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Aptarti Druskininkų ligoninės veiklos rezultatai
ir jų tobulinimo galimybės
Pastaruoju metu nacionalinėje žiniasklaidoje daug ir garsiai diskutuojama apie įvairių gydymo įstaigų, ypatingai rajoninių ligoninių
veiklą, jų finansavimo bei darbo užmokesčio klausimus.
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir viešosios įstaigos „Druskininkų ligoninė“ atstovai Druskininkų
savivaldybėje organizavo pasitarimą,
kurio metu aptarė ligoninės veiklos rezultatus, diskutavo, kaip racionaliau organizuoti gydymą, pasiekti geresnių
finansinių rezultatų bei tapti dar patrauklesniems ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių pacientams.
Druskininkų ligoninės vadovas Viktoras Meižis išsamiai pristatė veiklos rezultatų finansinius, vertinimo rodiklius,
apžvelgė ligoninės padalinių veiklą,
skyrių darbo organizavimo principus,
bei įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio situaciją. „Mūsų gydymo įstaiga
nuolat siekia naujovių, modernėja. Noriu pasidžiaugti, kad ligoninės kolektyvas pasipildė naujais sveikatos priežiūros bei administracijos specialistais,
kurie įneša naujų vėjų, idėjų, aktyviai
prisideda prie vidinių procesų efektyvumo didinimo, veiklos rezultatų kokybės
gerinimo. Šiuo metu didelis dėmesys
skiriamas darbuotojų darbo užmokesčio analizei bei jo didinimo perspektyvoms. Ieškoma būdų, kaip plėsti mokamų paslaugų spektrą, kad būtų galima
uždirbti daugiau pajamų“, – sakė V. Meižis.
Druskininkų ligoninė ieško galimybių
atnaujinti turimą aparatūrą, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikia-

Susitikimo metu aptarti ligoninės veiklos rezultatai, diskutuota, kaip racionaliau organizuoti gydymą,
pasiekti geresnių finansinių rezultatų bei tapti dar patrauklesniems ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių
pacientams/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

mos dar efektyviau. Praėjusiais metais
pradėtos teikti medicininės paslaugos –
hemodializės procedūros – labai pasiteisino, taip pat labai gerai vertinamos
sąnarių keitimo operacijos. „Džiaugiamės, kad turime profesionalių gydytojų komandą, kurią vertina ne tik bendruomenė. Esame sulaukę padėkų už
suteiktą pagalbą ir iš užsienio svečių.
Tai yra didžiausias mūsų darbo įvertinimas“, – sakė V. Meižis.
Susitikimo metu diskutuota dėl maitinimo organizavimo paslaugų: aptarti gyventojų skundai dėl nevisaverčio
maitinimo ligoninėje ir naujojo maitinimo paslaugų konkurso organizavimo.
Ligoninės direktorius patikino, kad dabar derinami maitinimo paslaugų pirkimo dokumentai ir atsakingai ruošiamasi naujam konkurso paskelbimo etapui.
„Visada kėlėme aukštus reikalavi-

mus sveikatos priežiūros paslaugų
kokybei. Šiandien galime pasidžiaugti, kad turime modernią ligoninę, teikiančią aukščiausio lygio sveikatos
priežiūros paslaugas. Savivaldybei investavus į ligoninės renovaciją, turime modernias, šviesias ir jaukias palatas. Žinoma, svarbiausia, kad turime
profesionalių specialistų, kurie, teikdami reikiamas paslaugas, sprendžia
su pacientų ligomis susijusias problemas. Visada ieškome būdų, kaip užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir sudaryti kuo geresnes darbo sąlygas mūsų įstaigų
medikams. Be jokios abejonės, atlyginimų klausimas yra ir bus vienas iš
svarbiausių. Nors finansinės galimybės yra ribotos, tačiau sieksime, kad
situacija gerėtų“, – sakė Savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.

Druskininkų savivaldybės administracijai
reikalingas įvaizdžio formavimo ir viešųjų
ryšių specialistas
Esi komunikacijos srities profesionalas, išmanantis šiuolaikinę informacinę erdvę ir drąsiai žiūrintis
į komunikacijai tenkančius iššūkius? Prisijunk prie
profesionalios, dinamiškos ir ambicingos Druskininkų savivaldybės administracijos komandos!
Mes siūlome:
• Neeilinę galimybę prisidėti prie populiariausio
Lietuvos kurorto populiarinimo;
• Galimybę realizuoti savo idėjas;
• Įdomų, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą
profesionalioje komandoje;
• Puikias sąlygas asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
• Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.
Veiklos sritys:
1. Formuoti įstaigos įvaizdį ir įgyvendinti viešųjų ryšių politiką;
2. Inicijuoti, planuoti ir įgyvendinti viešųjų ryšių
kampanijas;
3. Koordinuoti renginius ir įvairius projektus;
4. Užtikrinti tinkamiausių komunikacijos priemonių ir kanalų parinkimą.
Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimas;
2. Geri anglų ir rusų kalbos įgūdžiai;
3. Patirtis dirbant komunikacijos, viešųjų ryšių ar
žiniasklaidos srityje;
4. Taisyklinga lietuvių kalba, puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti tekstus;
5. Gebėjimas dirbti MS Office programų paketu;
6. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis)
bus kviečiami tik pasirinkti pretendentai.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass
formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės
administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui
iki 2017 m. rugsėjo 29 d. el. p. zivile.s@druskininkai.lt
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430
arba el. p.: zivile.s@druskininkai.lt

Rusijos Surguto miesto krepšinio komanda „Universitetas-Jugra“
jau 16 metų treniruotėms renkasi Druskininkus
Rugsėjo mėnesį Druskininkuose treniruojasi ir, su kitomis krepšinio komandomis
žaisdami draugiškas rungtynes, krepšinio šventę šios
sporto šakos gerbėjams dovanoja krepšinio komanda „Universitetas-Jugra“ (Sibiras, Rusijos Federacija). Nuo 2002-ųjų
kiekvienais metais į Druskininkus atvykstantys krepšininkai
ir jų treneriai džiaugiasi kasmet gražėjančiu miestu, gerėjančia sporto ir sveikatinimo infrastruktūra, draugiškais
druskininkiečiais.
Krepšininkų ir trenerių teigimu,
treniruotes Druskininkuose palaiko
ir skatina klubo vadovybė, rėmėjai
ir Surguto miesto valdžia, o po sėkmingų treniruočių kurorte rezultatai kalba patys už save. Krepšinio komanda „Universitetas-Jugra“
yra 2016/2017 Rusijos superlygos
čempionė, pagal meistriškumą patenkanti į geriausiųjų šalies krepšinio komandų dešimtuką.
Praėjusį penktadienį su krepšininkais ir jų treneriais susitiko Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero
patarėjas Aivaras Kadziauskas,
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose vadovas Julius Matulevičius ir verslininkas Paulius
Rinkevičius. Prie pietų stalo kalbėta apie Druskininkų ateities
planus, sporto bazių ir reabilitacijos paslaugų vystymą. Sportininkai negailėjo gerų žodžių sporto ir sveikatinimo infrastruktūrai,

Su krepšininkais ir jų treneriais susitiko Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, mero patarėjas A. Kadziauskas, Sportininkų rengimo centro Druskininkuose vadovas J.
Matulevičius ir verslininkas P. Rinkevičius/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

atviravo, kad džiaugiasi, matydami besikeičiančius Druskininkus.
Krepšininkai pasakojo, kad yra
buvę metų, kai treniruotis į Druskininkus vykdavo net po du kartus per metus. Atvykę į Druskininkus sausio mėnesį, krepšininkai
džiaugiasi palankiomis sąlygomis
treniruotėms, nes tuo metu Sibire

termometro stulpelis nukrenta iki
52 laipsnių šalčio.
Kurorte vyksta ne tik šios komandos treniruotės, sportininkai
taip pat gydosi ir reabilituojasi po
sezono metu patirtų traumų – patyrę gydyklų specialistai padeda
žymiai greičiau sugrįžti į krepšinio aikštelę.

Druskininkuose Surguto komanda kasmet praleidžia 3-4 savaites. Šis periodas Druskininkuose
laikomas pagrindiniu pasiruošimu
žaidimui Rusijos krepšinio superlygoje. Komandos teigimu, jie ne
tik pasirengia fiziškai, bet ir spėja sužaisti daug draugiškų rungtynių, kurių pažiūrėti užsuka druski-

ninkiečiai bei kurorto svečiai.
Susitikimo metu krepšininkai
prasitarė, kad viešnagės metu ne
tik sportuoja, bet ir spėja pažvejoti, pasimėgauti grybavimu. Susitikimo pabaigoje Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas
palinkėjo gerų treniruočių ir sėkmingo varžybų sezono.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Sušauktas Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) valdybos
posėdis

Gerbiamas Adelbertai Nedzelski,
Nuoširdžiai sveikindami gimtadienio proga, dėkojame
Jums už prasmingus darbus, nuveiktus miesto labui,
linkime, kad sukaupta gyvenimo ir darbo patirtis būtų
Jums šviesos spindulys, parodantis tiesų ir aiškų kelią
į ateitį.
Į Druskininkų krašto istoriją Jūsų vardas įrašytas,
kaip darbštaus, atsakingo ir kūrybingo žmogaus. Esate reikšmingiausias M. K. Čiurlionio paveldo Druskininkuose puoselėtojas, Jūsų ilgametis visuomeninis darbas vertas visų mūsų pagarbos.
Telydi jus visokeriopa sėkmė, puiki sveikata ir dvasios
ramybė.

„Esame sunerimę dėl
planuojamų, mūsų manymu, perteklinių reikalavimų. Valdyboje svarstėme
galimybę atidėti minėtus reikalavimus, nes tai
gali padidinti savivaldybių rinkliavas ir sukelti
grėsmę, kad didės aplinkos tarša. Dėl to kartu
su Lietuvos savivaldybių
asociacija kreipėmės į LR
aplinkos ministeriją, kad
minėti reikalavimai būtų
atidėti“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Druskininkų savivaldybės taryba ir administracija

Druskininkuose jau aštuntą kartą
surengtame tarptautiniame futbolo turnyre
varžėsi sporto žurnalistai
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) Valdybos
pirmininko pavaduotoja Vilma Jurgelevičienė rugsėjo 13
dieną dalyvavo ARATC valdybos posėdyje. Renginyje taip
pat dalyvavo Druskininkų savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialistė Agnė Baranauskaitė, visų Alytaus regiono savivaldybių atstovai-valdybos nariai. Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras Aplinkos ministerijos, Seimo ir Prezidentūros yra vertinamas kaip vienas
pažangiausių, efektyviausiai
dirbančių šalyje, o atliekų tvarkymo kaštai Alytaus regione
yra vieni mažiausių šalyje.
Valdybos posėdžio metu akcentuota, kad dar šių metų rudenį būtina sušaukti minėto centro neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą,
kadangi keičiasi Alytaus miesto
bei Birštono savivaldybių valdybos nariai, taip pat pagal įsigaliojusius naujus uždarųjų akcinių
bendrovių įstatymo reikalavimus
bus nustatytos užduotys įstaigai.
Posėdžio metu buvo pristatyti
bendrovės 2017 metų pirmų septynių mėnesių veiklos rezultatai,
įvertinant esminius šių metų pokyčius. Taip, kaip numato įstatymas,
savivaldybėse šiais metais įsigaliojo naujoji dvinarė rinkliava. Dėl
šių prieš keletą mėnesių įgyvendintų pasikeitimų iškyla klausimų,
susijusių su rinkliavos administra-

Turnyro nugalėtojus ir prizininkus apdovanojo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Organizatorių archyvo nuotrauka

