietą Taryboje užleisti kitiems?
Daugumai vėl nubalsavus prieš
minėtas kandidatūras, po balsavimo iš tribūnos replikavusi Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje
O. Balevičiūtė apgailestavo, kad ir
šįkart nepasiektas kompromisas,
kurio tikėtasi, svarstant klausimą
apie Kontrolės komitetą. Baigdama savo pasisakymą, ji palinkėjo
Tarybos nariams gerbti vieniems
kitus ir pradėti konstruktyviai dirbti.
Parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

Druskininkų švietimo bendruomenė aptarė artėjančių naujų mokslo
metų švietimo veiklos prioritetus
Artėjant rugsėjui, tradiciškai
rengiamas Druskininkų savivaldybės vadovų, administracijos atstovų ir švietimo įstaigų vadovų be jų pavaduotojų
pasitarimas-konferencija, pasidalinama įžvalgomis ir gerąja ugdymo patirtimi, aptariamos
švietimo aktualijos, pasirengimas naujiems mokslo metams.
Rugpjūčio 29 dieną surengtoje
konferencijoje Druskininkų savivaldybės švietimo bendruomenę pasveikino, už jų darbą padėkojo ir sėkmės linkėjo
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas bei
jo pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Lietuvos Draudimo Dzūkijos
skyriaus atstovė Alma Visockienė mokykloms įteikė specialias
liemenes, kad, organizuojant
įvairias išvykas iš mokyklos,

mokiniai būtų saugūs ir pastebimi kelyje.
Švietimo skyriaus vedėjas
Jevgrafijus Samuchovas pristatė Lietuvos Respublikos ir Druskininkų savivaldybės 2017-2018
mokslo metų švietimo veiklos
prioritetus. Visuomenės sveikatos aktualijas Druskininkų savivaldybėje pristatė Druskininkų savivaldybės administracijos
Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė
apžvelgė 2017 metų brandos
egzaminų rezultatus, pristatė
42-osios abiturientų laidos tolimesnę veiklą (aukštosiose mokyklose Lietuvoje mokysis 79
jaunuoliai, užsienyje – 5, profesijos – 11 , nesimokyti nuspren-

dė 33) bei apžvelgė artėjančius
mokslo metus.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė pristatė ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos
elementų įgyvendinimą „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown kalbėjo apie kokybišką ankstyvojo
amžiaus vaikų ugdymą ir pirmąją respublikinę edukacinių idėjų
mugę „Darželis, į kurį nori kiekvienas vaikas. Aš suradau, o
tu?“. Pirmą kartą šalyje organizuota mugė sulaukė didelio susidomėjimo, todėl planuojama
tęsti pradėtus darbus ir kitąmet
vėl organizuoti šį renginį. D.
Brown taip pat pristatė nacionalinio projekto „Lyderių laikas-3“
įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje 2017-2019 metais.

Artėjant rugsėjui, tradiciškai rengiamas Druskininkų savivaldybės vadovų, administracijos atstovų ir švietimo įstaigų vadovų be jų pavaduotojų pasitarimas-konferencija, pasidalinama įžvalgomis ir gerąja ugdymo patirtimi, aptariamos švietimo aktualijos, pasirengimas naujiems mokslo metams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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atkelta iš 1 psl.

Druskininkai su vasara atsisveikino spalvinga švente

Besibaigianti vasara Druskininkuose palydėta smagia
švente „Vasaros aidai“. Penktadienio vakarą į Pramogų aikštę
miestelėnus ir kurorto svečius
sukvietė maestro Miko Suraučiaus 70 metų jubiliejaus proga
surengtas koncertas „Pabūkime laimingi“. Šeštadienį atsisveikinimo su vasara šventėje
Pramogų aikštėje ir Vijūnėlės
parke netrūko renginių visai
šeimai, liejosi muzikos garsai.
Visą savaitgalį Vilniaus alėjoje
veikė margaspalvė Tautodailės
ir amatų darbų mugė.
Jubiliejinis koncertas „Pabūkim laimingi“, kuriame legendines Miko Suraučiaus dainas
atliko populiarūs Lietuvos dainininkai Povilas Meškėla, Česlovas Gabalis, Arina, Aleksandras
Ivanauskas-Fara, Viktoras Malinauskas, Irena Ašakaitė, Aistė
Lasytė, grupės „Vairas“, jaunieji „Huge Soul“, pats maestro bei
viena iš bigbito pradininkių Lietuvoje grupė BASSVIM, tapo tikra muzikos švente tądien susirinkusiems Pramogų aikštėje.
Visiems žinomas, mėgstamas ir
populiarias melodijas traukė ne
tik scenoje buvę dainininkai, bet
ir gausiai susirinkę žiūrovai. Tą-

dien renginyje dalyvavęs kompozitorius Teisutis Makačinas savo
kolegai M. Suraučiui jubiliejaus
proga įteikė aukštą apdovanojimą – LATGA Aukso žvaigždę.
Šeštadienį Vijūnėlės parke veikė išvažiuojamoji mokslinė laboratorija „Atradėjas“ – mokslinis
nuotykis visai šeimai, dovanojęs
daug gerų emocijų. Mažuosius
linksmino MINI cirko programa.
Šeimos buvo kviečiamos išmėginti įvairias atrakcijas, mokytis
EBRU meno, apsilankyti meninėse kūrybinėse dirbtuvėse „Tep
šlep“, spalvinti mandalas.
O Pramogų aikštėje surengtas
Irlavos kultūros centro vaikų tautinių šokių kolektyvo „Abavina” ir
ansamblis „Irlavnieki” iš Latvijos
pasirodymai, Alytaus rajono Simno kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Simnyčia“, „Diamonds Show“, grupė „Freeks on
floor“, Kazimiero Likšos, atlikėjo
Žilvino Žvagulio koncertai.
Vasara baigėsi, o Druskininkų kultūros centro kolektyvas druskininkiečius ir kurorto svečius į smagius renginius
žada kviesti ir rudenį.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Mieli mano Mok ytojai, buvę bendradarbiai, mokiniai,
Rugsėjo pirmosios skambutis netrukus vėl pakvies į mok yklas. Net ir nebūdami ten, prisiminsime mus mokiusius Mok ytojus, bendraklasius, kartu dirbusius kolegas, tebesimokančius
ir mok yklas jau palikusius mokinius.
Džiaugiuosi, kad ir mano gyvenime Rugsėjo 1-oji buvo ir išliks ne tik kaip Mokslo ir žinių šventė, bet ir naujų darbų, naujų susitikimų, naujų svajonių pradžią žyminti diena.
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Rugsėjo 1-ąja! Linkiu, kad
šventinis mok yklinio skambučio aidas kiekvieno iš mūsų širdyse vis iš naujo pažadintų ne tik prisiminimas, bet ir pažinimo džiaugsmą, norą semtis žinių ir tobulėti, siekti savo tikslų
ir svajonių. Linkiu stiprybės ir sveikatos, lai pildosi visi Jūsų
lūkesčiai!
Nuoširdžiai Jūsų,
Julius Matulevičius

Naujais mokslo metais Druskininkų
vandens parke – nardymo ir plaukimo
pamokėlės
išmokti naudotis nardymo įranga,
taisyklingai kvėpuoti, tikrai verta! O tai galima padaryti čia pat,
Druskininkuose, Vandens parke.
Rugsėjis – nuostabus metas naujiems iššūkiams. O kodėl gi nepabandžius susipažinti su povandeniniu pasauliu būtent dabar?“.

Anot D. Gaižausko, su moksleiviais dirbti labai smagu – jie imlūs, žingeidūs/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų vandens parke nuolat siūloma įvairiausių
naujovių, klientams patrauklių
paslaugų ir akcijų. Naujaisiais
mokslo metais parke naujomis paslaugomis turėtų susidomėti mažieji lankytojai ir jų
tėveliai. Čia bus galima išmokti plaukti ir įgyti nardymo pradmenų.
Galimybė pažinti povandeninį pasaulį
Kaip sakė pažintinio nardymo
su įranga instruktorius Dainius
Gaižauskas, jam norisi vaikučiams suteikti galimybę kuo įvairiau pažinti mus supantį pasaulį: „Ne paslaptis, kad šiandieninis
jaunimas prieš akis dažniausiai
mato kompiuterį ar mobiliojo ryšio telefoną. To, kas jį supa, tarsi nepastebi. Todėl mielai kviečiu
moksleivius į Vandens parką. Įsigijus Vandens parko abonementus, rugsėjo 1-10 dienomis vaikams dovanosime nemokamą
panėrimą po vandeniu. Jie susipažins su nardymo įranga, jos
praktiniu panaudojimu, išmoks
būti po vandeniu, atlikti keletą
saugaus nardymo pratimų ir sa-

varankiškai išnerti“. Anot D. Gaižausko, su mažaisiais dirbti labai
smagu – jie imlūs, žingeidūs.
Nardymo paslaugas Vandens
parke siūlantis profesionalus instruktorius įsitikinęs, kad buti „čia ir
dabar“ šiandieniniame pasaulyje
tampa tikru iššūkiu: „Mūsų mintys
lekia pašėlusiu greičiu, paskui jas
bėgame ir mes patys. Darbai, poilsio trūkumas atitolina mus nuo
supančio pasaulio, todėl turime
imtis veiksmų, kad nors trumpam
sustotume ir suvoktumėme, koks
jis gražus ir nepaprastai spalvingas“. Dainiaus manymu, vos tik
panėrę po vandeniu, mes save
atrandame iš naujo, tarsi stebime
save iš šalies, pajuntame kvėpavimo instinktą, sustipriname pasitikėjimo savimi jausmą: „Manau,
kad vaikams labai naudinga susipažinti su povandeniniu pasauliu. Nardymo pamokų metu vaikai
ir suaugusieji mokomi pasirūpinti
ne tik savimi, bet ir esančiais šalia. Kartu mokomasi bendrauti ir
įveikti visas po vandeniu iškilusias problemas.“
Druskininkų vandens parke
nardyti gali vaikai nuo 8-erių
metų. Pamokėlės trunka nuo 30

min. iki 1 val.30 min., priklausomai nuo pasirinktos programos.
Rugsėjį verta suskubti ir pasinaudoti siūlomomis akcijomis
– suaugusiesiems, įsigijusiems
Vandens parko abonementus,
pažintiniam nardymui arba „Try
Scuba“ kursui bus taikoma 10
procentų nuolaida.
„Dirbame kaip stipri ir vieninga komanda, todėl labai džiugina
klientų šypsenos ir geros emocijos. Nardyti nėra sudėtinga. Žmonėms, turintiems vandens baimę,
nardymo pamokų metu daug dėmesio skiriame adaptacijai prieš
kelionę į povandeninį pasaulį. Bijoti yra normalu, bet gyvenime reikia pasirinkti vieną iš dviejų kelių – bijoti arba įveikti baimes
ir kurti, – pasakojo D. Gaižauskas, džiaugdamasis, kad Druskininkuose mato daug savo veiklos
perspektyvų. – Labai norėčiau,
kad nardymas ateityje žmonėms
taptų tarsi varikliukas, kuris „užkabina“, sudomina ir įtraukia. Norisi, kad kuo daugiau žmonių šią
mūsų pramogą išmėgintų. Žemę
supa daugiau kaip 70 procentų
vandens. Kiek dar yra neištyrinėto povandeninio pasaulio! Taigi

