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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Lietuvos liaudies meistras A. Česnulis: „Kai
darai tai, kas miela širdžiai, – nepavargsti“
Tautodailininkas,
Druskininkų garbės pilietis, jo kūrybos gerbėjų „ąžuolų užkalbėtoju“ vadinamas Antanas
Česnulis vasario 4 dieną atšventė dvigubą jubiliejų: paminėjo gyvenimo 70-etį ir
daugiau nei 40-ies metų kūrybinio kelio sukaktį. Šiais
metais minėtina ir dar viena
apvali data: prieš 20 metų,
kaip tik vasarį, A. Česnulis įkūrė Skulptūrų ir poilsio
parką, kuris dabar jau nebeatsiejamas nuo Druskininkų
vardo garsinimo ir populiarinimo.
Praėjusį savaitgalį jubiliatą
pasveikino ne tik gausus būrys giminaičių, bet ir druskininkiečiai menininkai, bičiuliai, kiti svečiai. LR Seimo
narys Zenonas Streikus A.
Česnuliui padovanojo suvenyrinį Vyčio ženkliuką. Jubiliatui perduotos ir Seimo
kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio, Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson padėkos už
krašto
kultūros,
liaudies
meno tradicijų, tautinio paveldo puoselėjimą ir saugojimą. A. Česnulį pasveikino ir
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė.
Per kiekvieną gimtadienį A.
Česnulis surengia naujausių
darbų pristatymą savo sodyboje Naujasodės kaime.
Ir šįkart gausybę svečių ten
priėmė Antanas su žmona
Onute, padėjusia, kaip pats
sako, atlaikyti jam visą šventės šurmulį.
Antanas ir Onutė Česnuliai, jau ketvirtą dešimtį gyvendami darnoje, vienas kitu
besirūpindami, vienas kitam
padėdami, džiaugiasi ir nuoširdžiais, šiltais ryšiais su
visais šešiais vaikais ir jauniausiomis šeimos atžalėlėmis – devyniais anūkais.
Jubiliejaus proga paprašėme
sukaktuvininką
A.
Česnulį pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir kūrybą. „Gyvenimas taip greitai lekia – būtų gerai, kad
kas pristabdytų saulę, kad ji
taip greitai nekeliautų, „nesisuktų“... Nespėji apsižiūrėti – o jau vėl nauja diena,
saulė kyla. Svarbiausia, kad
žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų –
tada gyvenimo džiaugsmas
lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti, tik
svarbiausia, kad tas dalykas
būtų mėgstamas“, – įsitikinęs A. Česnulis.
Bičiulių tituluotas medžio drožėjų karaliumi, A. Česnulis gražią gyvenimo ir kūrybos sukaktį pasitiko karūnuotas druskininkiečio kalvio
J. Kavaliausko nukaldinta karūna/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybė patenka į
sėkmingiausiųjų dešimtuką
Naujausia įmonių rizikingumą
vertinančios uždarosios akcinės
bendrovės „Creditreform Lietuva“ atlikta 2017-ųjų verslo analizė
parodė, kad Druskininkų savivaldybė ir vėl patenka į sėkmingiausių savivaldybių dešimtuką, kuriose šimtui veikusių įmonių
teko mažiausiai ūkio subjektų,
2017-aisiais patyrusių bankrotą,
likusių be personalo ar užsidirbusių turto areštą. Tarp kurortinių
savivaldybių Druskininkai įvertinti
geriausiai. Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko teigimu, pasiektus rezultatus lemia
tai, kad Savivaldybė ne vienerius
metus vysto dialogą su verslininkais, reguliariai organizuoja susitikimus, kasmet mažina administracinę naštą.
„Mūsų tikslas yra pritraukti ilgalaikių investicijų, kad verslą pradėjęs žmogus jį vystytų, plėstų,
kurtų naujas darbo vietas. Pui-