Šeštadienį jau aštuntą kartą iš eilės Druskininkuose surengtas tarptautinis žurnalistų futbolo turnyras. Lietuvoje
jau tryliktus metus organizuotas renginys yra didžiausias ir
seniausiai be pertraukų organizuojamas žurnalistų futbolo
turnyras Europoje.
Lietuvos žurnalistų sąjungos
sporto klubo „Press‘as“ kartu su
Lietuvos sporto žurnalistų federacija organizuotame turnyre šiais metais varžėsi komandos iš devynių
valstybių: Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos,
Armėnijos, Gruzijos ir Egipto.
Druskininkų sporto aikštyne pagal mažojo futbolo taisykles organizuotą turnyrą ir pagrindinio turnyro
rėmėjo bendrovės „Betsafe“ įsteig-

tą čempionų taurę laimėjo Baltarusijos žurnalistai. Per 8 rungtynes
nugalėtojai surinko 17 taškų. Vos
tašku nuo čempionų atsiliko sidabro medalius laimėję Lenkijos žurnalistai, o bronzą iškovojusių armėnų sąskaitoje – 15 taškų.
Trečią kartą turnyro istorijoje
čempione tapusi Baltarusijos komanda titulų skaičiumi susilygino
su Lenkijos atstovais. Daugiausia
kartų čempionu yra tapęs turnyro
organizatorius Lietuvos žurnalistų
sąjungos sporto žurnalistų klubas
„Press‘as“. Šiais metais turnyro
šeimininkai tenkinosi priešpaskutine vieta.
Turnyro nugalėtojus ir prizininkus apdovanojo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Jis džiaugėsi, kad šis

sporto renginys kasmet į Druskininkus sukviečia daug skirtingų
šalių žurnalistų, kurie, atvykę, turi
progą ne tik dalyvauti varžybose,
bet ir susipažinti su kurortu, jo teikiamomis paslaugomis bei čia sukurta infrastruktūra.
Turnyro organizatorius Tautvydas Vencevičius dėkojo rėmėjams, kurie prisideda prie turnyro
organizavimo, o ypač Druskininkų
savivaldybei – už suteiktas puikias sąlygas šio renginio organizavimui bei gerą sporto bazę. „Didžiulis rėmėjų ratas kiekvienais
metais plečiasi, ir tai rodo, kad
tokie turnyrai, kuriuose svečiai iš
užsienio susipažįsta su Lietuva
bei jos svetingumu yra labai reikalingi“, – teigė turnyro organizatorius T. Vencevičius.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

vimu ir kitomis aktualijomis.
Valdyboje taip pat buvo svarstytas nepriklausomos audito kompanijos finansinei atskaitomybei
patikrinti parinkimo klausimas.
Pagal teisės aktus Valdyba tvirtina nepriklausomo auditoriaus parinkimą. Nuspręsta organizuoti
viešąjį konkursą ir rinkti auditą 3
metų laikotarpiui.
ARATC administruoja visas regione esančias stambiųjų atliekų
aikšteles. Nuo 2018 metų numatyti dideli pokyčiai, numatyti nauji
reikalavimai: atvežus atliekas, bus
būtina turėti asmens dokumentą,
taip pat įvedama privaloma atliekų
apskaita bei jų svėrimas. Atsižvelgiant į numatomus pokyčius, ARATC valdyboje aptartos būtinos investicijos bei darbuotojų skaičiaus
pokyčiai, tam, kad būtų užtikrinti
teisės aktų reikalavimai.
„Esame sunerimę dėl planuojamų, mūsų manymu, perteklinių
reikalavimų. Valdyboje svarstėme
galimybę atidėti minėtus reikalavimus, nes tai gali padidinti savivaldybių rinkliavas ir sukelti grėsmę, kad didės aplinkos tarša. Dėl
to kartu su Lietuvos savivaldybių
asociacija kreipėmės į LR aplinkos ministeriją, kad minėti reikalavimai būtų atidėti“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Susitikime su įstaigų vadovais – projekto
„Atrask save“ įgyvendinimo bei
savanorystės klausimai
Rugsėjo 18 d. Druskininkų jaunimo užimtumo centre (JUC) organizuotas susitikimas su akredituotų įstaigų vadovais dėl
projekto „Atrask save“ įgyvendinimo bei sėkmingo jaunuolių
nukreipimo į savanorystę. Susitikimo metu Druskininkų JUC direktorė Aušra Nedzinskienė bei
vietos JGI koordinatorė Kristina Fedaravičiūtė ir Alytaus „Tėviškės namų“ mentorė Aira Jasionytė paskatino akredituotis ir
kitas įstaigas, pristatė savanorystės dalies įgyvendinimą projekte „Atrask save“.
Druskininkų savivaldybėje yra
akreditavęsi ir projekto „Atrask
save“ savanorius priima šios įstaigos: Druskininkų jaunimo užimtumo
centras,
Druskininkų socialinių paslaugų centras,
Druskininkų turizmo informacijos

centras, Druskininkų šeimos paramos centras, Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“, Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“,
Druskininkų filialo – Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Profesijų spektras. Įstaigos
pasidalijo patirtimi, įvertino savanorystės metu gautą naudą jaunam žmogui ir įstaigai.
Savanorystė – ne tik visuomeninė veikla. Tai – būdas tobulėti,
įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Aktualu ir svarbu jaunam žmogui tai,
jog atlikus savanorišką veiklą projekte ne trumpiau nei 3 mėn., sukaupus pasiekimus nuo 2018 m.
galima gauti už tai 0.25 balo stojant į aukštąją mokyklą.
Parengta pagal JUC
informaciją
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LIONS judėjimo šimtmečio proga Druskininkuose atidarytas
magnolijų sodelis

atkelta iš 1 psl.

Laima Rekevičienė
Lietuvos LIONS klubų asociacija su visais 31 Lietuvos
klubo nariais praėjusį savaitgalį LIONS judėjimo šimtmetį
šventė Druskininkuose. Didelis tarptautinis renginys, kurį
organizuoti padėjo Druskininkų savivaldybė, į kurortą sukvietė daugybę svečių ir miestui dovanojo smagią šventę.
Tądien surengtos sporto varžybos, popietę surengta šventinė eisena Vilniaus alėja, kurią vainikavo Kauno pučiamųjų
instrumentų orkestras „Atžalynas“ su šokėjomis. Svarbiausias renginio akcentas – LIONS
magnolijų sodelio atidarymas
Gydyklų parke.
Vakare šventės dalyviai stebėjo muzikinį projektą INDEED su
atlikėja Dagna. Taip pat koncertavo daugkartinis muzikinių konkursų nugalėtojas Andrius Stankevičius, kuris šiemet Lietuvai
atstovaus Europos LIONS forumo metu Šveicarijoje, Montreux
mieste, organizuojamame Thomas Kutti konkurse.
LIONS judėjimo šimtmečio jubiliejaus iškilmės surengtos „Snow
Aenoje“, kurios direktorius Andrius
Stasiukynas yra Alytaus Dzūkijos
LIONS klubo ir Lietuvos LIONS valdybos narys.
LIONS judėjimo šimtmečio
renginys – Druskininkuose
Nors pastaruoju metu Druskininkuose organizuojama vis
daugiau įvairių tarptautinių renginių, „Snow Arena“ vadovo A.
Stasiukyno žodžiais, iš pradžių
nebuvo lengva įkalbėti LIONS

bendruomenę jubiliejinį renginį organizuoti mūsų kurorte. Iki
tol didieji LIONS renginiai būdavo organizuojami Palangoje.
Tačiau „Snow Arenos“ vadovui,
kuris nuo šių metų yra Lietuvos
LIONS valdybos narys, pavyko
įtikinti kolegas, kad Druskininkai
yra pasiruošę priimti tokio lygio
renginį, mieste sukurta visa reikalinga infrastruktūra, o ir Druskininkų savivaldybė prisidėtų prie
jo organizavimo. Taigi galiausiai
LIONS šimtmečio renginio vieta
tapo Druskininkai.
„Ačiū Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui,
kuris daug prisidėjo, kad šventė
taptų tikrai ypatinga. Už palaikymą dėkojame ir visai Druskininkų savivaldybei, – sakė A. Stasiukynas. – Renginyje dalyvavo
418 užsiregistravusių LIONS klubų narių, taip pat daugybė svečių.
Iš viso šventėje sulaukėme daugiau kaip 500 dalyvių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo Lietuvos LIONS gubernatorius Kazimieras Remeikis, atvyko
svečias iš Suomijos Erkki Laine,
Jacques Borigite iš Prancūzijos,
Salim Mousaan iš Libano , Maria
Sterczewska iš Lenkijos.“
Na, o „Snow Arena“ renginiui
pasirinkta ne tik dėl to, kad ten
buvo galima pajusti žiemos alsavimą, pasimėgauti pramogomis ant sniego, bet ir todėl, kad
tai unikali erdvė, kurioje gali vienu metu tilpti daugybė žmonių.
Šeštadienio rytą „Snow Arenoje“
– ir viduje, ir lauke – organizuotos sporto varžybos, kuriose varžėsi apie 15 LIONS klubų atstovų komandų.

Pasak A. Stasiukyno, vakare surengtas iškilmingas vakaras buvo
nemažas iššūkis „Snow Arenai“ –
iki tol tiek žmonių vienu metu dar
nebuvo susėdę prie stalų: „Manau, kad tiems žmonėms, kurie
gyvena Žemaitijoje, buvo labai
įdomu apsilankyti Druskininkuose ir sužinoti, kokių paslaugų ir
pramogų čia siūloma. Daugelis,
kurie iki tol nebuvo čia apsilankę
ar buvo lankęsi seniai, stebėjosi
Druskininkų plėtra, čia esančiais
objektais – „Snow Arena“, Vandens parku, išpuoselėtais parkais, sporto infrastruktūra, kitomis erdvėmis. Daugelis šventės
dalyvių žadėjo būtinai sugrįžti į
Druskininkus.“
„Esu tikras, kad mums visiems
reikia stengtis pritraukti į miestą
kuo daugiau tokių didelių renginių. Tai ne tik pačių objektų, bet
ir Druskininkų vardo garsinimas,
– įsitikinęs A. Stasiukynas. – Meras R. Malinauskas ir pats drauge su LIONS klubų atstovais dalyvavo šventinėje eisenoje. Jo
iniciatyva kilo mintis LIONS šimtmečio renginį įamžinti, pasodinant Druskininkuose magnolijų
sodelį. Manau, kad tai puiki idėja,

o pats sodelis ateityje dar labiau
plėsis ir džiugins miesto gyventojus ir svečius nuostabaus grožio
magnolijų žiedais. Turėtų užaugti gražus parkas. LIONS judėjimo
100-mečiui skirta ledinė skulptūra taip pat ilgam liks „Snow Arenoje“. Manau, kad Druskininkai
tikrai turi daugybę išskirtinių dalykų, kurių niekas kitas Lietuvoje
negali pasiūlyti.“
Paminėjo Druskininkų LIONS
moterų klubo dešimtmetį
Prieš dešimtmetį Druskininkuose
inauguruotas Druskininkų LIONS
moterų klubas, švenčiant LIONS
judėjimo 100-metį, paminėjo ir gražią klubo 10 metų veiklos sukaktį.
Aktyvios Druskininkų moterys,
susibūrę į Druskininkų LIONS
moterų klubą, dėkojo organizatoriams, kad tokiai gražiai šventei pasirinko būtent Druskininkus.
Kadangi
rugsėjį
Druskininkų LIONS moterų klubas mini ir
savo gyvavimo jubiliejų, renginio
metu prisiminti ir jų per dešimtmetį nuveikti darbai. Klubo prezidentė Gražutė Kuneikienė pasakojo, kad klubas savo paramos
kryptis sutelkė į augančią Drus-

kininkų savivaldybės kartą, į jos
problemas ir rūpesčius. „Per
praėjusius 9 metus buvo suorganizuoti aštuoni kalėdiniai
labdaros renginiai gražiu pavadinimu „Po angelo sparnu“, kurie suteikė galimybę paremti 40
įvairaus amžiaus vaikų. Dešimt
iš jų paramą gavo po kelis kartus. Per ilgalaikę akciją „Akinukai“ padedame įsigyti akinukus
vaikams iš socialiai remtinų šeimų. Kasmet skiriame skatinimo
prizą gabiam menui moksleiviui,
nes mums svarbu toliau ugdyti gabius ir talentingus vaikus“, –
sakė G. Kuneikienė.
Nuo 2009 m. ir Druskininkų
„Atgimimo“ mokykla dalyvauja LIONS QUEST programoje –
mokiniai savanoriauja, padeda
organizuoti labdaros renginius.
2014 m. druskininkietės drauge su Druskininkų LIONS moterų klubo krikštatėviais – Alytaus
Dzūkijos LIONS klubu – organizavome tarptautinę stovyklą
„Life is“. LIONS narės nuolat
dirba su jaunimu, skleisdamos
savanorystės idėjas, siunčia
jaunus žmones į tarptautines
jaunimo stovyklas.