Plaukimo pamokėlės – Vandens parke
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA baseinų skyriaus vadovas Gintaras Bitinas
pasakojo, kad labai seniai kirbėjo idėja pakviesti vaikučius į
plaukimo pamokas: „Norinčiųjų išmokti plaukti vis daugėja.
Druskininkų savivaldybės mokyklos Vandens parke organizuoja kūno kultūros pamokas – kai
kurie vaikučiai čia įgyja plaukimo pradmenų. O dabar atsiras
galimybė visiems vaikams, sulaukusiems 8-erių metų, išmokti
plaukti. Tuo pasirūpins Vandens
pramogų erdvėje dirbantys darbuotojai – dauguma iš jų yra baigę Kūno kultūros studijas, yra
savo srities profesionalai.“ G.
Bitino žodžiais, mokytis plaukti tikrai verta, siekiant išvengti
nelaimingų atsitikimų vandenyje, jaustis saugiems. Vandens
parko darbuotojai pastebėjo,
kad susidomėjimą plaukimu paskatino ir sėkmingi mūsų šalies
plaukikų startai įvairiuose pasaulio ir Europos čempionatuo-

se. „Norisi, kad žmonės įprastų
prie vandens, su juo „susidraugautų“, išmoktų taisyklingai kvėpuoti, drąsiai plauktų“, – sakė G.
Bitinas.
Bus organizuojamos 3 norinčiųjų išmokti plaukti grupės:
rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais. Bus pasiūlyta 10 užsiėmimų darbo dienomis – nuo
pirmadienio iki penktadienio.
Pamokėlių kaina, lyginant su Vilniaus ar kitų didmiesčių kainomis, yra tikrai simbolinė – 10-ies
užsiėmimų kursas kainuos 20
eurų, vienas užsiėmimas truks
45 minutes. „Manome, kad tėvai, kurie nori, kad jų vaikučiai
išmoktų plaukti, pirkdami moksleiviams skirtus abonementus,
skirs papildomus 20 eurų ir bus
tikri, kad jų vaikutis ne tik smagiai pramogauja vandens parke, bet ir išmoks plaukti“, – sakė
UAB „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centro Aqua“ marketingo ir pardavimų vadovė Jūratė
Vaitkevičiūtė. Druskininkų vandens parke ateityje planuojama
organizuoti ir individualias plaukimo pamokas vaikams ir suaugusiesiems. Tie, kurie buvo
pamėgę čia rengtas smagias
mankštas vandenyje, prasidėjus
žiemai, galės išmėginti ir aerobikos vandenyje užsiėmimus.
„Mano Druskininkai“
informacija

Nuo rugsėjo atsiras galimybė vaikams, sulaukusiems 8-erių metų, išmokti plaukti – tuo
pasirūpins Vandens pramogų erdvėje dirbantys darbuotojai/Centro AQUA archyvo nuotrauka

7

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Savaitraščio Nr. 119

Savivaldybės bus motyvuojamos pritraukti investicijas
Savivaldybių biudžetų pajamos priklausys ir nuo pačios
savivaldos pastangų pritraukti
investuotojus, kurti darbo vietas, savo ruožtu, nenumatytais
kriziniais atvejais nuostolius
iš dalies kompensuos ir valstybė, tai sutarta pirmadienį vykusiame Vyriausybės ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos (LSA)
atstovų susitikime, kuriame
dalyvavo Premjeras Saulius
Skvernelis, finansų ministras
Vilius Šapoka, LSA prezidentas Ričardas Malinauskas.
Susitikime diskutuota apie savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo tobulinimą. Numatoma ateityje
peržiūrėti gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo kriterijus, kad
savivaldybės turėtų daugiau finansinių galimybių. Finansų ministras V. Šapoka teigė, kad pirmadienį sutarta dėl kelių esminių
dalykų, vienas jų – savivalda taip
pat turi dėti pastangas lėšoms
užsitikrinti. Naujoji tvarka turi įsigalioti nuo 2018 m. sausio 1 d.
„Esminis dalykas, dėl ko pasiektas susitarimas, kad nauja tvarka
turi savivaldybes motyvuoti, kad
būtų sukurta kuo daugiau gerai
apmokamų darbo vietų. (...) Tos
savivaldybės, kurios rodys kuo
daugiau pastangų ir pasieks kuo
geresnį rezultatą, jų biudžetai pilnės. Geriausiai veikia paskatų
sistema“, – įsitikinęs ministras,
pažymėjęs, kad jeigu savivaldybės nesistengs, jų biudžetai neaugs ir tai esą bus aiškus signa-

Susitikime, kuiriame dalyvavo ir LSA prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, diskutuota apie savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo tobulinimą/Indrės Vilūnienės nuotrauka

las vietos savivaldos rinkėjams,
kad jų išrinkta valdžia nededa
pakankamai pastangų gerovei
didinti. Tariantis su savivaldybėmis, ketinama sukurti bendrosios
dotacijos kompensacijos (BDK)
mechanizmą, kuris būtų taikomas išimtinais atvejais, kai dėl
tam tikrų aplinkybių pastebimai
sumažėja savivaldybės pajamos.
„Jeigu atsitinka kokie nors nenumatyti įvykiai, pvz., ne dėl savivaldybės kaltės, ar veikimo, ar

neveikimo išeina didysis to regiono darbdavys, tai tokiu atveju būtų ieškoma sprendimo, kaip
pasidalyti nuostolius tarp skirtingų biudžetų – tarp savivaldybės
ir valstybės biudžetų“, – aiškino
V. Šapoka, pridūręs, kad diskusiją su savivaldybėmis vertina kaip
labai konstruktyvią. LSA prezidentas R. Malinauskas pritaria,
kad pastarasis klausimas savivaldybėms ypač aktualus. „Paimkime kaip pavyzdį Jonavos sa-

vivaldybę, ir, sakykime, užsidaro
„Achema“, reikia įsivaizduoti, kokia finansinė našta gultų ant savivaldybės. Jeigu įvyktų tokia
kritinė situacija, savivaldybė nebūtų palikta likimo valiai, o įstatyme būtų numatyta, kad dėl tokių
aplinkybių savivaldybei priklausytų didesnė bendrosios dotacijos kompensacija“, – kalbėjo R.
Malinauskas. Kalbėdamas apie
investicijų pritraukimą Druskininkų meras pažymėjo, kad veikiau-

siai kiekviena savivaldybė norėtų
pasiekti gerų rezultatų šioje srityje, tačiau ne viskas priklauso nuo
savivaldos. „Ne vien nuo savivaldybės priklauso ir ne nuo tų sąlygų, kurias gali nuspręsti pati savivaldybės taryba, – ar tai žemės
mokestis, ar tai turto mokestis, –
nes tai yra tiktai tam tikra dalis investitoriui sukurti patrauklumą.
Toliau yra, kaip mes galime operatyviai pateikti investuotojui žemės sklypus, pakeičiant paskirtį, suformuojant - tai yra bendra
visuma. Bent jau šiandien pasitarime finansų ministras pasakė, kad apie tai diskutuosime“, sakė R. Malinauskas. Premjeras
S. Skvernelis, be kita ko, pritarė, kad būtina gerokai paspartinti valstybinės žemės perdavimą
savivaldybėms patikėjimo teise ir tokį sprendimą galėtų priimti ne Vyriausybė, bet ir Nacionalinė žemės tarnyba, suderinus su
Žemės ūkio ministerija. Tai paskatintų investicijų plėtrą ir turėtų
teigiamą įtaką regionų vystymuisi. Susitikimo metu aptarta situacija, susidariusi dėl reikalavimo
savivaldybėms grąžinti Europos
Sąjungos (ES) lėšų dalį už nepasiektus prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų valymo
sistemų rodiklius. Svarstyta, kad
šios išieškotos lėšos galėtų keliauti į specialų fondą. Pabrėžta,
kad būtina struktūrinė vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių reforma.
ELTA 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Druskininkų JUC vasarą palydėjo tradiciniu žygiu, naktinio krepšinio
ir futbolo turnyrais
„Vaikščiok su svajotojais, tikėtojais, drąsuoliais, šviesuoliais, planuotojais, darytojais,
tiesiog sėkmingais žmonėmis,
kurių galvos debesyse, o kojos ant žemės. Leisk jų polėkiui
įkvėpti ugnį tavyje, kad paliktum šį pasaulį geresne vieta nei
radai!“ – šie Vilferdo Petersono
žodžiai įkvėpė Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC)
kolektyvą ir lankytojus dar vieną veiklos kupiną vasarą išlydėti aktyviai ir sportiškai.
Rugpjūčio
23-24
dienomis
Druskininkų jaunimo užimtumo
centras jaunimą pakvietė į tradicinį žygį pėsčiomis. Jaunimo
darbuotojai Aistė Fedaravičiūtė ir
Marius Dovidauskas kartu su 17
nuotykių ieškotojų pasileido Ašarinio ežero link. Žvarbokas vasaros pabaigos oras nesustabdė
drąsių žygeivių. Maudynės Ašarinio ežere, vakaras prie laužo,
žaidimai dieną ir naktį, susitikimas su priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos narais – tai tik dalis per
šias porą dienų patirtų nuotykių.
Įspūdingas vasaros keliautojų
pėsčiomis žygis, pasak jame dalyvavusios Karolinos, leidžia pažinti save, sutikti naujus žmones,
komandiškai veikti ekstremaliose
situacijose.
Rugpjūčio 28 d. surengtas „3x3
Naktinis krepšinis“, įprasminant
geriausias šio sporto tradicijas su
muzikos ir šviesų šou, atkakliomis
kovomis ir nepakartojama atmosfera, sutraukė gausų būrį žiūrovų ir dalyvių. Tarp jų – ir komandas iš kitų miestų. Nugalėtojais
tapo svečiai iš Lazdijų – koman-