„Mūsų tikslas yra pritraukti ilgalaikių investicijų, kad verslą
pradėjęs žmogus jį vystytų, plėstų, kurtų naujas darbo vietas.
Puikiai suprantame, kad smulkus ir vidutinis verslas susiduria
su tam tikrais sunkumais, todėl
stengiamės kurti palankias sąlygas investicijoms – Taryba kasmet peržiūri ir ženkliai sumažina
verslo liudijimų kainas, nustatomos ir kitos mokesčių bei rinkliavų lengvatos“, – sakė R. Malinauskas.
kiai suprantame, kad smulkus
ir vidutinis verslas susiduria su
tam tikrais sunkumais, todėl stengiamės kurti palankias sąlygas investicijoms – Taryba kasmet peržiūri ir ženkliai sumažina verslo
liudijimų kainas, nustatomos ir kitos mokesčių bei rinkliavų lengvatos“, – sakė R. Malinauskas.
Tai, kad Druskininkai yra viena iš

patraukliausių savivaldybių verslo
vystymui, jau ne kartą įrodė Laisvosios rinkos instituto, banko „Citadele“ bei kitų šalies ekspertų
atlikti tyrimai. Apie patrauklias sąlygas Druskininkuose kurti verslą ne kartą pasisakė ir kurorte dirbantys verslininkai.
Apie užimtumo didinimo programą kalbėjo Ūkio skyriaus vedėjas V. Kuleckas/Gintarės
Varnelienės nuotrauka

Gyventojų, kurie buvo deklaravę
gyvenamąją vietą prie Druskininkų
savivaldybės, dėmesiui
Nuo 2018 m. sausio 1 dienos įsigaliojus LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimams, asmenys,
kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą, per 3 mėnesius ,t. y.,
iki kovo 31 dienos, privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą
arba pateikti prašymą įtraukti į
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Asmenys, faktiškai gyvenantys
Druskininkų savivaldybėje, tačiau neturintys savivaldybės
teritorijoje nuosavybės teise
patalpos ar pastato, iki 2018 m.
sausio 1 d. buvę įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei dėl ne nuo
jų priklausančių priežasčių negalintys deklaruoti savo gyvenamosios vietos, turėtų kreip-

tis į Druskininkų savivaldybę,
Viečiūnų arba Leipalingio seniūnijas (atsižvelgiant į faktinę
gyvenamąją vietą) ir pateikti
prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą.
Šie asmenys, nurodę savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus Druskininkų savivaldybėje (pvz., tai, kad čia dirba,
mokosi, yra registruoti teritorinėje
darbo biržoje, gauna specializuotas sveikatos paslaugas, vaikai
lanko lopšelius-darželius, mokyklas ir kt.) bei kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą
bei prieglobstį suteikusio ar leidusio asmens vardą pavardę, bus
įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą iki
12-os mėnesių.
Jeigu per nurodytą terminą šie

Komitetų posėdžiuose – sprendimai
dėl paramos vaikus globojančioms
šeimoms, teritorijų ribų nustatymo ir
kiti aktualūs klausimai

asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis
faktinės gyvenamosios vietos,
jie privalės vėl kreiptis į savivaldybę ar seniūnijas su analogišku prašymu. Jeigu toks prašymas nebus pateiktas, tokie
asmenys po 12-os mėnesių bus
išbraukiami iš gyvenamosios
vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitos.
Deklaruoti gyvenamąją vietą
galite Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio arba Viečiūnų seniūnijose, taupydami laiką tai galite padarytu ir arba elektroniniu
būdu portale: www.epaslaugos.lt.
Kilus klausimams dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, galite
kreiptis į Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Barštytę tel. (8 313)
53 524 arba el. paštu: agne.barstyte@druskininkai.lt