„Snow Arenoje“ organizuotose sporto varžybose varžėsi apie 15 LIONS klubų atstovų komandų/Organizatorių
archyvo nuotrauka

Magnolijų sodelį iškilmingai atidarė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas ir Lietuvos LIONS
gubernatorius K. Remeikis/Organizatorių archyvo nuotrauka

LIONS judėjimo 100-mečiui skirta ledinė skulptūra taip pat ilgam liks „Snow Arenoje“ /Organizatorių archyvo
nuotrauka

Druskininkų LIONS moterų klubas, švenčiant LIONS judėjimo 100-metį, paminėjo ir gražią 10 metų veiklos
sukaktį/Organizatorių archyvo nuotrauka
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Rolandas Paksas. Naujoji ES politika – plaukimas pasroviui

Rolandas PAKSAS,

Europos Parlamento frakcijos
Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa vicepirmininkas

Pratybų, dėl kurių daug perdėto nuogąstavimo būta Lietuvoje, išvakarėse Europos Parlamente vienos iš svarbiausių
Europos Sąjungos institucijų,
Europos Komisijos vadovas Jeanas-Claudas Junckeris perskaitė metinį pranešimą.
Galima būtų jį pavadinti skambiais žodžiais. Panašiais į tuos,
kuriais Komisijos pirmininkas
žongliravo savo kalboje. Apie atvertus langus, palankų vėją į bures ir panašiai.
Bet tai nebūtų visa tiesa. Atvirai pasakysiu: iš šio pranešimo
tikėjausi daugiau. Deja, jis akivaizdžiai parodė, kad daugelio
pamokų, kurias gyvenimas dėstė
pastaraisiais metais, kai kurie politikai ir eurobiurokratai ne tik neiš-

moko, bet ir neketina mokytis.
Jeigu šiame pranešime ir
buvo Europos Sąjungos politinės ateities gairės, tai jomis
remiantis, politinė darbotvarkė ir toliau bus formuojama ne
bendrijos šalių piliečiams, bet
Europos politiniam klanui ir jį
aptarnaujančiam verslo bei biurokratų aparatui.
Pranešimą
nedviprasmiškai galima vertinti kaip nuostatų ir veiksmų rinkinį, kuris Europos Sąjungą aiškiai orientuoja
į federacinės valstybės darinį,
savotiškas Jungtines Europos
valstijas.
Žinoma, globalistams ir neoliberalistams tai patinka. Tačiau
po šių metų pranešimo posėdžių salėje, palyginti su pernai,
girdėjosi gerokai daugiau blaiviai situaciją vertinančių balsų,
buvo gerokai daugiau kritikos
teiginiams, kurie savo pakilumu
ir gražiomis metaforomis bandė
uždengti realias ES problemas.
Mano pozicija dėl padėties
Europos Sąjungoje, ES institucijų veiksmų ir pasiūlymų gerokai kertasi ir su pono J. C. Junckerio, ir su daugelio kitų, ES
matančių kaip federaciją, o ne
laisvų ir savarankiškų valstybių
sąjunga, nuomone.
Bandymai dar labiau centralizuoti sprendimus, pastangos
vis labiau eurizuoti Europos Sąjungą, siekiant priversti bendri-

jos nares atsisakyti savo pinigų,
siūlymas steigti Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybę, noras turėti vieną Europos
Sąjungos vadovą, pasiūlymai
dėl naujos Europos Parlamento rinkimų sistemos reiškia ne
ką kitą, kaip aiškią ES kryptį į federalizaciją ir Jungtinių Europos
valstijų kūrimą.
Noriu atkreipti dėmesį, kad
Komisijos pirmininkas, kalbėdamas apie svarbiausius ES principus, būtent valstybių savarankiškumo tarp jų nepaminėjo.
Ne visuomenės nusiteikimas
prieš imigrantus, ne valstybių
kova dėl galimybių priimti esminius sprendimus, ne jų politikų
įsiklausymas į savo piliečių nuomonę ir bandymas išlaikyti savo
valstybių savarankišką politiką
vidaus ir užsienio politikos klausimais skaldo Europą.
Ją skaldo būtent pastangos
„auklėti“ tokias bendrijos nares
kaip Vengrija, Čekija ar Lenkija.
Ją skaldo didžiųjų valstybių siekis dominuoti ekonomikoje, stiprinti savo ekonominę galią kitų,
mažesnių bendrijos valstybių,
sąskaita.
Nuolat pabrėžiant naujosios,
ne žmonių, bet biurokratų kuriamos Europos postulatus, nekreipiant dėmesio į visuomenes
vienoje ar kitoje valstybėje, mes
prarandame Europą. Kaip idėją. Prarandame galimybę augti

ir stiprėti kaip sąjunga.
Europos Sąjunga kenčia ir
nuo jos politikų dviveidiškumo.
Garsiai piktinamasi dėl Vengrijos ar Lenkijos veiksmų, aiškinama apie demokratijos stygių. Tačiau šiandien nenorima matyti
to, kas vyksta Ispanijoje dėl Katalonijos. Politikai, pritariantys
vienam iš svarbiausių demokratijos instrumentų – referendumui dėl šio regiono nepriklausomybės – maišomi su žemėmis,
jiems keliamos bylos.
Pasiklausius J. C. Junkerio ir
jam pritariančiųjų, atrodo, kad
šiandien Europos politikos elitas
labiau rūpinasi migrantų iš Afrikos, bet ne savo bendrijos, Europos Sąjungos šalių piliečių
reikalais, jų socialine padėtimi ir
pragyvenimu.
Afrikos valstybėms metami milijardai. Kalbama apie pabėgėlių centrų kūrimą Afrikoje.
Siūloma nauja idėja – skirti lėšų
pabėgėliams daryti verslą Sirijoje, ten kurti darbo vietas, tikintis, kad tai pristabdys ekonominių pabėgėlių srautą.
Kas ir kada Europos Sąjungoje pradės kalbėti ir rūpintis
tais daugiau kaip dvidešimčia
milijonų ES piliečių, kurie šiandien neturi darbo? Kam iš politikų parūps kone šimtas milijonų
bendrijos žmonių, kurie šiandien gyvena žemiau skurdo ribos? Kam rūpi darbuotojai, ku-

rie šiandien Lietuvoje uždirba
kokius 300 eurų „į rankas“, kai
ponas J. C. Junkeris savo kalboje baisisi, kad jauni darbuotojai Europoje uždirba ne daugiau kaip 500 eurų per mėnesį?
Mes daug kalbame apie pratybas, diskutuojame apie koaliciją, blaškomės dėl idėjų Lietuvai ir Lietuvoje. Dėl Lietuvos
vietos Europoje ir Europos
Lietuvoje.
Nežinau, tyčia ar dėl nesugebėjimo pamatyti, kad pati
Lietuva yra net ne idėja, bet
gerokai daugiau: tai mūsų kūnas ir kraujas.
Kuris mūsų protėvių už mus
atiduotas.

Parengta, bendradarbiaujant
su Europos Parlamento
frakcija Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa
Užsakymo Nr.: MDR-122-001

Lietuvos automobilių ralio čempionato finalas vėl bus karštas ir
nenuspėjamas

Rugsėjo 29-30 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyksiantis finalas vainikuos visą Lietuvos automobilių ralio sezoną/Organizatorių archyvo nuotraukos

Intriguojančios ir nenuspėjamos Lietuvos automobilių
ralio čempionato kovos keliasi į rugsėjo 29-30 dienomis
Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyksiantį finalą, kuris
vainikuos visą Lietuvos automobilių ralio sezoną.
Sudėtingos ir nenuspėjamos trasos
Paskutinis ir svarbiausias nenuspėjamo Lietuvos automobilių ralio čempionato finalas skaičiuoja jau septintus metus ir gali
pasigirti itin aštriomis ir intriguojančiomis kovomis dėl čempiono titulo. Įprastai, finalas vyko
ir vyks Druskininkų bei Lazdijų
apylinkėse. Vienas iš čempionato finalo organizatorių Jonas
Balčiūnas teigia, kad būtent šiose vietovėse daugybė įdomių,

nenuspėjamų ir gana sudėtingų
kelių, kurie jau tapo šio finalinio
etapo vizitine kortele ir nelengvu galvosūkiu sportininkams.
Bus ir naujų, ir jau tradicija tapusių greičio ruožų. Vienas tokių – naktinis greičio ruožas,
kuris iš dalyvių kasmet pareikalauja itin kruopštaus pasiruošimo. Naktinis greičio ruožas klaidų neatleidžia, čia kiekvienas
sportininkas turi spręsti savo
užduotis. O apibūdinant visumą
– čempionato finalas bus tikrai
sudėtingas, tačiau būtent dėl
to jis vėl bus įdomus tiek dalyviams, tiek žiūrovams“, – mintimis dalinosi J. Balčiūnas.
Paskutinis rugsėjo savaitgalis – aktyvus
Šiais metais pirmoji finalo diena bus skirta sportininkų prisis-

tatymui, o antroji – lenktynėms.
Pasak renginio organizatoriaus,
toks sprendimas priimtas tiek
lenktynininkų, tiek renginio žiūrovų pageidavimu.
Finalas – įsimintina pramoga ir dalyviams ir žiūrovams
„Lietuvos automobilių ralio
čempionato finalas – šventė. Tai
renginys, kuris ugdo vieningumo,
patriotiškumo jausmą. Tai – galimybė susitikti bendrų pomėgių
turintiems žmonėms ir praleisti gražų bei įsimintiną savaitgalį.
Juolab, kad paskutinėmis rugsėjo dienomis Druskininkuose vyks
ir Turizmo šventė, tad veiksmo tikrai netruks kiekvienam. Greta
įnirtingų ir adrenalino pilnų kovų
greičio ruožuose, svečių laukia
daugybė įdomių veiklų, koncertų,
parodų, spektaklių ir kitų kultūri-

nių renginių. Neabejoju, kad tai
bus puikus savaitgalis“, – teigė J.
Balčiūnas.
Rugsėjo 30 dieną vyks svarbiausia 2017 metų ralio čempionato kova, kurios metu organizatoriai žada ne tik įspūdingus
reginius trasose, bet ir pramogas, laukiant rezultatų. Įsigiję
ralio pasus žiūrovai galės sudalyvauti žaidime ir laimėti vertingų prizų.
Artėjant vienam iš svarbiausių
automobilių sporto renginių, J.
Balčiūnas teigia su nekantrumu
jo laukiantis. „Tikimės, kad šiame
etape pasirodys ir praėjusių etapų dalyviai ir ankstesnėse kovose
nelenktyniavę sportininkai. Norėtųsi pagerbti kiekvieną savo indėlį raliui atiduodantį lenktynininką“,
– viso organizacinio komiteto vardu teigė J. Balčiūnas.

Išskirtinė ir unikali ralio finalo taurė
„Ralio meistrai – ralio karaliai, norėdami tinkamai įvertinti
sportininkus gimė mintis sukurti išskirtinę finalo taurę. Pasitelkus dizainerį Stasį Beišį, buvo
sukurta unikali ralio taurė –
simbolizuojanti kilimą aukštyn,
saulės lankstą ir karūną.“
Pats čempionato finalas, keliantis didelę atsakomybės kartelę organizatoriams, šiemet
privertė vėl šiek tiek keisti trasas, ieškoti dar geresnių matomumo zonų žiūrovams, keisti
paties renginio scenarijų ir pateikti dar daugelį kitų detalių,
kurių nebuvo iki šiol. Taigi šis
ralio finalas bus įdomus ir vėl
kitoks.
Organizatorių informacija
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Keičiasi UAB „Druskininkų vandenys“
paslaugų kainos

Nuo šių metų rugsėjo 1 d.
keitėsi UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainos. Gyventojai, perkantys vandenį
daugiabučių namų įvaduose,
mokės 1,55 Eur/m3, gyventojai, perkantys vandenį daugiabučio namo bute ar individualiuose namuose, – 1,56 Eur/m3,
o įmonės – 1,66 Eur/m3. Taip
pat nustatyta 0,26 Eur/m3 paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo kaina, kuria mokės juridiniai asmenys.
Net ir neženkliai padidėjusios
UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos išliks vienos
mažiausių šalyje. Pavyzdžiui, vidutinė geriamojo vandens tiekimo

ir nuotekų tvarkymo kaina Varėnos
raj. yra 2,20 Eur/m3, Alytuje – 2,27
Eur/m3, Lazdijų raj. – 3,67 Eur/m3, o
Alytaus raj. – 3,88 Eur/m3.
UAB „Druskininkų vandenys“
paslaugų kainos paskutinį kartą buvo nustatytos 2011 metais. Dabartinį kainų pasikeitimą
lėmė pastebimai išaugę kaštai –
padidėjusios elektros energijos,
mokesčio už gamtos išteklius
bei nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos.
Bendrovė nuolat užtikrina aukštos kokybės geriamojo vandens
tiekimą bei aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų išvalymą. Per pastaruosius šešerius metus bendrovė, sėkmingai
įsisavindama Europos Sąjun-

gos struktūrinių fondų lėšas, nutiesė 7,5 km vandentiekio bei 9,4
km nuotekų tinklų, prie kurių prijungta 274 namų ūkiai. Be to, renovuota 10,3 km vandentiekio
tinklų. Bendrovė ir toliau numato vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, kad kuo daugiau
savivaldybės gyventojų galėtų
naudotis UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugomis. Artimiausiu
metu numatoma plėtoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus
sodų bendrijoje „Dainava“, Baltašiškės, Pakrantės, Pakalnės bei
kitose gatvėse.
UAB „Druskininkų vandenys“
informacija