da „Verslas nuo nulio“, finale įveikę druskininkiečius „Pusė Tonos“.
Trečioje vietoje liko „Gliūčina“ iš
Lazdijų. Naudingiausiu turnyro
žaidėju pripažintas Vytenis Vaivada. Ir svečiai iš kitų miestų, ir vietiniai žiūrovai, ir dalyviai gyrė renginio atmosferą, lygino jį su JAV
gatvės krepšinio turnyrais, suvienijančiais bendruomenes.
Rugpjūčio 29 d. JUC lauko erdvę užvaldė sporto karalius futbolas – čia virė antrus metus organizuotos „JUC Futbolo taurės“
batalijos. Šį kartą taurę iškovojo
„Kūdi bedarbiai“, praėjusiais metais likę antroje vietoje. Jie finale 1:0 įveikė „Leipą“. Naudingiausia žaidėja tapo Monika Vilkelytė,
įmušusi pergalingą įvartį finalinėse varžybose. Šiais metais buvo
renkamas ir naudingiausias vartininkas, kuriuo tapo Tomas Raudonikis iš 3-ąją vietą iškovojusios
„Straigis FTW“ komandos – per
visą turnyrą jis į savo ginamus
vartus praleido vos du įvarčius.
Veiklos finansuojamos iš Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ministerijos. Druskininkų JUC dėkoja rėmėjams – bendrovėms „Romnesa“ ir „Velvetti“. Druskininkų
jaunimas kviečiamas aktyviai
dalyvauti rudens veiklose, tarp
kurių – naujas gyvų „Auksinio
proto“ žaidimų sezonas, „Kino
naktis“, dviračių žygis, susitikimai su įdomiais žmonėmis, diskotekos ir dar daug visko. Daugiau informacijos – www.juc.lt
ir fb.com/DruskininkuJUC.
Druskininkų JUC informacija

Maudynės Ašarinio ežere, vakaras prie laužo, žaidimai dieną ir naktį – tai tik dalis per šias porą dienų patirtų nuotykių/Druskininkų
JUC archyvo nuotrauka

Naudingiausia žaidėja tapo Monika Vilkelytė, įmušusi perDidelio dėmesio sulaukė „3x3 Naktinis krepšinis“ /Druskininkų JUC ar- galingą įvartį finalinėse varžybose/Druskininkų JUC archychyvo nuotrauka
vo nuotrauka
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M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai
– konkurso-festivalio „Muzika be sienų“
laureatai
Rugpjūčio 14-23 dienomis surengto XVII tarptautinis pianistų, vokalistų, instrumentalistų,
kamerinių ansamblių konkurso-festivalio „Muzika be sienų“
metu Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai
Raigardas Planutis ir Dorotėja Bachtijeva (mokytoja Gražina Vosylienė) sėkmingai dainavo profesorių komisijai, miesto
visuomenei.
Vasaros atostogos nesutrukdė Raigardui Planučiui (solistų
„B“ kategorijoje) tapti laureatu
ir užimti pirmą vietą (vadovė G.
Vosylienė, koncertmeisteris Danas Juškevičius).
Dorotėja Bachtijeva, Danas
Juškevičius, Eglė Miknytė (vokalinių kamerinių ansamblių kategorijoje II grupė „D“) pelnė
laureato diplomą (mokytoja G.
Vosylienė).
R. Planutį profesorė Vera Nosina pakvietė į konkursą Maskvoje. Tai didžiulė garbė ir įvertinimas! Pastangos, sunkus darbas
nenuėjo veltui. Sveikiname!
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Rugsėjo pirmosios šventės
Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigose:
Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje – 10.00 val.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje - 10.00 val.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje – 10.00 val.
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijoje – 10.00 val.
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje – 9.00 val.
Druskininkų Švietimo centre – 16.30 val.
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje:
Muzikos specialybės mokiniams – 13.00 val. (Vytauto g. 23),
Dailės ir choreografijos specialybių mokiniams – 15.00 val. (Vytauto g. 23).

Koncertmeisteris D. Juškevičius, mokytoja G. Vosylienė, solistė D. Bachtijeva, profesorė iš Maskvos J. Starodubrovskaja, solistas R. Planutis konkurso-festivalio „Muzika be
sienų“ uždarymo koncerte/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Įvairiose miesto vietose nuolat randami
mobilieji telefonai. Dėl jų kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą nuo 8 iki 17
val. Tel. 8 700 65558

Romos Pankevičienės
įmonėje
Rugsėjo 1-osios
proga visą šventinį
savaitgalį tortams
taikoma net 20 proc.
nuolaida!
Romos Pankevičienės įmonės
„Cukrainėje“ priimami ir užsakymai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų, šakočių, šimtalapių, pyragų, sausainių ir kitų gaminių už itin patrauklią kainą!
R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

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

9

Savaitraščio Nr. 119

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Lytiškai plintančių ligų tyrimai – prireikus
atliekami ir namuose anonimiškai

Visi norime kokybiško ir
įdomaus gyvenimo, mėgautis
jo teikiamomis galimybėmis.
Viena svarbiausių dalių kiekvieno kasdienybėje – santykiai su kitais asmenimis, nuo
kurių neatsiejamos ir seksualinės patirtys. Atvirai kalbėti
apie seksualinį gyvenimą jau
nebėra tabu. Tačiau laisvesnis požiūris ir išsivystęs pasaulis atneša grėsmių, apie
kurias verta žinoti. Taigi, nuo
ko priklauso jūsų ir jūsų partnerio (partnerių) sveikata?
Kokios LPI dažniausios?
Lytiniu keliu plinta įvairūs
ligų sukėlėjai – virusai, bakterijos, pirmuonys, grybeliai. Dažniausiai uždegimo sukėlėjais
tampa šie mikroorganizmai:
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium. Lytiniu keliu plintančių
infekcijų (toliau - LPI) nustatymas yra svarbus visiems lytiškai aktyvaus amžiaus žmonėms, nes užsikrėtus jomis,
atsiranda nepatogumo jausmas, sutrikdomas normalus
seksualinis gyvenimas, o negydomos ligos gali baigtis nevaisingumu. Svarbu atsiminti,
kad didesnė rizika užsikrėsti LPI santykiaujant be apsaugos su nauju arba atsitiktiniu
partneriu, turintiems homoseksualių santykių. Ypač svarbu išvengti LPI planuojantiems
šeimą – nėštumo nutrūkimo,
naujagimio užkrėtimo grėsmė.
Kaip atliekami LPI tyrimai?
LPI diagnozuoti naudojami
molekuliniai metodai, leidžiantys

iš tiriamos medžiagos nustatyti
ligos sukėlėjo DNR. Vienu kartu
galima nustatyti keliolika mikroorganizmų iš vieno mėginio. Tai
ypač patogu, nes įvairių sukėlėjų sukelti simptomai labai panašūs, todėl vienu metu asmuo
gali pasitikrinti nuo visų LPI. Gydytis LPI be tyrimų reiktų vengti. Procesas ilgiau užtrunka, gydymas gali būti neefektyvus, o
tai išvargina pacientą ir kainuoja
brangiau. Atsižvelgiant į tai, kad
asmuo gali nejausti jokių LPI
simptomų, gydytojai rekomenduoja po rizikingų lytinių santykių pasitikrinti profilaktiškai. O
gavus teigiamą rezultatą visada
reikėtų informuoti ir partnerį.

Kur kreiptis įtarus LPI?
Jei įtariate problemą, kreipkitės į šeimos gydytoją arba
tiesiai į gydytoją specialistą
(ginekologą, urologą, dermatovenerologą). Jeigu tam neturite galimybių, tyrimus galite atlikti patys. Tam reikėtų kreiptis
į laboratoriją, kuri atlieka lytiškai plintančių ligų tyrimus.
Šiauliuose jų yra net kelios. Čia
pacientui būtų suteikta visa reikiama informacija ir atlikti tyrimai. Naujiena vyrams – kai kuriose laboratorijose tyrimus
galima atlikti iš „pirminės porcijos“ rytinio šlapimo. Norintiems
visiško konfidencialumo, technologijų amžius siūlo paslaugą
užsisakyti internetu. Užsiregistravus tyrimų internetu svetainėje ir sekant vedlio nurodymais, pagal užsakymo numerį
nurodytu adresu į paštomatą
atsiunčiamas mėginio paėmimo
komplektas kartu su instrukcija.
Mėginį reikia grąžinti taip pat

naudojantis paštomatu. Gavus
teigiamą rezultatą, būtina kreiptis į gydytoją, kuris jums ir jūsų
partneriui (partneriams) paskirtų tinkamą gydymą.
Ką reiktų atsiminti?
LPI tyrimus rekomenduojama
visiems lytiškai aktyvaus amžiaus žmonėms:
po nesaugių santykių su nauju partneriu arba atsitiktinių santykių atvejais;
planuojantiems šeimą, nėščiosioms ir turintiems homoseksualių santykių.
Būtinai reikia pasitikrinti, jei:
vyrams – skausmas šlaplėje
arba šlapinimosi metu, išskyros
iš šlaplės;
vyrams ir moterims – pūslelės arba žaizdos lytinių organų
srityje, skausmas, išskyros iš
tiesiosios žarnos;
moterims – pagausėjusios išskyros iš makšties, atsirado blogas kvapas, skausmas šlapinantis, skausmas lytinių santykių
metu, kraujavimas po sueities.
Apie 50% lytiškai plintančių
infekcijų yra besimptomės.
Negydomos lytiškai plintančios infekcijos gali turėti rimtų
komplikacijų.
Apie savo tyrimų rezultatus
būtinai turite informuoti partnerį ir kreiptis į specialistą dėl gydymo.