Praėjusią
savaitę
sušaukti Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros
ir sporto bei Finansų, Ūkio ir kultūros plėtros komitetų posėdžiai,
kuriuose buvo svarstomi druskininkiečiams svarbūs sprendimų
projektai.
Komitetų nariai pritarė Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų nustatymo
planui. Kaimiškųjų vietovių prijungimas prie Druskininkų miesto turės tik teigiamą įtaką šių kaimų
gyventojams: atsiras didesnės
galimybės spręsti įvairias problemas, susijusias su šių gyvenviečių inžinerinės infrastruktūros priežiūra bei plėtra (vandens
tiekimo ir nuotekų sistemos, gatvių apšvietimas ir valymo ir kitų
teritorijos priežiūros komunalinės paslaugos). Padidėjęs miesto biudžetas leis greičiau ir efektyviau spręsti minėtas problemas
ir šiose gyvenamosiose teritorijose. Taip pat padidėtų šiose teritorijose gyvenančių žmonių žemės
ir kito nekilnojamojo turto vertė
Komitetuose pritarta sprendimo
projektui dėl savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Dėl Teritorijų planavimo įstatymų bei kitų
teisės aktų pasikeitimų, savivaldybės gautų fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl bendrojo plano koregavimo bei dėl pasikeisiančios
miesto administracinės ribos atsirado poreikis keisti savivaldybės
teritorijos bendrąjį planą.
Komitetų posėdyje svarstytas
klausimas dėl pagalbos pinigų
dydžio nustatymo vaikus globojančioms šeimoms. Iki šių metų
Druskininkų savivaldybė buvo
viena iš dvidešimties Lietuvos savivaldybių, mokanti pagalbos pinigus šeimoms, kurios globoja
vaikus. Nuo šių metų įsigaliojus
teisės aktų pakeitimams, nustatyti rekomenduojami minimalūs pagalbos pinigų dydžiai. Komitetų
nariai pritarė siūlymui rekomenduojamus pagalbos pinigų dydžius nustatyti ir Druskininkų savivaldybėje.
Komitetų posėdžiuose pritarta ir siūlymui nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas piniginei
paramai skaičiuoti ir mokėti savi-

valdybės nustatyta tvarka, naudojant jas tik socialinės apsaugos sritims finansuoti, o, lėšas
perskirstant, atsižvelgti į socialiai
remtinų žmonių interesus, socialinių paslaugų planą ir savivaldybės strateginius planus.
Komitetų nariai pritarė siūlomai
savivaldybės 2018 m. užimtumo
didinimo programai. „Užimtumo
didinimo programų rengimas yra
valstybės deleguota funkcija.
Šios programos įgyvendinimui
tikslinė dotacija skiriama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri šiais metais skyrė
labai mažą finansavimą. Belieka tik apgailestauti, kad drastiškai sumažintos lėšos ir pirmąjį pusmetį bus galima įdarbinti
tik 42 bedarbius, o antrąjį pusmetį, pavykus į biudžetą surinkti
daugiau lėšų, bus siekiama papildyti programai skirtas lėšas
dar bent tokia pačia suma“, –
apie programą kalbėjo Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas.
Administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė sakė, kad metų
eigoje savivaldybės biudžetas
turėtų pasipildyti ne tik dividendais, bet ir tikslinėmis dotacijomis, tad užimtumo didinimo programa bus finansuojama ir iš
savivaldybės lėšų.
Komitetų nariai pritarė Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2018 m. priemonių
tvirtinimui. Šiuo sprendimo projektu siekiama suplanuoti aplinkosaugines priemones, kurios bus
vykdomos 2018 m. Didelis dėmesys bus skiriamas medžiams,
krūmams, jų sodinimui, persodinimui, genėjimui, kitų želdynų priežiūrai bei įrengimui. Numatomi atnaujinti želdiniai Šv. Jokūbo ir V.
Kudirkos gatvėse bei gydyklų parke, planuojama tęsti pušų persodinimą iš užstatomų teritorijų ir
atnaujinti medžius prie jau renovuotų daugiabučių namų. Iš programos lėšų bus finansuojamos
prevencinės priemonės ir atlyginama ūkininkams vilkų padaryta
žala, visuomenės sveikatos rėmimo programa.
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas vasario
8 dieną.
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Komitetų posėdžiuose pristatytas 2018
metų biudžeto projektas
Vienas svarbiausių praėjusią savaitę sušauktuose Tarybos komitetų posėdžiuose svarstytų klausimų – 2018
metų biudžeto projekto pristatymas.
Komitetų posėdžių metu buvo
pritarta pristatytam 2018 m. biudžeto projektui. Klausimą pristačiusi savivaldybės administracijos
direktorė
Vilma
Jurgelevičienė informavo, kad
2017-ieji užbaigti sklandžiai,
planuotas biudžetas surinktas
100,3 proc. Dėl to pavyko sklandžiai įvykdyti savivaldybės įsipareigojimus, kurie per praėjusius metus sumažinti daugiau
kaip 10 proc. Siūlomas tvirtinti
2018 metų biudžeto pajamų projektas 6 proc. didesnis, lyginant
su praėjusiais metais. Šiais metais biudžeto lėšos ir dėmesys
skiriamas prioritetinėms sritims
– švietimui, ūkio infrastruktūros plėtrai bei priežiūrai, savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimui, socialinei paramai.
Administracijos direktorė išsamiai pristatė 2018 metų biudžeto
naujoves ir aktualijas, mokesčių
surinkimo tendencijas, didžiųjų vietinių rinkliavų – kurorto bei
atliekų – surinkimo tendencijas,
socialinių pašalpų ir kompensacijų lėšų pokytį, Druskininkų savivaldybės skolinimosi galimybes.
V. Jurgelevičienė pasidžiaugė,
kad, balansuojant 2018 m. biudžetą, skirta ženkli suma kelių
renovacijai. „Nuolat bendraudami su druskininkiečiais, suprantame, kad bene opiausia problema – kelių, gatvių ir stovėjimo
aikštelių būklė, apšvietimo stoka,
tad džiaugiuosi, kad minėtiems
darbams šiemet pinigų suradome dvigubai daugiau nei pernai“,