Restorano „Vitaminas B12“ parama –
Druskininkų ligoninei

Restorano „Vitaminas B12“ direktorė J.
Steponavičiūtė: „Džiaugiuosi, galėdama
prisidėti prie druskininkiečių bendruomenei
reikalingos paramos.“/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Restoranas „Vitaminas B12“,
tęsdamas
tradiciją
padėti Druskininkų ligoninei pacientų gydymui bei slaugai reikalingomis priemonėmis, ir
šiemet ligoninei padovanojo
įvairių rūšių medicininių pleistrų, žaizdų priežiūrai reikalingų priemonių.
Prieš metus Druskininkuose
pradėjusi verslą ir restoraną „Vitaminas B12“ atidariusi jo direktorė Jurgita Steponavičiūtė šįsyk
perdavė Druskininkų ligoninei
priemonių už daugiau nei 2800
eurų: „Sužinojusi, kokių priemonių trūksta, pasirūpinau, kad
parama būtų tikslinga, ir ligoninė gautų tai, kas yra reikalinga.
Druskininkiečių visada labai laukiame mūsų restorane, tačiau
malonu prisidėti ne tik prie jų aptarnavimo, esant džiugiai progai, bet ir prie greitesnio išgijimo,
jei nutinka nelaimė. Džiaugiuosi, galėdama prisidėti prie drus-

Druskininkų ligoninės direktorius V. Meižis ir pavaduotoja slaugai L. Ridziauskienė
patikino, kad ligoninei padovanota labai reikalingų įvairių rūšių medicininių pleistrų ir
žaizdų priežiūrai reikalingų priemonių/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kininkiečių bendruomenei reikalingos paramos.“
Kaip sakė Druskininkų ligoninės
direktoriaus pavaduotoja slaugai
Laima Ridziauskienė, naudojant
tokias priemones, žaizdų neprireikia dažnai perrišinėti, todėl pacientai, – ir vaikai, ir suaugusieji – išvengia varginančių pojūčių:
„Šios priemonės ypač pravers priėmimo, skubios ir konsultacinės
pagalbos bei chirurgijos skyriuose. Nudegimus gydantys, šaldantys ir žaizdoms neleidžiantys
gilėti priešuždegiminiai, ilgalaikiai tvarsčiai leidžia išvengti dažnų ir skausmingų perrišimų; taip
pat labai praverčia ir baktericidiniai pleistrai, tvarsčiai, skirti žaizdoms, atsiradusioms po nubrozdinimo ar įpjovimo. Šios, ligoninei
dovanotos, gana brangios ir kokybiškos priemonės palengvins

pacientų dalią, o kartu padės ir
mums, medikams, suteikti ligoniams dar efektyvesnę pagalbą.“
Druskininkų ligoninės direktorius Viktoras Meižis džiaugiasi
restorano „Vitaminas B12“ iniciatyva. Jo manymu, taip paremti
vietos ligoninę yra gražus bendruomeniškumo pavyzdys, kuriuo galbūt panorės sekti ir kitos
įmonės, turinčios galimybę padėti ligoninei: „Gal šis pavyzdys paskatins panašiai iniciatyvai ir kitas
Drukininkuose veikiančias verslo įmones? Ligoninė gyvena tikrai
ne pačius geriausiu laikus, finansavimas nedidėja, o gydymo įstaigos sąnaudos didesnės nei pajamos. Nuoširdžiai džiaugiamės
gauta parama.“
Druskininkų ligoninės
informacija

Spa centrui ir grožio salonui „East Island“
reikalinga manikiūro-pedikiūro specialistė (-as)
darbui pilnu etatu.
Privalumas: darbinė praktika ir užsienio kalbos.
Kontaktai: rasa@eastisland.lt tel. 8 677 84384
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Išnuomojamos 50.88 kv. m komercinės paskirties patalpos Druskininkų g., tinkamos komercinei veiklai: ofisui, parduotuvei.
Daugiau informacijos tel.: 8 698 72227

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Kviečiame prisijungti prie kvalifikuotos, darnios ir draugiškos Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus komandos. Siūlome veiklą, leidžiančią visapusiškai išreikšti save profesinėje srityje, kilti karjeros laiptais,
galimybę tobulėti ne tik dalyvaujant seminaruose, mokymuose bet ir nuolat semiantis patirties iš kompetentingų bei reiklių savivaldybės vadovų. Dirbdami mūsų komandoje savo žiniomis bei pastangomis prisidėsite puoselėjant bei kuriant
mūsų nuostabaus Druskininkų kurorto ateitį. Siūlome socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.
Pagrindinės veiklos sritys:
1. Tvarkyti savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.
2. Padėti organizuoti savivaldybės finansinių išteklių paskirstymą, valdymą, panaudojimą.
Reikalavimai:
1. Socialinių mokslų studijų srities apskaitos ar finansų, ar ekonomikos studijų krypties aukštasis universitetinis ar
jam prilygintas išsilavinimas;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
3. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir buhalterinės apskaitos programos);
6. Būti sąžiningu ir pareigingu, gebėti bendrauti;
7. Sugebėti atstovauti Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui savivaldybės institucijose.
8.Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami pasirinkti pretendentai.
Buhalterinio arba ekonominio darbo patirtis viešajame sektoriuje būtų privalumas.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui iki 2017 m. rugsėjo 29 d. el. p. vyda.amsiejiene@druskininkai.lt
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 51 537, el. p. vyda.amsiejiene@druskininkai.lt

8

2017 m. rugsėjo 21 d.

Savaitraščio Nr. 122

Miesto muziejuje – unikali Lietuvių
tautos dailės tėvo ir patriarcho Adomo
Varno litografijų ir piešinių paroda
Rugpjūčio 16-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, parodos
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ atidarymu Druskininkų
miesto
muziejuje
Dzūkijoje prasidėjo šeštus
metus gyvuojantis nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei modernių muziejinių
iniciatyvų edukacinis projektas „Lietuvos muziejų kelias“.
Parodą galima apžiūrėti iki
metų pabaigos. Įgyvendinant
Svetingumo programą, Druskininkų savivaldybės moksleiviai aplankyti ekspoziciją
kviečiami nemokamai.
Pasak Druskininkų miesto
muziejaus direktoriaus Gintaro Dumčiaus, Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui
Lietuvos muziejai skyrė penkerių metų renginių ciklą – nacionalinį kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos
bei modernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą – „Lietuvos muziejų kelias“. Šiemet
jame dėmesys skiriamas Vasario 16-osios kūrėjams ir puoselėtojams. „Lietuvos muziejų
kelio“ sumanytojai ragina visuomenei pristatyti muziejuose sukauptus įdomius, rečiau eksponuojamus eksponatus, kurie
padės prisiminti prie Lietuvos
valstybės atkūrimo prisidėjusius
ir ją puoselėjusius žmones: rašytojus, švietėjus, dailininkus,
Nepriklausomybės akto signatarus ir kitas ryškias asmenybes,
kurių vardai glaudžiai susiję su
meno, grožio, tarnavimo Tėvynei, pasiaukojimo, meilės ir vilties temomis.
Sužinoję šiemetę „Lietuvos
muziejų kelio“ temą – „Vasario
16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“, Druskininkų miesto muziejaus darbuotojai iš pradžių suko
galvas, ką eksponuoti parodoje.
O vėliau Roma Dumčiuvienė prisiminė, kad ekspozicijai puikiai
tiktų lietuvių tautos dailės tėvo ir
patriarcho Adomo Varno (18791979) litografijos ir piešiniai, kuriuos Miesto muziejui padovanojo išeivijos atstovai. „Pristatyti
A. Varno piešinių parodą labai
įdomu, nes jų yra labai nedaug.
Eksponuojame beveik visus Muziejaus fonde esančius piešinius, nes piešiniuose įamžintos asmenybės, savo gyvenimo
darbus skyrusios Nepriklausomos Lietuvos idėjai, lietuvybės
puoselėjimui. Savo laiku visi yra
buvę labai svarbūs visuomenės
veikėjai emigracijoje“, – pasakojo G. Dumčius, pridurdamas,
kad Druskininkams labai svarbu,
jog ekspozicijoje galima apžiūrėti ir labai retą A. Varno pieštą
M. K. Čiurlionio portretą. Šalia
kiekvienam lietuviui pažįstamų
didžių tautos asmenybių: Strazdelio, S. Daukanto, Maironio, A.
Baranausko, M. Valančiaus, V.
Kudirkos, M. K. Čiurlionio, Žemaitės portretų, lygia greta pastatomi žmonės, kurie toli nuo
Lietuvos, egzilyje, toliau puoselėjo Vasario 16-osios idealus,
savo kasdiene veikla įrodė neblėstantį tikėjimą Laisve ir Nepriklausomos Lietuvos ateitimi.
Tai — įžymūs dvasininkai: lazdijiškis kun. I. Albavičius, kun. Jo-

Parodos Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ atidarymu
Druskininkų miesto muziejuje Dzūkijoje prasidėjo projektas „Lietuvos muziejų kelias“/
Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

nas Švagždys, rašytojai: Jurgis
Jankus, tautos dainiumi tituluojamas B. Brazdžionis, kun. Mykolas Vaitkus, įžymūs visuomenininkai: Vlado Putvinskio dukra
Putvytė-Mantautienė,
Moterų
šaulių sąjungos ir visuomenės
veikėja; karininkas Mantautas ir
kiti. Visi jie – Bostono „Lietuvių
enciklopedijos“ herojai. Jų kūryba ir rašto darbai sudaro didelę
lietuvių išeivių leidinių bibliografijos dalį. Tokia biblioteka, patekusi kartu su P. Viščinio kolekcija, saugoma Druskininkų miesto
muziejaus fonduose.
Kaip pasakojo muziejaus direktorius G. Dumčius, paroda yra
įdomi ir kaip Adomo Varno kūrybos reprezentacija. 1957 m. tėvų
jėzuitų Čikagoje leistame žurnale „Laiškai lietuviams“ rašė jo redaktorius Juozas Vaišnys: „Jeigu Basanavičių mes vadiname
Lietuvos patriarchu, Jablonskį — kalbos tėvu, o Maironį —
tautos dainiumi, tai Varną turime pavadinti lietuvių tautos
dailės tėvu ir patriarchu.“ Jam
pritaria ir dailininkas V. K. Jonynas: „Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis A.
Varnas yra reta mūsų senosios menininkų kartos asmenybė. Jis sunkųjį mūsų tautos
prisikėlimo, o taip pat atstatymo metą nebuvo jaunuolis be
širdies ir dailininkas be pareigos. Priešingai, jį mes randame visose mūsų gyvenamo
momento sukrėtimo valandose, pasirengusį ne tik patarti,
bet ir patį dirbant darbą, kuris
tuo metu atrodė būtinas. Ši jo
būdo savybė dailininką Adomą Varną įrašo mūsų istorijos lapuosna ne tik kaip didįjį
mūsų vyresniosios kartos kūrėją, jaunesnės kartos auklėtoją ir mokytoją, bet taip pat
kaip nepamainomą visuomenininką, nudirbusį tokį barą,
kad kiekvienos iš šių trijų sričių atskirai jau pakaktų nusipelnyti savosios tautos dėkingumui.“
Adomo Varno jaunystė sutapo
su lietuvių tautinio išsivaduojamojo judėjimo nesulaikomo
kilimo metais. Baigęs vidurinį mokslą Mintaujos gimnazijoje ir Kauno Kunigų Seminarijoje, A. Varnas studijavo meną
Petrapilyje, Krokuvoje ir Ženevoje. Po to dar lankėsi Italijoje ir studijavo dailės kūrinius
Florencijos, Romos, Neapolio ir Palermo meno muziejuose. Piešti jis pradėjo, dar kuni-