Visos tiesioginės 2017 m. Europos krepšinio
čempionato varžybų transliacijos didžiajame
ekrane Grūto parko kavinėje!
Smagiai praleidus laiką, pasirūpinsime transportu,
kad saugiai grįžtumėte į namus.
Transliacijos ir įėjimas į kavinę visada
nemokami!
Tel. 8 630 06888

Visus LPI tyrimus galite atlikti SYNLAB Lietuva laboratorijoje, Druskininkuose. Tel.
8 313 55278
Pranešimą parengė:
SYNLAB Lietuva
laboratorija, Testokodas.lt

Renginiai
Rugpjūčio 30 d. 20 val. Vincenzo de Martino (Italija) baigiamasis fortepijoninės muzikos vasaros koncertas. Repertuare skambės M. K. Čiurlionio, J. S. Bach, F. Liszt, S. Rachmaninov, J. Vitols, L. van
Beethoven kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)  
Rugpjūčio mėn. 31 d. 19 val. AB „Eglės“ san. bibliotekoje vyks poetės, prozininkės Agnės Žagrakalytės
kūrybos vakaras ir jos naujausių knygų pristatymas. Renginio metu galėsite įsigyti knygų su autorės autografu. Renginys nemokamas
Rugsėjo 3 d. 15 val. Lietuvos muziejų kelio „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ paskaita ir
ekskursija „Minime V. K. Jonyno 110-ąsias gimimo metines“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Rugsėjo 4-9 d. Tarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė 2017“:
Rugsėjo 4 d. 16 – 18 val.; rugsėjo 5-7 d. 10 – 13 val. ir 14 – 18 val.; rugsėjo 8 d. 10 – 13 val. – kalvystės amato demonstravimas Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)
Rugsėjo 6 d. 14 – 17 val. – edukaciniai užsiėmimai moksleiviams Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)
Rugsėjo 6 d. 11 val. „Bočiai“ kviečia į sveikatingumo rytmetį „Padėkime vieni kitiems“. Dalyvaus „Sidabrinės linijos“ darbuotojai ir dalyviai (Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre, Veisiejų g. 17)
Rugsėjo 8 d. 16.30 val. Plenero dalyvių kūrybos darbų parodos pristatymas Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13).Dalyvaus Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis „Racilukai“.
Rugsėjo 8 d. 18.30 val. kompozitoriaus Kęstučio Bieliuko fortepijono muzikos autorinis vakaras. Atlikėjas
– Andrius Vasiliauskas (fortepijonas); (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Parodos
Paroda „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Jurgitos Kauzonaitės siuvinių paroda „Vilties spindesys“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys,
Alėjos g. 30, Leipalingis)
Iki rugsėjo 26 d. – Antano Martinaičio tapybos paroda „Liber magnus“, parengta iš Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai“. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje. Paroda veiks
iki rugsėjo 30 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Jurgitos Jauneikienės
veterinarijos klinikoje atliekama:
• Biocheminiai ir klinikiniai kraujo ir šlapimo
tyrimai;
• Kraujo tepinėlių, odos skutenų ir šlapimo
nuosėdų mikroskopiniai tyrimai;
• Dantų higiena ultragarsiniu skaneriu;
• Chirurginės operacijos;
• Echoskopiniai tyrimai;
Rugsėjo mėnesį šuniukams ir kačiukams iki 6 mėn. amžiaus
sveikatos profilaktikai (apžiūra, konsultacija gyvūnų auginimo,
priežiūros ir mitybos klausimais, dehelmintizavimas, čipavimas
ir vakcinacija) taikoma 20% nuolaida.

Mus rasite: Sodžiaus g. 18, Neravų kaimas.
Tel. 8 699 35788
DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE BUS ORGANIZUOJAMI
INTENSY VŪS UŽSIENIO K ALBŲ KURSAI
Kalbos: ispanų kalba (A1), anglų kalba, vokiečių kalba
Trukmė: 40 akad. val. (2 kartus per savaitę po 2 akad.val.)
Vieta: Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80 (administracijos pastate, konferencijų salėje)
Mokymų pradžia: 2017 m. rugsėjo 22 d. 18.00 val.
Grupės: pradedantieji ir pažengusieji
Kursai mokami
Registracija iki 2017- 09-25
Tel.: (8 313) 51178 arba e-paštu: snieguole@dscentras.lt

10

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Savaitraščio Nr. 119

Naujos Druskininkų savivaldybės vietovės patenka į buferinę
Afrikinio kiaulių maro zoną: be atskiro Druskininkų VMVT
leidimo bus draudžiama laikyti kiaules
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Druskininkų valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba (toliau
– Druskininkų VMVT), informuoja jog dėl nustatytų Afrikinio maro židinių (toliau
– AKM) Stračiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.,
(VMVT direktoriaus 2017 m.
rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.
B1-517 „Dėl afrikinio kiaulių
maro židinių Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Stračiūnų kaime“ aplink
AKM židinį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, į kurias pateko šios Druskininkų
savivaldybės teritorijos:
Į AKM židinio apsaugos zoną
patenka Druskininkų sav.
Leipalingio sen. Barzdžiūnų k., Cimaniūnų k., Drapalių k., Dubraviškių k., Guobinių k., Karalinavo vs., Margų
k., Mažonių k., Panemunės k.,
Radvilonių k.,Raudonikių k.,
Šaulėnų k., Stračiūnų k., Voverių k., Zasčiūniškės k.
Į AKM židinio priežiūros zoną
patenka Leipalingio sen. Černiauskų k., Čivonių k., Degėsių k., Didžiasalio k., Druskininkėlių k., Gailiūnų k.,
Janavo k., Jovaišių k., Kamorūnų k., Kaziulių k., Leipalingio k., Leipalingio mstl., Liepiškių k., Miciūnų k., Paseirės
k., Ricielių k., Ringėliškės
k., Saltoniškės k., Savanorių
k., Snaigupės k., Tautėnų k.,
Vaikšnoriškės k., Veršių k.,
Vileikių k., Vilkanastrų k.
Dėl nustatytų naujų AKM židinių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose Druskininkų,
Lazdijų ir Varėnos savivaldybių
vietovėse, siekiant apsaugoti kitas Lietuvos Respublikos administracines teritorijas nuo AKM
sukėlėjo patekimo ir paplitimo,
yra keičiamas 2014 m. rugsėjo 17 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
įsakymas Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“. Šis įsakymas
keičiamas 2017-08-29 VMVT direktoriaus pasirašytu šio įsakymo pakeitimu Nr. B1-542. Vadovaujantis juo, visa Druskininkų
savivaldybės teritorija patenka
į buferinę Afrikinio kiaulių maro
zoną, kurioje be atskiro Druskininkų VMVT leidimo draudžiama laikyti kiaules (steigti naujas kiaulių laikymo vietas;
įsivežti naujas kiaules į kiaulių
laikymo vietas, kurios yra įtrauktos į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę ir kuriose
šio įsakymo įsigaliojimo dieną
nebuvo laikomos kiaulės).
Vietovėse, kurios nebuvo
įtrauktos į Afrikinio maro buferinę zoną, 2014 m. rugsėjo 17 d.
VMVT direktoriaus įsakymo Nr.
B1-800 priedo 4 punktu (Druskininkų miestas; Leipalingio
sen. Baltosios Ančios HES k.,

Butelionių k., Černiauskų k.,
Diržų k., Didžiasalio k., Dulgininkų k., Gailiūnų k., Gerdašių k., Guronių k., Kaziulių k.,
Krivonių k., Lipliūnų k., Miciūnų k., Mikalinos k., Mizarų k.,
Ringėliškės k., Sventijansko k., Vilkanastrų k.; Viečiūnų
sen.) ir neatitinka Biologinio
saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.
B1-384, nurodoma ne vėliau
kaip iki 2017 m. rugsėjo 30
d. paskersti laikomas kiaules
savo reikmėms kiaulių laikymo vietoje, išvežti skerdimui į
VMVT patvirtintą skerdyklą arba
nugaišinti, jeigu laikomos kiaulės netinkamos skerdimui dėl jų
amžiaus, ir jų gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojui. Kiaulių laikytojai
prieš skerdžiant, išvežant į skerdyklą ar nugaišinant kiaules bei
įtarus kiaulių užkrečiamąją ligą
arba kiaulių gaišimo atveju, turi
nedelsiant informuoti Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai, tel. (8 313) 60371,
51184, mob.: 8 693 60878, 8
600 11003) arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją Joną Miliauską
(8 620 83124) dėl kiaulių klinikinės apžiūros ir mėginių afrikinio
kiaulių maro tyrimams paėmimo. Įspėjame, kad, nesilaikant
aukščiau paminėtų reikalavimų, gręsia administracinės
nuobaudos, o kiaulių laikytojai praras galimybę gauti
kompensaciją už priverstinai
skerdžiamas kiaules.
Druskininkų VMVT informuoja kiaulių laikytojus apie galimybę kreiptis į Druskininkų savivaldybėje sudaromą nuolatinę
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų
taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimo komisiją dėl nuostolių, patirtų, vykdant
reikalavimus pasiskersti kiaules,
kompensavimo pagal Nuostolių,
kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo
ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones,
kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respu-