„Kartu su biudžetinių įstaigų
vadovais ir finansininkais bei
Savivaldybės
administracijos
komanda subalansavome ir paskirstėme biudžeto lėšas pagal
programas, išskirstant prioritetus. Didžiausia problema – biudžetas yra tiesiog per mažas,
kad patenkintų visus poreikius
taip, kaip norėtųsi, tačiau darome viską, kad pagerintume biudžeto surinkimą“, – sakė V. Jurgelevičienė.

– kalbėjo V. Jurgelevičienė. Savivaldybės administracijos direktorė taip pat pasidžiaugė praėjusių
metų pabaigoje vizito Druskininkuose metu Kultūros ministrės
išsakytomis mintimis, kad, būdama palyginus nedidelė, Druskininkų savivaldybė skiria labai reikšmingas sumas kultūrai.
„Šiais metais planuojame pradėti Kultūros centro rangos darbus. Druskininkuose yra išskirtinė įmonė – Druskininkų vandens
parkas, iš kurio iki šiol dividendų neimdavome, palikdami pinigus objekto plėtrai. Šiais metais,
skirstydami pelną, planuojame
numatyti milijoną eurų dividendams, kurie bus skirti Kultūros
centro įrengimui. Už techninį minėto objekto projektą iš dalies
esame atsiskaitę, tad šiais metais užbaigsime techninio projekto bei jo ekspertizės mokėjimus ir
pradėsime rangos darbus“, – kalbėjo V. Jurgelevičienė.
Dar viena gera žinia jauniesiems druskininkiečiams – puikių
atgarsių visoje Lietuvoje sulaukusi jaunimo verslumo ir integracijos
į darbo rinką programa bus tęsiama ir šiais metais. „Druskininkuo-

se įsikūrę verslininkai šia programa labai patenkinti ir jau domisi,
ar programa bus tęsiama. Manome, kad ji itin naudinga jaunimui,
kurie įgyja praktinių žinių, patirties. Šiais metais skatinsime jaunesnių žmonių įdarbinimą. Verslininkams, sutikusiems įdarbinti
jaunuolius nuo 14 metų, stengsimės sudaryti dar palankesnes
sąlygas“, – kalbėjo Savivaldybės
administracijos direktorė.
Administracijos direktorė pabrėžė, kad stengiamasi dėmesio skirti visoms sritims, tačiau atsižvelgiama į svarbiausius prioritetus:
„Kartu su biudžetinių įstaigų vadovais ir finansininkais bei Savivaldybės administracijos komanda subalansavome ir paskirstėme
biudžeto lėšas pagal programas,
išskirstant prioritetus. Didžiausia
problema – biudžetas yra tiesiog
per mažas, kad patenkintų visus
poreikius taip, kaip norėtųsi, tačiau darome viską, kad pagerintume biudžeto surinkimą“, – sakė
V. Jurgelevičienė.
2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas vasario 8 dieną.

Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba
ir antrinė teisinė pagalba. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba
yra finansuojama iš valstybės
biudžeto. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų
Europos Sąjungos valstybių
narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose
Europos Sąjungos valstybėse
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos
Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Pirminė teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo nustatyta tvarka teikiama: teisinė informacija (informacija apie teisinės pagalbos teikimą,
įstatymus ir kitus teisės aktus);
teisinės konsultacijos (patarimai
teisės klausimais); dokumentų,
skirtų valstybės ir savivaldybių
institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas; patarimai dėl ginčo išsprendimo ne
teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos
sutarties parengimas.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.
Pirminė teisinė pagalba turi būti
suteikta iš karto, kai asmuo kreipias į savivaldybės vykdomąją
instituciją. Jeigu nėra galimybės
iš karto suteikti pirminę teisinę
pagalbą, pareiškėjui pranešama
apie priėmimo laiką, kuris turi būti
ne vėlesnis kaip penkios darbo
dienos nuo kreipimosi dienos.
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali
kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai: pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu
buvo suteikta advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis
tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta
valstybės garantuojama teisine
pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne
dėl savo teisių ir teisėtų interesų,
išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę
pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo
procesą, atstovavimas išankstinio
ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi
išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso
tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių
išlaidų atlyginimą.
Valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija.
Priėmimo laiku, antradienį 13.0017.00 val., penktadienį 8.00-12.00
val., asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis
į Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą (Vasario 16-osios g. 7,
Druskininkai) arba kitu metu registruotis telefonu: (8 313) 51517.

Šimtmečio proga Druskininkai Lietuvą sveikins įdomiais renginiais
ir šimtu tortų
Praėjusį ketvirtadienį organizuotame Druskininkų savivaldybės vadovų, įstaigų ir institucijų atstovų susitikime aptartas
pasirengimas artėjančios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
renginiams – Lietuvos šimtmetį druskininkiečiai pažymės ne
tik išskirtiniais renginiais, susitikimais ir parodomis, bet ir padovanos Lietuvai 100 tortų. Susitikimo metu akcentuota, kad
tokios iškilios šventės proga
bus prisiminti ir pagerbti Vyčio
kryžiaus kavalieriai bei Lietuvos savanoriai, ant jų kapų bus
uždegtos žvakelės.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus
teigimu, Lietuvos šimtmetis bus minimas ir mieste, ir seniūnijose, o
šiai progai skirti renginiai tęsis visus metus. „Džiaugiuosi, kad mūsų
bendruomenė, įstaigos ir įmonės
aktyviai įsitraukė į šimtmečiui skirtų renginių organizavimą. Tai rodo,
kad vertiname savo šalies ir savo
miesto istoriją, esame patriotiški.
Nuo Vasario 16-osios iki Druskininkų kurorto šventės yra lygiai šimtas dienų, todėl Vasario 16-ąją bus
surengta vėliavos pagerbimo ceremonija ir šventiniai koncertai, taip
pat bus pristatyta ir startuos tinklaraščio apie maistą autorės Renatos Ničajienės inicijuota akcija

„Džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenė, įstaigos ir įmonės aktyviai įsitraukė į šimtmečiui skirtų
renginių organizavimą. Tai rodo,
kad vertiname savo šalies ir savo
miesto istoriją, esame patriotiški. Nuo Vasario 16-osios iki Druskininkų kurorto šventės yra lygiai
šimtas dienų, todėl Vasario 16-ąją
bus surengta vėliavos pagerbimo
ceremonija ir šventiniai koncertai,
taip pat bus pristatyta ir startuos
tinklaraščio apie maistą autorės
Renatos Ničajienės inicijuota akcija „Druskininkai sveikina Lietuvą“,
kitaip tariant, – „100 tortų Lietuvai“.
Ši akcija tęsis iki pat Druskininkų
kurorto šventės. Tad kviečiu visus
prisijungti prie Lietuvos šimtmečio
minėjimo ir dalyvauti renginiuose“,
– sakė L. Urmanavičius.
„Druskininkai sveikina Lietuvą“, kitaip tariant, – „100 tortų Lietuvai“.
Ši akcija tęsis iki pat Druskininkų
kurorto šventės. Tad kviečiu visus
prisijungti prie Lietuvos šimtmečio
minėjimo ir dalyvauti renginiuose“,
– sakė L. Urmanavičius.
Druskininkiečiai planuoja prisidėti prie LRT inicijuotos visuomeninės socialinės akcijos „Keliu vėliavą“. Druskininkų vandens
parkas Vasario 16-ąją 44 metrų
aukštyje iškels įspūdingą, daugiau kaip 27 kv. metrų vėliavą.