Ekspozicijoje galima apžiūrėti ir labai retą
A. Varno pieštą M. K. Čiurlionio portretą“/
Druskininkų miesto muziejaus archyvo
nuotrauka

gu seminarijoje tebebūdamas,
bet su rimtesniais kūriniais pasirodė 1905 m. („Dailininkas ir
elgeta“). Kiti žymesnieji jo tapybos darbai: „Dailininkas ir gamtininkas“, „Bangose“ (1911 m.),
„Vienuolė“, „Vilnius po audros“.
Galbūt labiausiai Varno mėgiama tapybos šaka — portretas. Jis yra nupiešęs daugybę
portretų, tarp kurių paminėtini:
Bronislavo Pilsudskio, Jablonskio, Baltrušaičio, Krupavičiaus.
Paskutinis jo žymesnis kūrinys yra „Mindaugo karūnavimas“. A. Varnas yra dalyvavęs
su savo kūriniais įvairiose dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje: Kaune, Marijampolėje,
savo gimtajame Joniškyje, Rygoje, Poznanėje, Zakopanėje,
Clevelande, Čikagoje. Mokytojavo Voroneže ir Vilniuje.
Dailininkas skaudžiai išgyveno tėvynės praradimą, kai karui baigiantis teko trauktis į Vakarus, bet ir tremtyje jis surado
jėgų prasmingai gyventi ir kurti. Adomas Varnas išėjo iš gyvenimo sulaukęs šimto su puse
metų, sukūręs apie 1000 kūrinių, dar surengęs savo šimtųjų gimimo metinių parodą, per
kurios atidarymą pareiškė pranašišką įsitikinimą, kad netrukus Lietuva atgaus Nepriklausomybę.
Miesto muziejuje, iš anksto užsiregistravus, laukiami moksleiviai,
kuriems bus rengiamos edukacinės programos. Jie daug sužinos
ir apie A. Varną, ir apie jo piešiniuose įamžintas istorines asmenybes. Visi, kurie nori pamatyti
parodą, nuo pirmadienio iki šeštadienio kviečiami apsilankyti
Miesto muziejuje.
Miesto muziejaus informacija

Pati stipriausia baltosios magijos būrėja –
močiutė OMIDA

Ji atvažiavo Druskininkų gyventojų prašymu. Jos baltosios magijos jėga, papildanti gydančiųjų žolelių jėgą, gali
padėti Jums nugalėti tokias ligas kaip epilepsija, alkoholizmas, impotencija, odos ligos.
Moterims gali padėti susigrąžinti motinystės džiaugsmą, gali padėti nuimti prakeikimą. Gali padėti, kad sėkmė
lydėtų Jūsų verslą, į namus susigrąžinti mylimą žmogų.
Taro kortų pagalba gali papasakoti Jūsų praeitį, dabartį ir pažvelgti į ateitį.
Gali parinkti Jums talismaną, kuris grąžintų sielos ir
kūno harmoniją.
Jeigu Jūs turite tokių problemų, Jums visada gali
padėti močiutė OMIDA.

Tel. nr.: +370 621 91120
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

9

2017 m. rugsėjo 21 d.

Savaitraščio Nr. 122

Artėja čempionatas
„Rally Classic Druskininkai 2017“

Susitikime dalyvavo vienas iš ralio organizatorių J. Balčiūnas, Lietuvos automobilių sporto federacijos Ralio komiteto pirmininkas D.
Liesius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius, mero patarėjas A. Kadziauskas ir daugybės renginiui svarbių
institucijų atstovai/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Antradienį Savivaldybėje sušauktas pasitarimas dėl rugsėjo
29-30 dienomis vyksiančio „Rally
Classic Druskininkai 2017“ organizacinių klausimų. Susitikime dalyvavo vienas iš ralio organizatorių Jonas Balčiūnas, Lietuvos
automobilių sporto federacijos Ralio komiteto pirmininkas Donatas
Liesius, Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, mero patarėjas Aivaras
Kadziauskas ir daugybės renginiui
svarbių institucijų atstovai.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SKLYPO EGLĖS G.
1, K/NR. 1501/0006:108, DRUSKININKŲ M. DETALŲJĮ
PLANĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Planavimo pagrindas: Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2013-12-02 įsakymas Nr. V35-976 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“, 2013-12-03 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr. 26-13-437163 ir 2015-10-15 „Susitarimas dėl 2013 m. gruodžio 3 d. sutarties Nr. 26-13-437
sąlygų pakeitimo“ Nr. 26-434-(7.7).
Planuojamos teritorijos plotas: 23,8384 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą - visuomeninės paskirties teritorijos, bei teritorijų naudojimo ir tvarkymo reglamentus, nekeičiant esamo sklypo ribų ir ploto.
Planavimo organizatorius: AB „Eglės“ sanatorija, į. k. 152038626, eglės g. 1,
Druskininkai, tel. +370 698 39510, el. p. robertas@eriadas.lt.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės
adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies
vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2016-05-25
redakcijos) priedo 3 str. 1 dalimi ir LR Teritorijų planavimo įstatymo (2017-01-01 redakcijos) 47 str. 1 dalimi detalusis planas rengiamas, viešinamas, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas pagal iki 2014 m. sausio 1d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.
Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo - nerengti ,,Žemės
sklypo Eglės g. 1, Druskininkuose (unikalus Nr. 1501-0006-0108, kadastro Nr.
1501/0006:108) naudojimo būdo nustatymo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
dokumento. Sprendimą 2017-09-13 priėmė planavimo organizatorius - AB „Eglės“
sanatorija, vadovaujantis gautomis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos subjektų išvadomis.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu, sprendimu dėl SPAV bus galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. spalio 19 d. imtinai, darbo valandomis Druskininkų savivaldybės patalpose (Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai), projektuotojų biure (Maironio g. 11, Vilnius) bei
Druskininkų savivaldybės tinklalapyje (www.druskininkai.lt). Informacija teikiama tel. (85) 2611115, el. p. violeta@smartas.lt.
Viešas susirinkimas vyks 2017 m. spalio 19 d., 14:00, AB „Eglės“ sanatorijos (Eglės g. 1, Druskininkai) Eglė1C korpuso konferencijų salėje, pirmame aukšte.
Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Eglės g. 1, Druskininkai) ir detaliojo plano rengėjo biure (Maironio g. 11, Vilnius).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Renginio metu ypatingas dėmesys bus skiriamas tinkamam trasų
parengimui ir žiūrovų saugumui.
„Džiaugiamės, kad Lietuvos
automobilių sporto profesionalai renkasi Druskininkus baigiamajam ralio čempionatui. Kurortui tai didelis pliusas, o dalyviai
taip pat labai puikiai vertina Druskininkuose organizuojamus renginius – tiek dėl trasų, tiek dėl
visos infrastruktūros“, – po susitikimo sakė mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. „Rally Classic

Druskininkai 2017“ – tai paskutinis ir svarbiausias Lietuvos ralio
čempionato etapas, kuriame geriausi Lietuvos ralio meistrai stoja
į lemiamą kovą dėl čempiono titulo. Šis etapas gali pasigirti itin aršia ir intriguojančia kova dėl čempiono titulo. Tai renginys, kuris
pritraukia žiūrovus ne tik iš visos
Lietuvos, bet ir kaimyninių valstybių: Lenkijos ir Baltarusijos.
Druskininkų savivaldybės
informacija

„Saulės“ pagrindinė mokykla įgyvendina
OLWEUS patyčių prevencijos programą
Nuo 2015 metų pradžios Druskininkų „Saulės“ pagrindinė
mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno
universiteto profesorius Dan
Olweus, daugiau kaip 30 metų
nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programos įvertinimai skirtingose
šalyse rodo, kad prevencinėje programoje dalyvaujančiose mokyklose patyčių mastas
gali žymiai sumažėti, pagerėja
tvarka klasėse ir ryškėja mokinių bei tėvų pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu.
Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa,
veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo. Programos
tikslas – mokyti visą mokyklos
personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti,
teikti pagalbą mokiniui, mokytojui
ir mokyklai. Ši programa reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, susitelkimo, nuoseklaus,
darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. Olweus patyčių ir smurto
prevencijos programos įgyvendinimo principai teigia, kad patyčių pastebėjimas, jų sustabdymas yra kiekvieno suaugusiojo
atsakomybė ir pareiga. Programa skatina nuoširdų pedagogų
požiūrį į mokinius, aktyvų domėjimąsi mokinių veikla mokykloje ir
už jos ribų.
Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėnesių.
Visi mokyklos darbuotojai supažindinti su programos nuostatomis, žino, kaip atpažinti patyčias
ir tinkamai į jas reaguoti, moka
nustatyti teisingas ir tvirtas el-

Programos įvertinimai skirtingose šalyse rodo, kad prevencinėje programoje
dalyvaujančiose mokyklose patyčių mastas gali žymiai sumažėti, pagerėja tvarka klasėse
ir ryškėja mokinių bei tėvų pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu/ „Saulės“ pagrindinės
mokyklos archyvo nuotrauka

gesio ribas mokiniams. Siekiant
įgyvendinti Olweus patyčių programos tikslus, sudarytas Mokyklos patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, išaiškintos
didesnio mokinių susibūrimo vietos per pertraukas mokykloje ir
pagal tai pakoreguotas bei sustiprintas mokytojų budėjimas pertraukų metu, sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG),
kurių nariai rinkosi du kartus per
mėnesį į susitikimus – jų metu
mokėsi, analizavo galimas ir pasitaikančias patyčių situacijas, teikė konstruktyvius pasiūlymus patyčių prevencijos klausimais.
2016 m. lapkričio mėnesį įvykusios mokinių apklausos rezultatai
parodė, kad nuo 2015 m. rugsėjo
mėn., kai mokykloje pradėta įgyvendinti intensyvi 18 mėnesių trukmės Olweus prevencinė programa, palyginus su apklausos 2015
m. rudenį duomenimis, bendras
patyčių lygis mokykloje sumažėjo
2,74 %. Manome, kad teigiamus
pokyčius paskatino nuoseklus ir
sistemingas mokyklos darbuotojų reagavimas į netinkamą mokinių elgesį, individualūs mokytojų
pokalbiai su netinkamai besielgiančiais mokiniais ir jų tėvais,
Nuobaudų kopėčių taikymo siste-

ma, kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės patyčių
prevencijos temomis.
Mokyklų, tęsiančių Olweus programą, patirtis rodo, jog patyčių
lygis nuosekliai mažėja kasmet,
todėl mokyklos bendruomenė apsisprendė dėl Olweus programos
tęstinumo.
Nutarta
2017-2019 mokslo metais dalyvauti tolimesniame patyčių prevencijos programos etape, siekiant OLWEUS mokyklos vardo,
ir diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taptų ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone,
bet ir prisidėtų prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 2017 m. kovo mėn. 1 d.
su Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru ir Olweus
programos instruktore Laimute
Tautkiene pasirašyta trišalė OPKUS diegimo sutartis. OPKUS
diegimo 2017-2018 mokslo metais klausimai 2017 m. rugsėjo 14
d. su programos instruktore aptarti Mokyklos Olweus programos koordinaciniame komitete
(pridedama nuotrauka).
„Saulės“ pagrindinės
mokyklos informacija

10

2017 m. rugsėjo 21 d.

Savaitraščio Nr. 122

Valstybinės sveikatos prevencinės
programos: turite progą išsitirti

Druskininkų savivaldybės gyventojai, norintys išsitirti pagal prevencinę programą, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją Druskininkų
pirminės sveikatos priežiūros centre/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ne tik amžius, bet ir paveldimumo nulemti negalavimai
ar gyvenimo būdas turi įtakos
sveikatai. Prevencinės programos vykdomos siekiant
diagnozuoti ligą ankstyvoje
stadijoje, kurioje ji gali būti
lengvai pagydoma. Norint išsitirti pagal sveikatos prevencines programas, reikėtų
kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išsamiai supažindins su programomis ir paskirs reikiamus tyrimus.
Todėl, jei esate tam tikro amžiaus ir esate drausti privalomuoju sveikatos draudimu,
pasinaudokite proga išsitirti,
paraginkite išsitirti savo šeimos narius ar artimuosius.
Moterims
50 – 65 m. amžiaus. Asmenų,
priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa (ne dažniau kaip 1 kartą
per metus).
Patikros etapai:
Vizitas pas šeimos gydytoją: paciento informavimas pasirašytinai, nustatytų tyrimų paskyrimai;
pasiruošimas laboratorinių tyrimų
atlikimui;
laboratorinių tyrimų atlikimas
(esant teigiamam testo rezultatui, pacientas bus siunčiamas tolimesniam ištyrimui bei konsultavimui);
nurodytą dieną pakartotinas apsilankymas pas šeimos gydytoją:
tyrimų įvertinimas, rekomendacijos, pirminio prevencijos plano
sudarymas.
50 – 69 m. amžiaus. Atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa (atliekama
kas 2 metus).
Patikros etapai:
Vizitas pas šeimos gydytoją: pacientės informavimas pasirašytinai, siuntimas atlikti mamografijos tyrimą;
mamografijos tyrimas;
nurodytą dieną pakartotinas apsilankymas pas šeimos gydytoją: tyrimų įvertinimas, rekomendacijos.
50 – 74 m. amžiaus. Storosios
žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (atliekama
kas 2 metus).
Patikros etapai:

Vizitas pas šeimos gydytoją:
paciento informavimas ir siuntimas atlikti slapto kraujavimo testą (iFOBT) pasirašytinai;
laboratorinių tyrimų atlikimas;
nurodytą dieną pakartotinas
apsilankymas pas šeimos gydytoją: iFOBT testo įvertinimas,
rekomendacijos, esant reikalui –
siuntimas kolonoskopijai, specialisto konsultacijai, biopsijai; kolonoskopijai ir biopsijai būtinas
pasiruošimas.
25 – 60 m. amžiaus. Gimdos
kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (atliekama kas 3 metus).
Patikros etapai:
Vizitas pas šeimos gydytoją:
paciento informavimas (pacientui pageidaujant, el. paštu ar sms
žinute); pasiruošimas citologinio
gimdos kaklelio tyrimui;
apsilankymas pas akušerį-ginekologą: citologinio gimdos
kaklelio tyrimo atlikimas (PAP
testas);
apsilankymas pas akušerį-ginekologą: informavimas apie rezultatu.

laboratorinių tyrimų atlikimas
(Prostatos specifinio antigeno
(PSA) kraujyje nustatymas;
nurodytą dieną pakartotinas apsilankymas pas šeimos gydytoją:
tyrimų įvertinimas, rekomendacijos, esant reikalui siuntimas pas
urologą.
50 – 74 m. amžiaus. Storosios
žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (atliekama
kas 2 metus).
Patikros etapai:
Vizitas pas šeimos gydytoją:
paciento informavimas ir siuntimas atlikti slapto kraujavimo testą (iFOBT) pasirašytinai;
laboratorinių tyrimų atlikimas;
nurodytą dieną pakartotinas
apsilankymas pas šeimos gydytoją: iFOBT testo įvertinimas,
rekomendacijos, esant reikalui –
siuntimas kolonoskopijai, specialisto konsultacijai, biopsijai; kolonoskopijai ir biopsijai būtinas
pasiruošimas.

Vyrams
40 – 55 m. amžiaus. Asmenų,
priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa (ne dažniau kaip 1 kartą
per metus).
Patikros etapai:
Vizitas pas šeimos gydytoją: paciento informavimas pasirašytinai, nustatytų tyrimų paskyrimai;
pasiruošimas laboratorinių tyrimų atlikimui.
laboratorinių tyrimų atlikimas
(esant teigiamam testo rezultatui, pacientas bus siunčiamas tolimesniam ištyrimui bei konsultavimui);
nurodytą dieną pakartotinas apsilankymas pas šeimos gydytoją:
tyrimų įvertinimas, rekomendacijos, pirminio prevencijos plano
sudarymas.
50 – 75 m. amžiaus. Priešinės
liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Vaikams
Nuo 6 iki 14 metų. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programa. Silantavimas – neskausminga, keliolika minučių trunkanti procedūra.
Grąžtas procedūros metu nenaudojamas.
Programos etapai:
Vaikų krūminių dantų silantavimo paslaugas teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys odontologai;
padengus dantis silantais pirmą kartą, po 3 mėnesių reikia apsilankyti pas odontologą kontroliniam patikrinimui.
vėliau pasitikrinti reikia kiekvieno profilaktinio tikrinimosi metu
(jei silantas iškrenta, krūminių
dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama).
silantams bei odontologų paslaugoms apmokėti lėšų skiriama
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (privačiai dirbantys odontologai, jeigu jie su
teritorinėmis ligonių kasomis nėra
sudarę sutarties, tokių paslaugų
nemokamai neteikia).

Patikros etapai:
Vizitas pas šeimos gydytoją: informavimas pasirašytinai, nustatytų tyrimų paskyrimas;

Parengta pagal
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informaciją

Romos Pankevičienės
įmonėje
Romos Pankevičienės įmonės
„Cukrainėje“ priimami 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).

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

Prekinis betonas ir
pramoninių grindų
priedai.
Alytus, Kalniškės g. 2
+ 370 682 21042
alytus@hcbetonas.lt
www.hcbetonas.lt
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Užuojautos

Renginiai
Rugsėjo 21 d. 15 val. Literatūrinė
valandėlė „Įmink mįslę, užbaik patarlę“
(Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinys, Jaunystės g. 11, Viečiūnai)
Rugsėjo 21 d. 17.30 val. Renginys iš
ciklo „Čiurlionio kodas“: Susitikimas su
žurnaliste Liudvika Pociūniene ir laidos
„Laiko ženklai“ režisieriumi Petru Savickiu (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35).
Rugsėjo 21 d. 16 val. Susitikimas su
poete Ramute Skučaite ir knygos „Nepaslaptis tokia balta” ir kitų knygų pristatymas. Popietę ves bibliotekininkė
Audronė Smaliukienė („Draugystės sanatorijos“ Centrinių rūmų 207 kab., II a.)
Rugsėjo 22 d.:
12.00 val. Muzikos popietė „Svečiuose
pas Čiurlionį“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
13.45 val. Vitražo simpoziumo „M. K.
Čiurlionio atspindžiai“ dalyvių sukurtų darbų pristatymas. Dalyvaus autoriai
(Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23)
14 val. Druskininkų savivaldybės
moksleivių dailės konkurso nugalėtojų
kūrybos darbų paroda, dailės, rašinių
konkursų, muzikos viktorinos nugalėtojų
apdovanojimas, Meno mokyklos moksleivių ir mokytojų parengtas koncertas
(Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23)
16 val. M. K Čiurlionio proanūkio Džiugo Palukaičio parodos „Nuo pradžios iki
Druskininkų“, skirtos M. K. Čiurlionio
142-osioms gimimo metinėms, atidarymas. Dalyvauja autorius (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
19 val. Festivalio Pabaigos koncertas.
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovas ir dirigentas M. Staškus), operos
solistai Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), Eugenijus Chrebtovas (baritonas) („Grand SPA Lietuva“, konferencijų
salė „Nemunas“, V. Kudirkos g. 45)
Rugsėjo 22 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Pažink Europą“, skirta Europos kalbų dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 22 val. 19.00 val. Koncertas „Atėjo gelsvas rudenėlis“. Dalyvaus
Lino Savulionio vadovaujama Viečiūnų
laisvalaikio salės moterų grupė „Brydė“
ir kaimo kapela („Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje, II a.
Rugsėjo 23 d. 14.30 val. Rudenėlio
šventė. Dalyvaus Jaskonių ir Naujasodės kaimų kapela „Malūnėlis“, liaudiškos muzikos ansamblis „Svirbė“ (Kaunas), Simona Karauskaitė, muzikos
grupė „Balius“ (Jaskonių ir Naujasodės
kaimų bendruomenės namų kiemelis)
Rugsėjo 25-29 d. 10-18 val. kultūros
laboratorija „Druskos metamorfozės“
(Pramogų aikštė)
Rugsėjo 26 d. 11 val. Informacinis
rytmetis „Europa – margaspalvė kalbų
pynė“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Rugsėjo 28 d. 15 val. Druskininkų
TAU 2017/2018 mokslo metų pradžios
šventė. Šventės Garbės svečias –
VDU prof. Liudas Mažylis. Aptarsime
savo siekius ir planus ateičiai (Mokymo
cento „Dainava“ „Saulės“ salėje
Rugsėjo 26 d. 19 val. Koncertas „Rudenėli, sustok prie gimtines takelio!“.
Dalyvaus Germinos Ptašnykienės vadovaujama Seirijų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Savi“ („Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje, II a.)
Rugsėjo 29 d. 17 val. Druskininkų
miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ Druskininkų paslaugų centro 1 aukšto salėje organizuos seminarą Druskininkų miesto visuomenei „Ar mokame
valgyti ir ką valgyti, sergant cukriniu diabetu“. Seminarą ves KMUK klinikų slaugytoja-diabetologė Aušra Krivolap.
Rugsėjo 29 d.-spalio 1 d. Turizmo
dienos Druskininkuose „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“. Daugiau informacijos: www.info.druskininkai.lt
Parodos
Tarptautinio kalvystės plenero „Plieninė plaštakė 2017“ dalyvių kūrybos darbų paroda (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
„Spalvoti laiškai Čiurlioniui“: Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokinių
darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio
142-osioms gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Medicinos mokslų daktaro, docento
Aleksandro Vytauto Jakelevičiaus fotografijų paroda „Lietuvos gamta“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Antano Martinaičio tapybos paroda
„Liber magnus“, parengta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki rugsėjo 26 d. (V.
K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
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 (Druskininkų miesto muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 59).

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą.
(R. Vinterz)
Dėl skaudžios netekties, iškeliavus į Amžinybę Veronikai
Gerasimavičienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Liną bei
visus artimuosius.
Klasės draugai

Kapų tyla, Dzūkijos žemė amžinam poilsiui priglaudė
Veroniką Gerasimavičienę.
Nuoširdžiai užjaučiame Velionės šeimą ir artimuosius.
Buvę sanatorijos „Saulutė“ bendradarbiai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems skausmo valandą ir
padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Mečislovą Bužį.
Žmona, seserys ir sūnūs su šeimomis

Jaučiate pėdų, kelių ar nugaros skausmus? Vargina greitas
pėdų ar kojų nuovargis?
Rugsėjo 26 d. Vilmos vaistinėje, Laisvės a. 27, Druskininkuose, –
KOMPIUTERINIS PĖDŲ TYRIMAS nemokamai!
Būtina išankstinė registracija! Tel. 8 610 29242

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
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2017.09.22 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Stilius (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 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Skorpionų karalius.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (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“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Aladinas“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Juros periodo parkas“.
23:55 „Baikeriai“.
02:00 „Sumokėti vaiduokliui“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
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 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 PREMJERA Sąjungininkai.
23:25 Bėglys.
01:25 Nepageidaujamas kaimynas.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas.
07.50 „Partizanų keliais“.
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 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Leningradas. Pokario gatvės“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Merdoko paslaptys“.
06.45 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“ .
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:25 „Žvaigždės kelias (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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Jokių stabdžių!.
23:35 Pavojus iš kosmoso (k).
01:25 „Mentalistas“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 Jokių stabdžių! (k).

2017.09.23 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Premjera. Angela Merkel. Neįtikėtina karjera.
13:45 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. Protero byla.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis
šeštadienio šou.
23:00 Premjera. 40-ies ir vis dar
skaistus.
00:55 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
01:20 Angela Merkel. Neįtikėtina
karjera (k.).
02:50 Klausimėlis.lt (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kur giria žaliuoja“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Misija - dirbame sau“.
10:30 „Svajonių ūkis“.
11:00 PREMJERA „Nevykusi diena“.
12:55 „Inspektorius Gadžetas“.
14:25 „Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas“.
16:10 NAUJAS SEZONAS „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „INOprogresas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“. Loterija.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Naktis muziejuje.
Kapo paslaptis“.
21:25 PREMJERA „Marsietis“.
00:20 „Stokeriai“.
02:20 „Fredas“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Tomas ir Džeris. Paklydėlis
slibinukas.
11:05 PREMJERA Keistuolis.
12:55 „Pričiupom!“.
13:25 Ostinlendas.
15:25 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Mamos eina į trasą.
21:25 PREMJERA Nebrendylos 2.
23:30 Ultravioletas.
01:10 Sąjungininkai (k).

07.15 Programa.
07.19 TV parduotuvė.
07.35 „Esu balbieriškietis ir
tuo didžiuojuosi!“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 MMA „King of the Cage 001“.
JAV - Lietuva. Kovų narvuose turnyras. Lietuva. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 „Partizanų keliais“.
16.50 „Lemtingas panašumas“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“.
02.25 „Likimo melodija“.
03.55 „Vincentas“.
05.05 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
06.35 „Jaunikliai“.
06:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
11:40 „Pragaro katytė“.
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:40 „Kas žudikas?“.
15:50 Blogiausias Lietuvos vairuotojas.
17:00 LKL čempionatas. Juventus –
Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 MANO HEROJUS Šešios kulkos.
00:15 AŠTRUS KINAS Akies krašteliu.
02:05 „Mentalistas“ (k).
03:25 Muzikinė kaukė (k).

2017.09.24 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
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 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvenimas ore. Pasipriešinę traukos dėsniui.
12:50 Pasaulio dokumentika. Šikšnosparnis ir žmogus.
13:40 Mis Marpl 4/2 s. Žudyti lengva .
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 Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko 85-osioms
gimimo metinėms. Algirdas Mykolas
Brazauskas: liudijimai.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“.
21:55 Premjera. Apetitas meilei.
23:30 Skorpionų karalius (k.).
01:00 Pasaulio dokumentika. Gyvenimas ore. Pasipriešinę traukos
dėsniui (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Šikšnosparnis ir žmogus (k.).
02:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:15 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (k.).
04:10 Dainuoju Lietuvą (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.