blikos žemės ūkio ministro 2015
m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 3D-2
„Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė
gyvūnų savininkai vykdydami
gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos
priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Norintieji gauti kompensaciją turės užtikrinti tinkamą
kraujo ir organų mėginių afrikinio kiaulių maro tyrimams
paėmimą iš nugaišintų, savo
reikmėms paskerstų ar į skerdyklą vežamų kiaulių ir jų pristatymą į Nacionalinį maisto
ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą bei pateikti užpildytas paraiškas Druskininkų savivaldybei per 20 darbo
dienų. Esant svarbioms priežastims, dėl kurių nepateikta
per 20 darbo dienų, pateikti ne
vėliau kaip per 40 darbo dienų po VMVT pateiktos oficialios informacijos apie gyvūnų
užkrečiamosios ligos židinio
likvidavimą ir (arba) dėl šių
ligų veterinarinės sanitarijos
priemonių įvykdymą, kartu
su paraiška pateikti priežasties patvirtinimo dokumentą (mėginių pristatymą patvirtinantį mėginių atrinkimo
aktą) bei kitus būtinus dokumentus visų patirtų nuostolių atlyginimui (asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą,
jeigu teikia fizinis asmuo; dokumentus, kuriais patvirtinama
nuosavybės teisė į sunaikintą
turtą; dokumentus, įrodančius
išlaidas už atliktas patalpų ir
įrangos valymo, dezinsekcijos ir
dezinfekcijos paslaugas; dokumentus arba jų kopijas, kuriais
patvirtinama, kad laboratoriniai
mėginiai dėl užkrečiamosios gyvūno ligos paimti ir tyrimai atlikti;
draudimo įmonės pažymą, jeigu
gyvūnas buvo draustas, kurioje
nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma; įsipareigojimą VMVT vienus metus
nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje, paraišką pateikus po 20 darbo dienų kartu su paraiška pateikti ir
svarbios priežasties patvirtinimo
dokumentą dėl kurios paraiška
nepateikta per 20 darbo dienų.
VMVT Druskininkų VMVT
informacija

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 11 d. 8 30 val. bus atliekami J. Žukauskui, E. Stačiokui ir I. Stačiokienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0007:324) esančio Snaigupės k.,
Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo savininkus: D. Tumosienę, (kad. Nr. 5935/0007:253), Č. Nanartonį, A. Nanartonį, A. Nanartonienės turto paveldėtojus (kad. Nr. 5935/0007:254).
Darbus atlieka UAB „Aginro“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 8 656 45034.
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Sveiko ir skanaus maisto idėjos – vaikams

UAB „Minolga“ direktoriaus pavaduotoja A. Stašinskienė kartu su virėjomis R. Pigagiene ir L. Pilveliene ragauja naujai paruoštų patiekalų

Grožio salonas „Elita“
Auskarų įvėrimas PIERCING;
Antakių ir blakstienų dažymas;
Ilgalaikis nagų lakavimas GELISH laku.
Veido masažas, kūno masažas, kosmetikos veido
procedūros. Tel. 8 612 20142
Manikiūras, pedikiūras, soliariumas. Tel. 8 600
13600
Maloniai kviečiame apsilankyti: Vilniaus al. 10-13,
Druskininkai, tel. 8 313 55084

Artėjant naujų mokslo metų
sezonui, UAB „Minolga“ valgyklų darbuotojai ruošiasi darbymečiui. Kiekvienas iš jų turi
būti atidus, nes visi yra atsakingi už vaikų sveikatą. Netinkamai
parinktas ar laikytas produktas
ir iš jo pagamintas patiekalas
gali sukelti rimtų susirgimų, o
įmonę pažymėti nesėkmės ženklu. Todėl valgyklos darbuotojai, artėjant rudeniui, ruošiasi ir
kruopščiai apgalvoja, kaip saugiai, skaniai ir sveikai pamaitinti kiekvieną mokinį.
Siekdami pagilinti profesines žinias, pasisemti patirties, bendrovės „Minolga“ mokyklų valgyklų darbuotojai dalyvavo „Promo
food service“ organizuotame renginyje „Sveiko ir skanaus maisto
idėjos vaikams“. Renginio metu
turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų
ir konditerių asociacijos (LRVVKA) nare šefe ir VŠĮ „Sveikatos
balansas“ įkūrėja Aida Matulevičiūte, kuri dalinosi patirtimi apie
visavertę vaikų mitybą. Sveikesnis, natūralesnis, šiuolaikines mitybos tradicijas ir tendencijas ati-

Reikalingas elektrikasautomatikas.

Darbo pobūdis - gamybos
įrenginių automatikos sistemų priežiūra, gedimų šalinimas.
Reikalavimai:
1. Elektronikos žinios.
2. Darbo patirtis gamybos
įmonėje (privalumas).
3. Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Darbo vieta – Druskininkai.
Telefonas pasiteirauti
8 686 55889

Reikalinga kambarinė
prižiūrėti
apartamentus.
Tel. 8 645 19517

PRANEŠIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DRUSKININKŲ GYDYKLOS LIKVIDAVIMO
Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T1-131 „Dėl viešosios įstaigos Druskininkų
gydyklos likvidavimo“ ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 1 d. nusprendė likviduoti VšĮ Druskininkų gydyklą. Likviduojamos įstaigos teisinė
forma – Viešoji įstaiga, buveinės adresas – Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 11, LT-66119, kodas – 252159340, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, – Juridinių asmenų registras.

Reikalingi darbininkai
dirbti miške: 1 benzopjūklininkas ir 1 pagalbinis
darbininkas.
Tel. 8 614 37960
VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

UAB „Minolga“ darbuotojai kartu su VŠĮ „Sveikos mitybos balansas“ įkūrėja Aida
Matulevičiūte

tinkantis – toks turi būti maistas,
patiekiamas visiems darželius bei
mokyklas lankantiems vaikams.
Pasak mitybos specialistų, kokybiškas maistas turi didelę įtaką fizinei ir protinei vaiko raidai
bei imunitetui. Labai svarbi ne
tik maisto produktų kokybė, bet
ir tai, kaip ruošiamas bei tiekiamas maistas. Valgyklų darbuoto-

jai vis dažniau renkasi kokybiškus
produktus, noriai senas produktų
gamybos receptūras keičia naujomis. Renginyje įgytas naujas
žinias UAB „Minolga“ panaudos,
gamindami gardžius patiekalus ir
naujais mokslo metais patiekdami
juos mokiniams.
Užsakymo Nr.: MDR-119-01

„Medea“ SPA viešbučiui reikalingas naktinis
administratorius (-ė). Teirautis tel. +370 625 62205
(darbo dienomis nuo 8-17 val.).
Vaikų laisvalaikio centras „Smiltelės“ kviečia registruotis į pusės ir
visos darbo dienos vaikučių priežiūros grupę. Jauki, spalvinga, saugi
aplinka, amžių ir poreikius atitinkanti veikla turėtų sudominti tuos tėvelius,
kurie nori palengva adaptuoti vaikiuką darželiui bei mokyklai, vengia dažno sirgimo, nori skirti keletą valandų savo poreikiams. Mūsų tikslas - skatinti vaiko savarankiškumą, saviraišką ir kūrybiškumą, lavinti vaikų fantaziją. Du kartus per savaitę mažuosius aplanko muzikė Jūratė, atverianti
„smilčiukams“ ypatingą garsų pasaulį. „Smiltelėse“ vaikai mokosi bendrauti, draugiškai pramogauti, raidelių ir skaičiukų… Jie šoka, spor tuoja, piešia, lipdo, kuria, vaidina, muzikuoja. Mokosi pažinti pasaulį, aplinką, kitus ir save.
Jei jūsų vaikelio amžius nuo 2 iki 6 -erių metukų, kviečiame prisijungti
prie mūsų šaunios kompanijos ir smagiai bei turiningai leisti laiką.
Darbo laikas: I-V nuo 7.30 iki 13.00 val. (pusė darbo dienos); I-V nuo
7.30 iki 18.00 val. (visa darbo diena)
Smulkesnė informacija tel. 8 678 19423; M.K. Čiurlionio g.3, Druskininkai.

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
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2017.09.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:50 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
12:45 Klausimėlis.lt.
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 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:10 Loterija „Jėga“.
21:15 Pasaulio futbolo čempionato
atrankos rungtynės. Lietuva – Škotija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
23:55 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Mumija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“ (k.).
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
11:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
12:00 „Tėvelio dukrytės“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Džiunglių knyga 2“.
20:55 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
21:00 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Turkija - Rusija“. Tiesioginė
transliacija.
21:50 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
22:05
„Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Turkija - Rusija“. Tiesioginė transliacija.
22:55 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
23:00 „Kodas 999“.
01:20 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Serbija - Latvija“. Vaizdo
įrašas.
03:00 „Surogatinė motina“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 Prekybos centro kietuolis.
21:20 PREMJERA Kaip atsikratyti boso 2.
23:40 Piktosios dvasios sugrįžimas.
01:25 Tuk tuk (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai
su D. Žeimyte. Pokalbis su kunigu
A.Valkausku.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.

20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bitininkas“.
01.05 „Leningradas. Pokario gatvės“.
02.55 „Pasaulio chameleonai“.
03.20 „Chiromantas“.
04.10 „Merdoko paslaptys“.
04.55 „Delta“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06.30 Miestai ir žmonės.
06.35 „Jaunikliai“.
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23:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
23:30 „Kulka“.
01:15 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Latvija - Belgija“. Vaizdo įrašas.
02:55 „Grainderis“.