Tai bus aukščiausiai iškelta ir didžiausia vėliava Druskininkuose.
Vėliavas planuoja iškelti ir kitos įstaigos. Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė
sakė, kad Kultūros centras iš viso
įsigijo 100 vėliavų tam, kad papuoštų vietas, kuriose vyks šventiniai šimtmečio renginiai.
Simboliška, kad Vasario 16-ąją
bus pristatyta Viečiūnų, kaip Mažosios Lietuvos sostinės, programa. LR Kultūros ministerija Viečiūnams suteikė Mažosios

Lietuvos šimtmetį druskininkiečiai pažymės ne tik išskirtiniais renginiais, susitikimais ir
parodomis, bet ir padovanos Lietuvai 100 tortų/Tomo Valavičiaus nuotrauka

kultūros sostinės vardą 2018 metams ir skyrė lėšų gyventojų meninei saviraiškai bei kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus,
stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultū-

ros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų
dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius
sociokultūrinę aplinką Lietuvos
regionuose.
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Gerbiamas Antanai Česnuli,
Savo rankomis kalbindamas medį tęsiate šimtametes tradicijas, leisdamas kiekvienam pajusti ryšį su šalies kultūra ir papročiais. Suteikiate istoriją kiekvienam kūriniui – tai ypatingas talentas. Žavimės Jūsų išskirtiniu išradingumu, kantrybe ir neblėstančiu optimizmu.
Garbingo jubiliejaus proga linkime įdomių idėjų ir stiprios sveikatos. Tegul Jus džiugina artimųjų tarpusavio supratimas ir laiku ištartas geras žodis.
Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija

Gerąja Druskininkų kurorto patirtimi domėjosi svečiai iš Ukrainos

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas susitiko su pilietiniais visuomenės atstovais iš Ukrainos/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Antradienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas bei Dokumentų ir informacijos skyriaus vyriausioji
specialistė Dovilė Ciūnienė susitiko su pilietiniais visuomenės
atstovais iš Ukrainos. Druskininkuose lankėsi Ukrainos ekonominės draugijos atstovai Viacheslav Osadchyi, Yevhenii
Boliubash ir Andrii Kytaiv bei internetinio portalo „Ukrainskij interes“ vadovė Alina Kolomiiets.
Svečius lydėjo Piliečių gynybos
paramos fondo vadovas Stasys
Kaušinas.
Gerosios patirties pasisemti
atvykę svečiai susitikimo metu
klausinėjo apie kurorto atgaivinimą bei teigiamus pokyčius
Druskininkuose. R. Malinauskas
svečiams pristatė pirmuosius
įgyvendintus projektus Druskininkų mieste bei išspręstą sezo-

niškumo problemą. Savivaldybės meras svečiams pasakojo
apie įgyvendinamus projektus,
didžiuosius traukos objektus:
visiems puikiai žinomą Druskininkų vandens parką, vienintelį visus metus veikiantį žiemos
pramogų kompleksą Baltijos šalyse „Snow Areną“, ekologinius
lynų keltuvus. Kalbėta apie viešąsias miesto erdves, parkus,
dviračių takus bei kitus turistams svarbius objektus ir įdomias lankytinas vietas. Susitikimo metu taip pat aptarta turizmo
plėtra.
Po susitikimo su Druskininkų savivaldybės meru svečiai
iš Ukrainos lankėsi Druskininkų gydykloje, ten domėjosi siūlomomis tradicinėmis sveikatinimo procedūromis. Vėliau
svečiai aplankė Karių reabilitacijos centrą Druskininkuose.

Nedarbas Druskininkuose – mažiausias regione
Naujausiais
Lietuvos
darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis Druskininkuose šių metų vasario 1 d. yra 10 procentų
ir, lyginant su atitinkamu
2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,6 procentiniais
punktais. Nedarbo rodikliai kurorte, kaip ir visoje Lietuvoje, nuolat kinta,
priklausomai nuo metų
laiko, tačiau per pastaruosius 12 mėnesių nedarbo rodikliai Druskininkuose buvo žemesni nei
Alytaus regione, o 2017
m. liepos-lapkričio mėnesiais – žemesni nei
Lietuvoje.
Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko teigimu, nedarbo rodiklių mažėjimas
Druskininkuose – efektyvaus savivaldos, darbo
biržos ir verslo bendradarbiavimo bei įgyvendinamų programų rezultatas. „Tam, kad nedarbas
Savivaldybėje mažėtų,
nuolat bendradarbiaujame su vietiniais verslininkais, darbo biržos
darbuotojais. Daug dėmesio skiriame jaunimo
nedarbo mažinimui. Ketiname tęsti praėjusiais
metais puikių atgarsių
visoje Lietuvoje sulaukusią Jaunimo užimtumo centro įgyvendintą
Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką
programą. Ši programa
suteikė galimybę jaunuoliams išbandyti save
darbo rinkoje ir įgyti profesinės patirties. Siekda-