10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Bildukas Rumciunciukas“.
12:40 „Kaštonas. Centrinio parko
didvyris“.
14:20 PREMJERA „Gerbėja“.
16:10 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 NAUJAS SEZONAS „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Nesunaikinamieji“.
00:05 „Drakonų karai“.
01:45 „Grainderis“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Visa tiesa
apie ryklį.
11:40 Šnipų klubas.
13:25 „Pričiupom!“.
13:55 Valgyk, melskis, mylėk.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 PREMJERA Teisėjas.
01:00 Nepažįstamojo skambutis.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kalnų ežerai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 „Ekovizija“.
10.45 „Vera“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.55 „Mainai gamtoje“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Vandenyno milžinai“.
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 MMA „King of the Cage 001“.
JAV - Lietuva“. Kovų narvuose turnyras. Lietuva. 2017 m.
00.00 „Vera“.
02.00 „Moterų daktaras“.
03.30 „Mainai gamtoje“.
04.20 „Vandenyno milžinai“.
05.10 „24/7“.
05.50 „Laukinė Australija“.
06.10 „Mainai gamtoje“.
06:30 Lietuvos čempionato finalas Panevėžyje (k).
2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neį-

tikėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas Kaune. II dalis. 2017 m.
10:00 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
11:40 „Pragaro katytė“.
12:40 „Nutrūkę nuo grandinės“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas
– Nevėžis. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:55 Anapus nežinomybės.
23:00 „Kortų namelis“.
01:05 Šešios kulkos (k).
02:55 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2017.09.25 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Savaitė (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 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Nematoma Lietuvos istorija.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Jaunasis Popiežius.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
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 Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko 85-osioms
gimimo metinėms.Algirdas Mykolas
Brazauskas: liudijimai (k.).
05:00 Seserys (k.).

07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
15:00
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:35
00:35
01:30
02:25
02:50
03:45

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „INOprogresas“ (k.).
06:55 „Didvyrių draugužiai“.
07:25 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Bruto ir Neto“.
„Legendinės legendos“.
„Moterys meluoja geriau“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kobra 11“.
„Gaudynės“.
„CSI kriminalistai“.
„Naujokė“.
„Paskutinis iš vyrų“.
„Salemas“.
„Melas ir paslaptys“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:30 24 valandos (k).
12:25 Bus visko (k).
13:20 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Spąstai.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Visa menanti“.
02:05 Nepažįstamojo skambutis (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 „Marionečių šokiai“.
00.50 „Lemtingas panašumas“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“.
05.55 „Miestai ir žmonės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas
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09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija)“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias.
23:40 Akies krašteliu (k).
01:25 „Kortų namelis“ (k).
03:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
04:00 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“ (k).

2017.09.26 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Beatos virtuvė (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 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
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 LRT forumas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nematoma Lietuvos istorija (k.).
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.).
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Ringo karalius“.
00:45 „CSI kriminalistai“.
01:35 „Naujokė“.
02:05 „Paskutinis iš vyrų“.
02:30 „Rouzvudas“.
03:20 „Melas ir paslaptys“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Nuo... Iki... (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Čia tai geras!
21:30 Žinios.
22:30 VAK ARO SEANSAS Numeris 44.
01:15 „Visa menanti“.
02:05 Spąstai (k).

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 „Darbščios rankos,
atviros širdys“.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 „Marionečių šokiai“.
00.50 „MMA „King of the Cage 001“.
JAV - Lietuva“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“.
05.55 „Miestai ir žmonės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas.
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Piko valanda.
23:05 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias (k).
01:30 „Mentalistas“.
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:00 „Pragaro katytė“ (k).
03:45 Pagalbos skambutis (k).
04:05 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“ (k).

2017.09.27 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 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 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (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 „Bruto ir Neto“ (k.).
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).

12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Vikinglotto“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikingų loto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Mes valdome naktį“.
00:55 „CSI kriminalistai“.
01:45 „Naujokė“.
02:10 „Paskutinis iš vyrų“.
02:40 „Rouzvudas“.
03:30 „Melas ir paslaptys“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 Anapus nežinomybės.
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Pagauk dainą.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobtas gyvenimas.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 „Visa menanti“.
02:25 Numeris 44 (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 „Marionečių šokiai“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“.
05.55 „Miestai ir žmonės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas.
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
21:00 Pasmerktieji 2.
22:45 Piko valanda (k).
00:45 „Mentalistas“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:15 „Pragaro katytė“ (k).
03:00 Anapus nežinomybės (k).

2017.09.28 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.

10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 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. Karalių pamaina.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5.
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 „Bruto ir Neto“ (k.).
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Kraujo ryšiai“.
01:05 „CSI kriminalistai“.
01:55 „Naujokė“.
02:25 „Paskutinis iš vyrų“.
02:50 „Rouzvudas“.
03:40 „Melas ir paslaptys“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
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 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pradžia.
01:25 „Visa menanti“.
02:15 Alchemija. VDU karta. 2014 m.
02:45 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 „Marionečių šokiai“.
00.50 „MMA „King of the Cage“. JAV
- Lietuva“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“.
05.55 „Miestai ir žmonės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas.
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:35 „Kas žudikas?“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Neptūnas
– Žalgiris. Tiesioginė transliacija
21:00 Dirbtinis intelektas.
23:55 Pasmerktieji 2 (k).
01:35 „Mentalistas“.
02:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“.

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

Spaudžiame sultis. Klientų pageidavimu
pasterizuojame, supilstome į 5 L
pakuotes. Viečiūnai, Antalaukio g. 5.
Tel.: 8 677 14121, 8 687 73698
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.

Spaudžiame sultis

(Saulėtekio g. 74A, Ratnyčia).

Tel.: 8 62339922,
8 686 49335

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Siūlomas darbas su žemės ūkio technika. Reikalinga patirtis miškų arba žemės ūkyje, sugebėjimas atlikti suvirinimo ir remonto darbus, noras bei galimybė dirbti ir užsidirbti. Nauja technika, labai geros darbo ir apmokėjimo sąlygos,
taip pat pilnai apmokami viršvalandžiai bei kompensuojama kelionė į darbą.

Tel. 8 645 99030

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Reikalinga kambarinė, nepilnai darbo dienai, ir stalius – remonto darbams. Tel. 8 612 96558 arba el. paštu: info@dalijahotel.lt

Maloniai kviečiame apsilankyti:
Vilniaus al. 10-13, Druskininkai,
tel. 8 313 55084

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866
Ilgam laikui išnuomojame apartamentus Kadagių g. 1 B,
Druskininkai. Kaina – 1 mėn./250 Eur (į kainą įskaičiuotos
visos paslaugos: šildymas, vanduo, internetas, tik už elektrą viršijus 100 kW, reiks mokėt papildomai.
Tel. 8 677 99229
Ieškome vairuotojų-ekspeditorių, darbui pastoviais maršrutais.
Darbas ratais. Reiso trukmė 5-7 dienos. Tel. 8 687 93693

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
Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio ir aukščio patalpas. Dideli elektros, vandentiekio ir kanalizacijos pajėgumai, Baravykų g. 6. Yra leidimas autoservisui ir mašinų ardymui ir kitai veiklai. Tel. 8 612 12197

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimam patys. Automobilių
utilizavimas (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

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

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

UAB „Sidabrinė kamėja“ reikalinga buhalterė (-is). CV
siųsti el. paštu: maryte@kameja.lt; tel. 8 313 56122

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

Grožio salonas „Elita“

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

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
1 kambario 20 kv. m butas Viečiūnuose, bendrabutyje (su atskiru dušu,
tualetu ir virtuve). Tel. 8 686 53999
1 kambario 30 kv. m butas Veisiejų g.
22, 4 aukšte iš 5, maži komunaliniai
mokesčiai. Kaina – 27500 Eur.
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 57 kv. m butas 2 aukšte
iš 5, Merkinės g. Kaina – 35500 Eur.
Tel. 8 686 15829
2 kambarių, 54 kv. m tvarkingas butas, 1 aukšte iš 3, 2 balkonai, rūsys,
Neravų g. (ne bendrabutis). Kaina –
45000 Eur. Tel. 8 674 20255
3 kambarių 71 kv. m butas Druskininkų
g. renovuotame name, 9 aukšte iš 10.
Renovacija išmokėta. Tel. 8 675 12062
3 kambarių 57 kv. m butas Šiltnamių
g. 4 aukšte iš 5, renovuotas namas,
išmokėta renovacija. Kaina –47000
Eur. Tel. 8 620 63122
3 kambarių butas mediniame name
geroje vietoje šv. Jokūbo g. Yra garažas-sandėlis, po visu garažu – rūsys,
virš garažo kambarys ir 5 a žemės.
Tel.: 8 (313) 52106, 8 64897953
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
Pigiai 6,1 a sodo sklypas Jaskonyse,
Mėtų g. 5. Tel. 8 687 37575

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
24 a namų valdos sklypas Panemunės g. Yra elektra, kanalizacija, pirtis,
namelis. Galima prisijungti 14 a žemės ūkio paskirties sklypą ant Nemuno šlaito. Sklypus skiria keliukas.
Kaina – 60000 Eur. Tel. 8 680 58789
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys, elektros įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590
0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio,
netoli elektra. Kaina – 9900 Eur.
Tel. 8 682 48474
24 a žemės ūkio paskirties sklypą
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu (41 a miško). Tel. 8 682 87568
Namas Leipalingyje 18 a sklype su
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina –
30000 Eur. Tel. 8 626 64747
Garažas Leipalingyje, prie katilines
su duobe. Kaina – 1500 Eur.
Tel. 8 643 80430

2 kambarių 23,23 kv. m butas Druskininkų senamiestyje, šv. Jokūbo g.
Kaina – 23000 Eur. Tel. 8 604 87277
Jaukus 28 kv. m 1 kambario butas
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28 000
EUR. Tel. 8 617 41982
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
Parduodu gerai įrengtą garažą arba
keičiu į automobilį „Honda CRVII“.
Tel. 8 614 76626
2 besiribojantys namų valdos sklypai
Didžiasalyje, bendras plotas – 30
a. Atvesta elektra, 300 m iki ežero.
Kaina – 9500 Eur. Tel. 8 610 60926
Garažas Druskininkų miesto centre,
Ligoninės g. 8, pušyne prie Jaunimo
užimtumo centro. Tel. 8 671 45555
9 a namų valdos sklypas Pylimo g.
68, prie buvusio geležinkelio, vidury
pušyno. Sklypas yra kraštinis, lygus,
be duobių, medžių ar krūmų, netoliese yra elektros pastotė. Vieta graži,
rami, geras privažiavimas. Kaina –
16800 Eur. Tel. 8 686 07798
0,57 ha sodyba Švendubrės pradžioje su 142 kv. m. namu, dideliu kluonu
ir tvartu. Kaina – 60000 Eur.
Tel. 8 616 57845

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971
„VW Passat“ caravan 1995 m., dyzelinas. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 659 59991
„Renault Megane Scenic“ 2001 m.,
1,6 L benzinas. Tel. 8 629 50194
„VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzinas-dujos, sedanas, dalimis.
Tel. 8 655 66221
„Renault Megane Scenic“ 1998 m.,
1,9 L dyzelinas, 72 kW, universalas,
žalios spalvos, TA iki 2018.08. Kaina
– 600 Eur. Tel. 8 686 63010

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

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

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

„VW Passat B5“ 1999 m., TA iki
2018.12. Kaina – 1300 Eur.
Tel. 8 620 70300
„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, TA
iki 2019.09. Kaina – 1100 Eur.
Tel. 8 612 53739

Parduoda mišką ir medieną
Drebulines malkas. Tel.: 8 648 92746
Sausa statybinė mediena: brūsai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio,
6 ir 8 m ilgio; viengubo pjovimo, 6 cm
storio, 6 m ilgio grindinės lagės ir kitos medžiagos; beržinės ir drebulinės
viengubos pjovimo 2,5 m ilgio, 0,20
cm storio lentelės. Tel. 8 610 70955