06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Linksmieji detektyvai“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir 07:45 „Harvis Biksas“.
šuo“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
07:35 „Diagnozė - žmogžu- 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
dystė“ (k).
09:30 „Tinginių miestelis“.
08:30 „Voratinklis“ (k) (.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 „Žiniuonis“ (k).
10:10 KINO PUSRYČIAI Mano
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). mama dinozaurė.
11:55 Keturkojis Kupidonas.
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
13:50 „Pričiupom!“.
14:45 „Voratinklis“.
14:50 „Drakono sūnus“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 Žinios.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
18:00 Info diena.
Lego filmas.
18:30 „Savas žmogus“.
21:20 Tūkstantis žodžių.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
23:10 Uošvio tvirtovė.
21:30 Naktinis pasivažinėjimas.
01:15 Kaip atsikratyti boso 2 (k).
23:25 Drąsiaširdis (k).
06:25 Dienos programa.
01:25 „Nikita“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
07.05 Programa.
02:55 Naktinis pasivažinėjimas (k).
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Visatos stebuklai“.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
14.00 „Laukinė Australija“.
06:00 Lietuvos Respubli14.30 Marijampolės mero rinkimai.
kos himnas.
16.00 Žinios.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
16.20 Partizanų keliais. Istorinė 07:00 Džiunglių knyga 2.
edukacinė laida.
07:25 Premjera. Alvinas ir patrakė16.50 „Baltoji strėlė“.
liai burundukai 1.
18.00 Žinios.
07:35 Šervudo padauža Robinas
18.35 0 laipsnių.
Hudas.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
07:50 Premjera. Džeronimas 3.
20.00 Žinios.
08:15 Karinės paslaptys.
20.30 „Kapitonas Gordejevas“.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
22.30 Žinios.
12:00 Pasaulio dokumentika. Įsta23.00 „Vincentas“.
būs laukinio pasaulio gyventojai. Ma00.30 „Merdoko paslaptys“.
žieji Afrikos gyvūnai (.
01.30 „Kapitonas Gordejevas“.
12:50 Pasaulio dokumentika. Er03.20 „Visatos stebuklai“.
dvės. Pasaulio žavesys.Tokijas. Mies04.10 „Likimo melodija“.
tas feniksas.
05.45 „Visatos stebuklai“.
13:45 Paryžiaus paslaptys. Mulen
06.35 „Jaunikliai“.
Ružo paslaptis.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
06:30 „Ekstrasensų mū15:45 Žinios.
šis“ (k).
16:00 Sveikinimų koncertas.
08:45 Sveikatos ABC tele17:30 Žinios.
vitrina.
18:00 Teisė žinoti.
09:00 Autopilotas.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
09:30 Apie žūklę.
19:30 Stilius.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
Džefu Korvinu“.
20:30 Panorama.
10:35 „Gyvybės galia“.
21:00 Folkšokas 2017. 1 d.
11:50 „Pragaro katytė“.
22:20 Mėlynakis Mikis.
13:00 „Žiniuonis“.
24:00 Dokumentinė apybraiža „Mes
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
nugalėjom“ (k.).
16:10 „Kas žudikas?“.
00:25 „25-asis kadras. Terra incognita“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
01:20 Pasaulio dokumentika. Įsta18:30 „44-as skyrius“.
būs laukinio pasaulio gyventojai. Ma19:30 Muzikinė kaukė.
žieji Afrikos gyvūnai (k.).
22:00 MANO HEROJUS Preziden02:15 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys.Tokijas. Mies- to patikėtinis 2. Spąstai teroristams.
tas feniksas (k.).
23:50 AŠTRUS KINAS Goblinas.
03:05 Teisė žinoti (k.).
01:30 „Nikita“ (k).
03:30 Stambiu planu.
03:00 Muzikinė kaukė (k).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

2017.09.02 d.
Šeštadienis

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Havajai 5.0“.
11:00 „Beždžionėlė ekstremalė“.
12:50 „Keturkojis hercogas“.
14:40 „Marko ir Raselo pašėlęs pasivažinėjimas“.
16:30 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Graikija - Prancūzija“. Tiesioginė transliacija.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „2 Barai. Išlikimo kovos. Finalas“. Tiesioginė transliacija.
21:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
21:30 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Izraelis - Lietuva“. Tiesioginė transliacija.
22:20 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
22:35 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Izraelis - Lietuva“. Tiesioginė transliacija.

2017.09.03 d.
Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai.
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Mažasis princas 3.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Brolių Grimų pasakos. Narsus
siuvėjas.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Premjera. Šunų ABC 3.
12:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnai nepritapėliai.
13:40 Mis Marpl 3/3 s. Nekaltumo
įrodymas. Nekaltumo įrodymas.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.

17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Premjera. Audrys.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“.
22:00 Premjera. Labas, čia aš.
23:25 Mumija (k.).
01:30 Šunų ABC 3 (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Gyvūnai nepritapėliai (k.).
03:10 Klausimėlis.lt (k.).
03:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:50 Savaitė (k.).
04:45 Folkšokas 2017. 1 d. (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Havajai 5.0“.
11:00 „Barbė ir slaptosios durys“.
12:35 „Nematoma sesuo“.
14:10 „Žiurkių lenktynės“.
16:30
„Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Slovėnija - Graikija“.
Tiesioginė transliacija.
18:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
18:30
„Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Lietuva - Italija“. Tiesioginė transliacija.
19:20 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
19:35
„Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Lietuva - Italija“. Tiesioginė transliacija.
20:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
20:30 „TV3 žinios“.
21:30 „Karibų piratai. ‘Juodojo perlo’ užkeikimas“.
00:20
„Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Vokietija - Izraelis“.
Vaizdo įrašas.
02:00 „Lemtingas posūkis 5“.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Linksmieji detektyvai“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI 16 norų.
11:50 Ko nori mergina.
14:00 Nepėsčias Džo.
16:05 „Pričiupom!“.
16:35 Superaudra Sietle.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 PREMJERA Nepaprastas
Žmogus-Voras 2.
23:25 Per plauką nuo pražūties.
01:25 Tūkstantis žodžių (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Skinsiu raudoną
rožę.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 Ekovizija.
10.45 Vera.
12.45 „Moterų daktaras“.
13.50 „Krokodilų koledžas“.
14.30 Marijampolės mero rinkimai.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės“.
01.40 Vera.
03.15 „Moterų daktaras“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės“.
05.55 „Laukinė Australija“.
06.15 „24/7“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionato finalas Radviliškis
(k). 2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas Kaunas. 2017 m.

10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
15:40 Savaitės kriminalai (k).
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:50 Šeimos albumas. Rugpjūtis.
00:10 „Kortų namelis“.
01:55 Prezidento patikėtinis 2.
Spąstai teroristams (k).
03:25 Goblinas (k).

2017.09.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:50 Savaitė (k.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
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 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. Slovėnija – Lietuva.
Tiesioginė transliacija iš Slovėnijos.
23:55 Modernus serialas. Premjera.
Jaunasis Popiežius.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Audrys (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
galba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Bruto ir
Neto“.
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kietas bičas“.
00:15 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Serbija - Turkija“. Vaizdo
įrašas.
01:55 „Paskutinis iš vyrų“.
02:20 „Legendos“.
03:10 „Tironas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:00 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS 24 valandos. N18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 „PREMJERA Meilė gydo“.
20:55 NAUJAS SEZONAS Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Šoklys.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Judantis objektas“.
02:00 Per plauką nuo pražūties (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
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07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Chiromantas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (k).
10:35 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 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Tamsiausia valanda.
22:45 Šeimos albumas. Rugpjūtis (k).
01:00 „Kortų namelis“ (k).
02:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:25 „Gyvybės galia“ (k).

2017.09.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:50 Beatos virtuvė (k.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kormoranai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:40 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
15:45 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Ukraina - Lietuva“. Tiesioginė transliacija.
16:35 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
16:50 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Ukraina - Lietuva“. Tiesioginė transliacija.

17:40 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
17:45 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Bruto ir
Neto“.
20:00 NAUJAS SEZONAS „Prieš
srovę“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Dvigubas žaidimas“.
00:20 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Kroatija - Ispanija“. Vaizdo įrašas.
02:00 „Paskutinis iš vyrų“.
02:25 „Legendos“.
03:15 „Tironas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:00 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 „PREMJERA Meilė gydo“.
20:30 PREMJERA Čia tai geras!
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Keršto
kraujas.
00:10 „Juodasis sąrašas“.
01:05 „Judantis objektas“.
01:55 Šoklys (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su vyndariu A. Lungiu.
07.20 Darbščios rankos, atviros širdys.
07.50 Auginantiems savo kraštą.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Lemtingas panašumas“.
16.00 Reporteris. Informacinė.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Chiromantas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (k).
10:35 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 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Šokis hip-hopo ritmu.
23:05 Tamsiausia valanda (k).
00:50 „Nikita“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Kas žudikas?“ (k).
03:10 Pagalbos skambutis (k).
03:30 „Pragaro katytė“ (k).

2017.09.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
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10:55 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:45 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
10:35 „Prieš srovę“ (k.).
11:40 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:40 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
14:45 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Vokietija - Lietuva“. Tiesioginė transliacija.
15:35 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
15:50 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Vokietija - Lietuva“. Tiesioginė transliacija.
16:40 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
16:45 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Bruto ir
Neto“.
20:00 NAUJAS SEZONAS „Gero
vakaro šou“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikingų loto“.
22:30 „Supergreiti!“.
00:35
„Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Gruzija - Italija“. Vaizdo įrašas.
02:15 „Paskutinis iš vyrų“.
02:45 „Legendos“.
03:35 „Tironas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:00 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 Yra, kaip yra (k).
12:35 Anapus nežinomybės.
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 „PREMJERA Meilė gydo“.
20:30 PREMJERA Pagauk dainą.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Maksas Stilas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Keršto kraujas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte. Pokalbis su A. Zuoku.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Lemtingas panašumas“.
16.00 Reporteris. Informacinė.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.

18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Baltoji strėlė“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Chiromantas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.

16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Bruto ir
Neto“.
20:00 NAUJAS SEZONAS „Farai“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Saugotojas“.
00:20 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Latvija - Turkija“. Vaizdo įrašas.
02:00 „Paskutinis iš vyrų“.
02:30 „Salemas“.
03:25 „Tironas“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (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 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Šioje šalyje nėra vietos senukams.
23:25 Šokis hip-hopo ritmu (k).
01:25 „Nikita“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:00 „Kas žudikas?“ (k).
03:55 Pagalbos skambutis (k).
04:15 „Pragaro katytė“ (k).