mi, kad nedarbas mūsų
Savivaldybėje mažėtų,
tęsiame ir viešųjų darbų
programą. Šiemet Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai drastiškai
sumažinus finansavimą
minėtai programai, visus
šiuos metus ieškosime
finansavimo iš Savivaldybės lėšų, kad galėtume įdarbinti kuo daugiau
darbo nerandančių žmonių“, – kalbėjo Savivaldybės meras, pridurdamas , kad daug dėmesio
skiriama ir nepasiturinčių gyventojų įdarbinimui.
„Praėjusiais
metais
kreipėmės į darbo biržos darbuotojus, prašydami ieškoti galimybių
įdarbinti 169 socialines
pašalpas gaunančius asmenis – tuos, kurių gaunamos pajamos tuo metu
buvo pačios mažiausios. Šiais metais taip
pat stengsimės įdarbinti kuo daugiau socialinių
pašalpų gavėjų“, – sakė
Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė.
Alytaus apskrityje nedarbo rodikliai mažiausi išlieka Druskininkų
savivaldybėje, didžiausi – 16,2 procento – šiuo
metu registruojami Lazdijų rajono savivaldybėje.
Alytaus rajono savivaldybėje registruotas nedarbas – 11,9 procento,
Varėnos rajono savivaldybėje – 11,2 procento,
Alytaus miesto savivaldybėje – 10,2 procento.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Lietuvos liaudies meistras A. Česnulis: „Kai darai tai, kas miela
širdžiai, – nepavargsti“

atkelta iš 1 psl.

A. Česnulis prie „Drožėjo“/Roberto Kisieliaus nuotrauka
Tarp naujausių darbų – šviesios atminties dailininkui A. Šuliauskui skirta skulptūra „Išeinu...“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Šilų dzūkė“, Pavasarėjant“, „Strakalas ir makalas“/Asmeninio archyvo nuotraukos

– Pasivaikščiojus po Jūsų sukurtų skulptūrų parką Naujasodės kaime, ne vienam lankytojui susidaro įspūdis, kad nė
dienos neleidžiate laiko veltui. Iš kur semiatės energijos
taip intensyviai kurti? Ar nepavargstate?
– Labiausiai žmogus pavargsta tada, kai nieko neveikia. Arba
daro tai, kas jam galbūt primesta,
nepatinka. O jei užsiimi tuo, kas
miela dūšiai, neįmanoma pavargti. Ir pats stebiuosi – būna dienų,
ypač vasarą, kai, regis, darbuojies ištisai, visą dieną nė neprisėdi, o visai nepavargsti! Aš nepataikauju vienokiam ar kitokiam
žiūrovo skoniui. Gal todėl ir žmonės, besidomintys mano kūryba,
vis suranda kažką sau artimo, patinkančio?
– Kasmet per savo gimtadienį surengiate ir naujausių
savo darbų pristatymą. Koks
iš naujausių kūrinių Jums
mieliausias?

– Jau seniai laikausi šios tradicijos – savotiškai „atsiskaityti“
aplinkiniams: parodyti, pristatyti
tai, ką sukūriau. Per praėjusius
metus sukūriau 21 darbą. Kai
kurie kryžiai jau iškeliavo iš sodybos ekspozicijos į Margionis,
Vilkanastrus, Ratnyčią, Druskininkus. Nors jau ne kartą esu
minėjęs, kad pagal užsakymus
nekuriu, tačiau yra senų bičiulių,
kuriems negaliu pasakyti „ne“.
Pačiam man buvo kiek netikėtas „Prakartėlės“ sukūrimas –
tuo, kad šįkart kurdamas Šventosios šeimynos skulptūras ir
aplinką bei įvairias detales – panaudojau ne vien medį: skulptūroje naudojau ir akmenį, metalą,
akytąjį betoną, kitas medžiagas. Man ir su technika įdomu
darbuotis – gal todėl ne vienas
mano sukurtas darbas Skulptūrų parko ekspozicijoje sukonstruotas taip, kad judėtų, suktųsi
ar kitaip „atgytų“. Kaip, pavyzdžiui, jau šiemet sukurtas „Dekoratyvinis medis“.