2 dujų balionai po 17 Eur; 2 bakai
metaliniai (200 L) po 7 Eur; 2 plastikinės talpos (200 L) po 17 Eur; labai
geras lauko tualetas už 150 Eur.
Tel. 8 616 57845
2 jauni naminiai gaidžiai.
Tel. 8 699 69000
Dujų balionas su reduktorium už 30
Eur; savadarbė 3 durų ąžuolinė spinta už 50 Eur; keturgyslis kabelis (6
kW, 20-28 m) po 2 Eur/1 m; geltonas
saidingas (19 kW) po 1 Eur/1 kv. m;
sukomplektuotas akvariumas už 30
Eur. Tel. 8 675 61036
Skaitmeninis fotoaparatas „Sony
DCX3“ su filmavimo funkcija ir spausdintuvas „Canon“ nuotraukoms. Kaina – 50 Eur. Tel. 8 622 82556
Pianinas. Tel. 8 682 73956
Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; sviesto mušimo statinaitė už
15 Eur. Tel. 8 626 20523
Rugiai, avižos, kviečiai, pašarinės
bulvės. Tel. 8 650 25245

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Mėsinės kiaulės. Kaina – 1 kg/1,7
Eur. Tel. 8 601 22865
Triušiai, triušiena. Tel. 8 616 41639

Parduodami įvairūs daiktai
Naudotas nedidelis šaldytuvas
„Liebherr“ ( 80 cm aukščio). Kaina –
79 Eur. Tel. 8 600 07706
Komoda, indauja, sofa-lova, virtuvės
stalas, išskleidžiamas pietų stalas,
svetainės komplektas, televizoriaus
staliukas, gelių staliukas, kavos staliukas. Tel. 8 612 09648
2 kaitviečių įmontuojama elektrinė
viryklė „Siemens“, 2 SIM kortelių
išmanusis telefonas „Coolpad“, krištolinis šviestuvas. Tel. 8 604 87277
Naujas vokiškas elektrinis masažuoklis „Medisana“, užsidedantis ant kėdės, turi šildymo funkciją, masažuoja
nugarą, kaklą, pečius ir sėdmenis.
Kaina – 77 Eur. Tel. 8 650 68954
Bulvės, žieminiai kviečiai, žieminis
kvietrugis, miežiai, avižos ir rugiai.
Tel. 8 699 18639
Naudota, puikiai veikianti mobili vienvietė infraraudonųjų spindulių pirtis.
Kaina – 75 Eur. Tel. 8 682 54656
Mobilusis telefonas „Samsung S4
mini“. Kaina – 45 Eur. Tel. 8 687 22547
Puikios būklės pilvo preso ir juosmens treniruoklis „AB Prince Pro“ (atsilenkimai galimi į visas puses, krūvio
reguliavimas) už 45 Eur; naudota natūralios odos vyriška rankinė (23x14
cm) už 10 Eur. Tel. 8 612 29462
2 medinės statinės, plastikinė statinė,
cinkuota metalinė statinė, mediniai stalai, stalas-knyga, 2 dujų balionai už 35
Eur; senoviniai: spinta, 6 kėdės, radijas,
įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)
už 23 Eur; pakabinamas pusiau apvalus vonios veidrodis 90x42 cm už
13 Eur; TV priedėlis „ Etellbox“ už 22
Eur; naudoti medžio drožlių skydai ir
DVP plokštės; durų varsčios.
Tel. 8 686 43600
Televizorius „Philips“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiuneris „Technic“
už 19 Eur; laisvų rankų įranga už 19
Eur. Tel. 8 654 87148
Naujos neišpakuotos 3 vidaus durys:
2 (80 cm pločio) po 120 Eur ir 1 (60
cm pločio) už 100 Eur; skubiai raudonmedžio spalvos žurnalinis staliukas 50 Eur. Tel. 8 680 98398
Blokai ir panelės, kokliai krosniai,
ąžuolinis parketas, štanga, suoliukas.
Tel. 8 682 98506

Dviratis su pavaromis. Kaina – 20
Eur. Tel. 8 683 22413
Vasariniai kviečiai po 6 Eur/50 kg;
bulvės po 8 Eur/50 kg.
Tel. 8 636 88529
Dujinė viryklė „Brest“ už 30 Eur; kepimo krosnelė „Standart“ už 30 Eur.
Tel. 8 630 36440

Išnuomoju 1 kambarį vyresnio amžiaus moteriai. Tel. 8 612 60882
Išnuomojamas 2 kambarių butas
naujos statybos name Liepų g. su
baldais ir buitine technika. Kaina –
400 Eur/1 mėn. + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 65709

Ieško darbo
41m. moteris ieško darbo. Intymaus
nesiūlyti. Tel. 8 601 27285
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602
27 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 605 04438
Moteris, turinti slaugytojos padėjėjos
kvalifikaciją, ieško darbo padėti buityje (ne ilgiau 3 val. per dieną).
Tel. 8 671 50790

Kiti
Reikalinga valandinė auklė 3m. mergaitei prižiūrėti po darželio. Tiktų ir
vyresnių klasių moksleivė.
Tel. 8 654 95604
Reikalinga moteris, prižiūrėti neįgalią
senutę. Suteikiu gyvenamą plotą.
Tel. 8 607 74645
Dovanoju juodą kačiuką (6 savaičių).
Tel. 8 655 14923

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

Ateities g. rasti raktai.
Tel. 8 625 07393

Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337

Nemokamai priimsiu gyventi moterį,
galinčią pasirūpinti senyva moterimi.
Tel. 8 612 60882

Smulkios bulvės. Kaina – 50 kg/4
Eur. Tel. 8 618 73522
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
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.,
gelinių nagų lempa. Tel. 8 696 64583

Reikalingas žmogus, galintis padėti
įsidarbinti užsienyje. Tel. 8 602 85074

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

Perka
Dujų balioną. Tel. 8 612 09648
Automobilį. Mokėsiu iki 600 Eur.
Tel. 8 602 85074

Nuoma
Išnuomoju atskirą namelį (6 asmenims) Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854
Išnuomoju 2 kambarių butą nuo spalio 1 d. Tel. 8 686 46169
Išnuomoju kambarį moteriai su buitine technika ir atskiru išėjimu į sodą,
gatvę šv. Jokūbo g.
Tel.: 8 607 39180, 8 (313) 51375
Išnuomojamas ilgam laikui tvarkingas, suremontuotas 1 kambario
butas su baldais ir buitine technika (2
asmenims) Veisiejų g., 5 aukšte, šalia
darželio „Žibutė“. Kaina – 1 mėn./150
Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 603 96417
Nebrangiai išsinuomočiau garažą.
Norėčiau Merkinės g.
Tel. 8 617 67919
Išnuomoju 2 kambarių butą Ateities
g. nuo spalio 1 d. Tel. 8 603 78527
Išnuomoju 2 kambarių 56 kv. m butą
Druskininkų g. po remonto su balkonu, baldais ir buitine technika. Kaina
– 300 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 617 41584

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas: LietuvaČekija-Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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Druskininkuose – draugystės dviračių maratono finišas
Praėjusio šeštadienio rytą
Gardine (Baltarusija) prie starto linijos išsirikiavo 111 dviratininkų, dalyvavusių antrajame
tarptautiniame draugystės dviračių maratone. Tinkamas varžybų organizavimas, puikios
oro sąlygos ir galimybė netrukdomai kirsti Baltarusijos-Lietuvos Respublikų sienas – visa
tai padėjo sukurti jaukią ir šiltą atmosferą, gerą varžybų dalyvių nuotaiką.
40 kilometrų trasa driekėsi miškingomis abejų valstybių teritorijomis. Visą laiką pagrindinė kova
vyrų grupėje vyko tarp Povilo ir
Valerijaus Trimailovų bei svečio iš
Baltarusijos Pavelo Faleichyk. Pirmasis finišo liniją kirto P. Trimailovas (1 val. 06 min ir 33.69 sek.).
Atsilikęs 25 sekundėmis, antrasis

finišavo P. Faleichyk (1 val. 06 min
ir 59.17 sek.) Trečiasis prizininkas
– V. Trimailovas (1 val. 06 min ir
59.72 sek.). Šiemet pasiektas ir
naujas trasos rekordas.
Tarp moterų nepralenkiama
buvo druskininkietė Aldona Čepanonienė, aplenkusi daugelį vyrų
ir net 12 minučių atsiplėšusi nuo
savo pagrindinės varžovės iš Baltarusijos Natalijos Vecharavos.
Aldona distanciją įveikė per 1 val.
12 min ir 10.45 sek., N. Vecharava – per 1 val.24 min ir 19.45
sek. Trečiąją vietą iškovojo taip
pat viešnia iš Baltarusijos – Svetlana Hrytsevich (1 val. 38 min ir
16.68 sek.).
Iš 111 dalyvių finišą sėkmingai
pasiekė 106, kiti penki dėl dviračių gedimo ar sveikatos sutrikimų buvo priversti palikti trasą.

Šis Druskininkų ir Gardino savivaldybių, regioninės profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir
Gardino srities pramonės ir komunalinių paslaugų profesinės
sąjungos, viešosios įstaigos
„Sportbalt“ organizuotas projektas dar kartą parodė, kad pagrindinis taikos ambasadorius
yra sportas. Būtent jis dar labiau
suartino kaimynus, atvėrė sienas ir parodė gražų bendradarbiavimo pavyzdį tarp kaimyninių
pasienio regionų. Sportas padeda tvirtinti tarpregioninį bendradarbiavimą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, o draugystės
dviračių maratonas dar ir įkvepia
meilę dviračių sportui.
Druskininkų sporto centro
informacija

Turnyrą Druskininkuose laimėjo Baltarusijos čempionės, o
„Sūduva“ – trečia

Druskininkų sporto centre tris dienas vykusį antrąjį tarptautinį J. Daktaraitės ir A. Rupšienės moterų krepšinio turnyrą laimėjo
Baltarusijos čempionės „Cmoki-Minsk“ krepšininkės/Tomo Gaubio nuotrauka

T. Stankevičiaus treniruojama Lietuvos čempionė Marijampolės „Sūduva“ užėmė trečią vietą/Tomo Gaubio nuotrauka

Druskininkų sporto centre
tris dienas vykusį antrąjį tarptautinį Jūratės Daktaraitės ir
Angelės Rupšienės moterų
krepšinio turnyrą laimėjo Baltarusijos čempionės „CmokiMinsk“ krepšininkės, o Tado
Stankevičiaus treniruojama Lietuvos čempionė Marijampolės
„Sūduva“ užėmė trečią vietą.
Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL) surengtose varžybose antra liko Algirdo Paulausko
ir Egidijaus Ženevičiaus treniruojama Torunės „Energa“ (Lenkija)
su Dalia Belickaite ir Monika Grigalauskyte, o ketvirta – Baltarusijos pirmenybių bronzos laimėtoja
Gardino „Olimpia“.
„Cmoki-Minsk“ ir „Energa“ iškovojo po dvi pergales iš trijų galimų. Šių komandų rungtynes
sekmadienį 77:60 laimėjo minskietės. Iki susitikimo pabaigos likus 1 min. 43 sek., dešiniojo kelio
traumą patyrė gynėja D. Belickaitė. „Sūduva“ ir „Olimpia“ šventė po vieną pergalę. Jų rungtynes
taip pat sekmadienį 84:64 laimėjo
prieš naująjį sezoną gerokai atsinaujinusi Marijampolės ekipa.
Naudingiausia turnyro žaidėja
išrinkta Rachel Theriot („CmokiMinsk“). Į geriausių žaidėjų pen-

ketą taip pat pateko D. Belickaitė ir Kelley Cain (abi – „Energa“),
Stephanie Gardner („Sūduva“)
bei Aryna Masko („Olimpia“).
Nugalėtojoms taurę įteikė Jūratė
Daktaraitė ir BWBL generalinis sekretorius Algimantas Ivašauskas.
D. Belickaitė per trejas rungtynes pelnė 32 taškus, atliko 14 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo
14 kamuolių, o M. Grigalauskytė
– surinko 30 taškų ir atkovojo 24
kamuolius. „Sūduvos komandoje rezultatyviausia buvo naujokė
Staphanie Gardner. Ji surinko 57
taškus, atkovojo 19 kamuolių ir atliko 16 rezultatyvių perdavimų.
Pernai šiame turnyre dalyvavo
aštuonios komandos. Nugalėjo
Maskvos „Dinamo“ pirmoji ekipa,
o „Sūduva“ buvo antra.
J. Daktaraitė – pirmoji lietuvė,
tapusi pasaulio krepšinio čempione (1959 m.). Ji iškovojo ir du Europos pirmenybių aukso medalius
(1960 ir 1962 m.). A. Rupšienė
(Jankūnaitė) – dukart olimpinė
(1976 ir 1980 m.), dukart pasaulio
(1971 ir 1975 m.) ir triskart Europos (1972, 1976 ir 1978 m.) krepšinio čempionė.
Informaciją parengė
Tomas Gaubys