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:00 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Valanda
su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Geras
žmogus.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 „Judantis objektas“.
02:25 Alchemija. VDU karta. 2014 m.
02:55 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“

2017.09.07 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:45 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Premjera. Amžinai kartu.
24:00 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
11:35 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su vienuoliu Benediktu.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Lemtingas panašumas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Baltoji strėlė“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Chiromantas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (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 „Įteisintas faras“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 „Delta“ būrys 3. Žudymo žaidynės.
22:55 Šioje šalyje nėra vietos senukams (k).
01:10 „Mentalistas“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 „Savas žmogus“ (k).
04:55 Savaitės kriminalai (k).

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 11 d. 10 30 val. bus atliekami A. Baltuškonytei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo
(kad. Nr. 3878/0006:498) esančio Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo savininkus: Damininko Laukionio turto paveldėtojus, B. Žiogelienę ir kitus bendraturčius (kad. Nr.
3878/0006:563), Damininko Laukionio ir Damo Laukionio turto paveldėtojus, Petrą Tankelevičių ir kitus bendraturčius (kad. Nr. 3878/0006:642).
Darbus atlieka UAB „ AGINRO“, Liepų g. 14 - 4, Druskininkai. Tel.
Nr. 8 - 656 45034.
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AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai) nuo 2017 m. spalio 1 d. išnuomoja negyvenamąsias patalpas prekybai (bendras patalpų plotas 39,32 m2, patalpos yra
sanatorijos valgyklos pastato „B“ įėjimo
pusėje). Nuomos kaina – 200 Eur (be PVM)/1
mėn. Pageidautina, kad būtų prekiaujama
meno dirbiniais.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel.
8 313 60 222 arba el. p.: office@sanatorija.lt

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Statybos darbai: mūrinimas, betonavimas, apdaila,
stogai. Tel.: 8 645 21917, 8 601 52590

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.
Renkama nauja grupė rugsėjo mėnesį

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

Tel. 8 627 87576

Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

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

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkais.
Atsiskaitom grynais. Tel. 8 644 55355

Spaudžiame sultis

(Saulėtekio g. 74A, Ratnyčia).

Tel.: 8 62339922,
8 686 49335

Stalių įmonei, gaminančiai
ir metalo gaminius,
reikalingas darbuotojas.
Tel. 8 685 46006

Reikalingas staliusbaldininkas.
Tel. 8 659 13031
Parduodame pušines
malkas (neskaldytas).
Atvežame.
Tel. 8 675 85497

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Vežu pakeleivius į Lenkiją apsipirk ti.
Tel. 8 623 18090

Tel. 8 686 55692

Pobūdis: miško taksavimas.
Reikalinga patirtis.
Tel. 8 650 80515

Siūlomas darbas valy tojai (- jui) valy ti prek ybines ir
administracines patalpas. Tel. 8 622 31630

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

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

UAB „Ąžuolija LT“ siūlo
darbą miškininkui nepilnai
darbo dienai.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna
medieną profesionaliu gateriu. Galime pjauti ir Jums reikiamoje vietoje. Obliuojame, frezuojame rąstus
iš savo ir užsakovo medienos. Prekiaujame statybine mediena.
Tel. 8 659 32055

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai
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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
Suremontuotas 1 kambario 30 kv. m
butas Vytauto g. 5 aukšte iš 5. Kaina
– 28500 Eur. Tel. 8 606 04614
1 kambario 36 kv. m. butas su baldais ir buitine technika, 4 aukšte iš 5
Gardino g. 36. Tel. 8 687 68577
1 kambario 20 kv. m butas Viečiūnuose, bendrabutyje (su atskiru
dušu, tualetu ir virtuve).
Tel. 8 686 53999
1 kambario 34 kv. m įrengtas butas 4
aukšte Neravų g. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 676 33844
Jaukus 1 kambario 28 kv. m butas
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28000
Eur. Tel. 8 617 41982
Suremontuotas 2 kambarių 50,37 kv.
m butas 2 aukšte iš 2, Liškiavos g.
Kaina – 37000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 624 17469
3 kambarių 68,07 kv. m. butas Gardino g. 35, 3 aukšte iš 5. Kaina –
36000 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių 71 kv. m butas Druskininkų g. renovuotame name, 9 aukšte iš
10. Renovacija išmokėta.
Tel. 8 675 12062

20 a namų valdos sklypas, Naujasodės pradžioje, Jaskonių g., šalia
miško, prie pat asfaltuoto kelio, 4 km
nuo Druskininkų. Atvesta elektra.
Padaryta kadastriniai matavimai, yra
visi dokumentai. Kaina – 18000 Eur.
Galima derėtis.
Tel: 8 686 14615, 8 628 36763
24 a namų valdos sklypas Panemunės g. Yra elektra, kanalizacija, pirtis,
namelis. Galima priesijungti 14 a
žemės ūkio paskirties sklypą ant Nemuno šlaito. Sklypus skiria keliukas.
Kaina – 60000 Eur. Tel. 8 680 58789
Garažas Merkinės g., po visu garažu
rūsys, prie pat įvažiavimo. Kaina –
4600 Eur. Tel. 8 698 27009

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Volvo 850“ 1995 m., 2,5 L benzinas,
106 kW. Tel. 8 698 84487
„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971
Savos gamybos traktorių (variklis
MTZ-80, tinka dirbti miške; puspriekabę ODAZ 9357, dvi ZIL padangas,
bortinio sunkvežimio kėbulą (ilgis 5
m.). Tel. 8 627 23222

Parduoda mišką ir medieną

3 kambarių butą 57 kv. m butas Šiltnamių g. 4 aukšte iš 5. Renovuotas
namas, renovacija išmokėta. Kaina –
47000 Eur. Tel. 8 620 63122

4,5 kub. m sausos, viengubo pjovimo
5 cm storio, 2,5 m ilgio drebulinės dilės. Kaina – 400 Eur. Tel. 8 611 21491

Suremontuotas 4 kambarių 78 kv. m
butas Ateities g., 4 aukšte iš 5. Kaina
– 53000 Eur. Tel. 8 606 04614

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

Suremontuotas 4 kambarių 81 kv. m
butas 4 aukšte iš 5 Ateities g., namas
renovuotas 2015 m. Kaina – 58000
Eur. Tel.: 8 675 26415, 8 686 88637
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte
iš 4 Ateities g. Tel. 8 698 25691
3,5 ha sodyba su pastatais gražioje
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos. Tel. 8 694 32045
Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys, elektros įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
(prie miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos – vandentiekis, kanalizacija, el. pastotė) M.
K. Čiurlionio g. 120. Tel. 8 602 10802
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590
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
42 a sklypas Ratnyčioje.
Tel. 8 606 35455

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai
Žirniai. Kaina – 50 kg/10 Eur.
Tel. 8 656 23452
„Atgimimo“ mokyklos berniuko nauja
uniformos megztinis(38 dydis).
Tel. 8 696 31192
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
Dviejų durų spinta iš komplekto su
apačioje atverčiama dalimi už 85
Eur; vilnonis kilimas 150x240 cm,
užuolaidos, vilnoniai pledai, senoviniai austi užtiesalai, miegamojo spintelė, badmintono raketės, 2 kėdės,
natūralaus lino siūlas (560 g.).
Tel. 8 600 38695
Geros būklės HP nešiojamas kompiuteris (15,6 colių) procesorius
AMD A4-5000, APU RADEON HD
GRAPHICS, 1,5 GHz, RAM-4GB,
kietasis diskas-500 GB, DVD, Windows 10 Pro. Kaina – 175 Eur.
Tel. 8 684 63500

Naudota židinio kapsulė ir naujas
ventiliatorius prie jos. Kaina – 200
Eur. Tel. 8 618 07148
Naudota puikiai veikianti mobili infraraudonųjų spindulių pirtis už 75 Eur.
Tel. 8 682 54656
Sekcija-bufetas, išskleidžiamas
pietų stalas, televizoriaus staliukas,
kilimas, sofa-lova, gelių staliukas,
komoda, kavos staliukas, svetainės
komplektas. Tel. 8 612 09648
4 durų spinta, mikrobangų krosnelė,
kavos aparatas, kilimas, išskleidžiamas pietų stalas, kėdės, dvigulė lova,
sekcija, krištolinis šviestuvas, komodėlė, odinė sofa. Tel. 8 606 28422
Žieminiai kviečiai, žieminis kvietrugis, miežiai, avižos ir rugiai.
Tel. 8 699 18639
„Ryto“ gimnazijos uniforma (švarkas,
sijonas ir megztinis; M dydis).
Tel. 8 673 10611
Minkštas odinis išskleidžiamas kampas su patalynės dėže. Kaina – 150
Eur. Galima derėtis. Tel. 8 617 21238
Šaldytuvas „Snaigė Soft Line“ už 80
Eur; dujinė viryklė „Brest“ už 30 Eur;
kepimo krosnelė „Standart“ už 30
Eur. Tel. 8 630 36440
Antikvarinių angliškų sidabrinių šaukštelių rinkinys, porcelianinės kolekcinės
lėkštės, porcelianinės papuošalų dėžutės, porcelianinės moterų „Regal“
statulėlės. Tel. 8 671 50790
Avies kailiniai už 80 Eur; švelniakailės avies vilna po 2 Eur/1 kg.
Tel. 8 673 33314
„Ryto“ gimnazijos uniforma mergaitei
ir švarkas (38 dydis). Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 672 20569
2 vaikiški kombinezonai su avikailiu
(0-2 m.) už 20 ir 25 Eur; kelioninis
sulankstomas maniežas už 40 Eur;
maitinimo kėdutė už 20 Eur; vaikštynė už 15 Eur. Tel. 8 677 57257

už 350 Eur; sulankstomas dviratis
„Venturax“ 20 colių ratai, 7 pavaros
už 190 Eur. Tel. 8 623 53377
2 pakabinamas knygų lentynos, 2 dujų
balionai, mechaninės svarstyklės su
svarmenimis, virtuvinis staliukas su
ratukais, naudotos virtuvinės spintelės,
naujas stalviršis. Tel. 8 682 08399
Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už 255
Eur; pakabinama mikro bangų krosnelė
su gartraukiu už 35 Eur; sviesto mušimo statinaitė. Tel. 8 626 20523
Mažai naudota skalbimo mašina
„Elektrolux“ ( 4,5 kg), pakabinama indauja (iš komplekto), 2 pakabinamos
spintelės. Tel. 8 616 37589
Naudota viengulė vokiška lova su
patalynės dėže. Kaina – 55 Eur.
Tel. 8 600 38260
Mažai naudotos 2 kušetės po 20 Eur;
2 patalynės dėžės po 10 Eur; dujų
balionas už 20 Eur. Tel. 8 606 04616
Žąsis ir antis. Tel. 8 (313) 43602
Naujas mini šaldytuvas „Electrulux“
už 150 Eur, kineskopinis televizoriius
„Toshiba“ su priedėliu, pultu ir lauko
antena už 60 Eur, medinės buto durys už 50 Eur, televizoriau staliukas
už 15 Eur. Tel. 8 620 62635
Karvė. Tel. 8 620 86900
Geros būklės baltarusiškas dvigulis
fotelis su vokišku natūralios vilnos čiužiniu. Kaina – 120 Eur. Tel. 8 637 57692
Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337
Medinis vardinis senovinis laikrodis
„Gustav Becker“, 2 siuvimo mašinos
„Singer“. Tel. 8 600 61817
Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas transportavimui už 75 Eur; akmenys; belaidis telefonas „Panasonic“
už 30 Eur; pirmos Komunijos suknelė
už 30 Eur; lazdynų sodinukai po 2
Eur/1 vnt. Tel. 8 696 64583

Pekinų veislės šuniukas.
Tel. 8 616 52511

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

Naujos pušinės durys su stakta
(0,8x2 m.). Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 618 84710

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

Rugiai, avižos ir kviečiai.
Tel. 8 650 25245

Žieminiai kviečiai. Kaina – 50 kg/7
Eur. Tel. 8 680 71286

2 geros kokybės čiužiniai, 5 šakų
medžio-vario šviestuvas.
Tel. 8 651 62017
Nerūdijančios vandens talpos (0,5-2
kub. m). Tel. 8 698 43618
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 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; televizorius
„Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 23
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
Skubiai ir pigiai šaldytuvas „Beko“,
benzininis pjūklas „Družba“, gyvatvorės pjovimo aparatas su rite, 2 dujų
balionai po 10 Eur; geros kokybės stalas su 6 kėdėmis, 3 dalių sulankstomos
metalinės kopėčios, žoliapjovė, sekcija, minkšti baldai. Tel. 8 610 45050
Nauja švediška žoliapjovė, blokai ir
panelės, kokliai krosniai.
Tel. 8 682 98506
Dviračiai: moteriškas „Ridgeback“,
žydros spalvos, 28 colių ratai už 165
Eur; „Gazelle XR. 4“, hidrauliniai
stabdžiai, 28 colių ratai, 27 pavaros
už 340 Eur; „Merida Crossway 100“
plentinis, 27 pavaros, 28 colių ratai

Nuoma
Išnuomojami 2 kambariai su visa
buitine technika Kaune, Žaliakalnio
rajone. Tel. 8 615 51757
Išnuomojamas 36 kv. m butas, tinkantis biurui. Tel. 8 611 48844
Dirbanti mergina išsinuomotų butą.
Tel. 8 622 72219
Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą
ilgam laikui. Tel. 8 624 17187
Išnuomoju atskirą namelį (6 asmenims) Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854
Rimtas vyras be žalingų įpročių, nuo
rugsėjo mėnesio išsinuomotų 1 kambario butą ilgam laikui (trumpiausiai metams). Tel.: 8 686 99740, 8 613 22841
Skubiai išsinuomočiau 1 kambario
butą. Tel. 8 601 15240
Išnuomojamas naujos statybos namas Viečiūnų soduose ilgam laikui.
Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 675 00095

Ieško darbo
Ieško apsaugos darbuotojo darbo
(yra kvalifikacijos pažymėjimas).
Tel. 8 623 18090
28 m. moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus. Tel. 8 602 61735
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602

Kiti
Kelyje Viečiūnai-Neravai rastas automobilio numeris 415BJ.
Tel. 8 606 42845
Gal kas padovanotų dvigulę lovą.
Tel. 8 647 87255
K. Dineikos sveikatingumo centre,
pirčių-kaskadų komplekse, rasti papuošalai. Tel. 8 689 14573
Gal kas padovanotų 28 m. moteriai ir
10 m. mergaitei rūbų. Tel. 8 602 61735
Paimčiau medienos likučius.
Tel. 8 623 18090
Dovanoju moteriškus kailinukus,
rudeninį paltą ir 6 stiklainius (3 L).
Tel. 8 624 83174
Dovanojami mieli kačiukai (nukirmėlinti, gamtinius reikalus atlieka dėžutėje; ėda įvairų maistą).
Tel. 8 626 61338
Reikalingas žmogus, sutvarkyti langą, aptinkuoti siena, ištinkuoti ir išdažyti kambarį. Tel. 8 634 54310

Perka
2 kambarių butą. Tel. 8 675 63074
Televizorių išsimokėtinai. Mokėsiu iki
400 Eur. Tel. 8 622 04544
Naudotas plastikines balkono duris.
Tel. 8 655 99617
Garažą Druskininkuose, Viečiūnuose, Ratnyčioje. Tel. 8 622 21177

Gal kas padovanotų jauną šuniuką.
Tel. 8 687 25132
Ieškome auklės 2 vaikams (Leipalingyje). Tel. 8 630 24261
Reikalingas meistras, sutvarkyti odinį
kampą. Tel. 8 624 83174
Gal kas padovanotų dujinę viryklę ir
šaldytuvą. Tel. 8 623 27874
Dingo pilkai-mėlyna katytė. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 615 53153

Keičia
2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuose į 2-3 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

Miške pamestas maišelis su telefonu
ir raktais. Tel. 8 650 30181
Stotelėje prie JUC rastas raktas su
grandinėle. Tel. 8 679 14311
Gal kas padovanotų vasarinius krituolius obuolius. Susirinksime patys.
Tel. 8 649 16247

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. Šeštadieniais iki 12.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.
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Lietuvos moterų stalo teniso rinktinė Europos čempionatui ruošėsi
Druskininkuose

R. Paškauskienė: „Druskininkuose – visos sąlygos sportui ir sveikatinimui.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Lietuvos moterų stalo teniso rinktinės pasiruošimo Europos stalo teniso čempionatui
stovyklos metu sportininkų gyvenimo bei treniruočių sąlygomis rūpinosi stalo teniso entuziastas S. Rimeikis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Stalo teniso rinktinės treniruotės prieš čempionatą Liuksemburge organizuotos Socialinių paslaugų centro sporto salėje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Rugpjūčio 24-28 d. Druskininkuose buvo surengta penkių
dienų Lietuvos moterų stalo teniso rinktinės pasiruošimo Europos stalo teniso čempionatui stovykla. Rugsėjo 12 dieną
Liuksemburge prasidės Europos stalo teniso čempionatas.
Stovyklai Druskininkuose vadovavusi Europos stalo teniso
čempionė Rūta GarkauskaitėPaškauskienė sakė, jog Druskininkai tokiai stovyklai labai
tinkama vieta. „Druskininkuose treniravomės intensyviai,
du kartus per dieną – stengiamės „išspausti“ maksimumą“,
– sakė trenerė.
Stovykloje treniravosi moterų rinktinės atstovės (Eglė Stuckytė (Vilnius), Ugnė Baskutytė
(Kaunas) ir Emilija bei Kornelija Riliškytės (Vilnius). Vadinamajam sparingui buvo pakviesti
Matas Skučas (Kaunas), Matas
Vilkas (Šilutė) ir Ignas Navickas
(Kaunas).
Europos stalo teniso čempionė R. Paškauskienė gyvena Kaune, šeimoje auga du sūnūs – Do-

vydas ir Tadas. 40-ies metų R.
Paškauskienė, pastaruoju metu
atstovaujanti vienam iš Vengrijos stalo teniso klubų, į Liuksemburge prasidėsiantį Europos stalo teniso čempionatą vyksta kaip
žaidžianti trenerė. Artimiausioje
ateityje tęsti aktyvią sportinę karjerą visų laikų pajėgiausia Lietuvos stalo tenisininke tituluojama
R. Paškauskienė sakė nebeketinanti.
Stalo tenisu R. Paškauskienė
domėjosi nuo mažumės: ir jos
mama, ir teta – garsios Lietuvos
sportininkės, stalo tenisininkės
Asta ir Romualda Giedraitytės.
R. Giedraitytė, daugkartinė Lietuvos čempionė, Lietuvos nusipelniusi trenerė, R. Paškauskienės mama yra ir pirmoji bei
vienintelė jos trenerė, lydėjusi ją per visą sportinę karjerą. Anot R. Paškauskienės,
žvaigždžių liga ji taip ir nesusirgo – nors pergalės laimėjimo
džiaugsmas yra jai gerai pažįstamas, ir, kaip pati sportininkė
sako, yra niekuo nepakeičiamas jausmas, kuris „veža“. Jau

sulaukusi dvylikos metų, ji buvo
Lietuvos suaugusiųjų stalo teniso čempionė, pradėjo atstovauti
Lietuvai įvairiose tarptautiniuose čempionatuose. Olimpietė
R. Paškauskienė, dalyvavusi
1996, 2000 ir 2008 m. olimpinėse žaidynėse, yra 7 kartus Europos stalo teniso čempionė.
R. Paškauskienės laisvalaikio
pomėgiai – plaukimas ir poilsis
gamtoje. „Druskininkuose tokia
aplinka, kad net nesinori būti
patalpoje, kambaryje – čia visos sąlygos sportui ir sveikatinimui. Norisi tik sėsti ant dviračio arba leistis bėgti krosą per
Druskininkus supančius miškelius“, – kurorte patirtais įspūdžiais dalijosi garsi stalo tenisininkė.
Treniruotės organizuotos erdvioje Socialinių paslaugų centro sporto salėje, sportininkų gyvenimo bei
žaidimo sąlygomis rūpinosi stalo teniso entuziastas, licencijuotas
treneris, dabar Druskininkuose gyvenantis Stasys Rimeikis.
Parengė Ramunė Žilienė