– Jūsų įrengtame Skulptūrų ir
poilsio parke ekspozicija nuolat pilnėja. Ar daug lankytojų
sulaukiate?
– Svečių sulaukiame labai daug,
– ir pavienių lankytojų, ir į ekskursiją po Lietuvą, Druskininkus atvykusių turistų grupių. Daugėja
ir lankytojų, kurie čia atvyksta jau
nebe pirmą kartą. Sveikinamės
tarsi savi. Džiugu, kai pastebi, jog
štai tas ar kitas mano darbas naujas, pernai jo dar nebuvo... Smagu girdėti atsiliepimus. Vienas iš
maloniausių atsiliepimų buvo, kai
lankytojas pasakė: „Visą pasaulį
išmaišiau, bet tokių unikalių darbų
dar niekur neteko matyti.“ Aš nieko nekopijuoju, nei „rytų“, nei „vakarų“, darau ir kuriu tai, kas man
pirmiausia pačiam įdomu ir patinka. Sodyboje lankosi turistai iš
įvairių šalių: Vokietijos, Ispanijos,
Prancūzijos, Izraelio. Pastaruoju
metu sulaukiame daug lankytojų
iš Korėjos: korėjiečiai ypač žavisi drožyba ir tuo, ką galima sukurti
iš medžio. Lietuvių liaudies mene

Krokšlio kaime, Varėnos rajone, gimęs (1948 vasario 4
d.) Antanas Česnulis žinomas
kaip vienas geriausių Dzūkijos
skulptorių. Savo kūrybinio kelio pradžia, „krikštu“, tautodailininkas laiko 1977-uosius, kai
buvo pakviestas į pirmąjį plenerą Ignalinoje, nacionaliniame parke kūrė ąžuolo skulptūrų ansamblius.
Šiandien A. Česnulio kūryba yra žinoma Lietuvoje ir už
jos ribų. A. Česnulio darbai
pristatomi kaip itin savito stiliaus kūriniai, alsuojantys lietuviška dvasia, atkartojantys

legendų, padavimų motyvus,
besipinantys su tautosakos
personažų charakteriais, istorinių asmenybių biografijų fragmentais. Medžio skulptūros,
stogastulpiai,
koplytstulpiai,
sukurti pleneruose, stovi įvairiose Lietuvos vietose, užsienyje. Liaudies meistro kūriniai
eksponuoti Vokietijoje, Vengrijoje, Armėnijoje, Indijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Rusijoje,
Latvijoje, Lenkijoje.
A. Česnulis – Lietuvos tautodailės sąjungos narys nuo
1978-ųjų. Jo kūryba 1982-1987
metais įvertinta bronzos, aukso

ir sidabro medaliais tuometėje Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje. 1986-aisiais
tautodailininkas gavo Valstybinę premiją, 1998-aisiais – Kultūros ministerijos P. Galaunės
premiją. 2005-aisiais A. Česnuliui suteiktas Meno kūrėjo
statusas, o 2014-aisiais skirta
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už kūrybinį tradicinės skulptūros puoselėjimą.
Pastaraisiais metais A. Česnulis yra ne kartą tapęs konkursinės liaudies meno parodos
„Aukso vainikas“ regioninio turo
laureatu, taip pat ir respubliki-

„Šeima“ – bareljefinė kompozicija iš ąžuolo/Roberto Kisieliaus nuotrauka

medis, medžio drožyba žinoma
nuo seniausių laikų, tačiau daug
kur pasaulyje ji nėra tokia populiari, kaip, pavyzdžiui keramikos
menas.
– Šiemet Jūsų jubiliejai – gyvenimo sukakties ir kūrybos –
gražiai sutapo su atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiu.
Gal turite šiai progai ypatingų
kūrybinių sumanymų?
– Naujausiais savo darbais galiu pagerbti Lietuvos valstybės
šimtmetį. Taip nėra, kad neturėniuose turuose laimėjęs prizines vietas.
Prieš 20 metų Naujasodės kaime A. Česnulio įkurtas Skulptūrų ir poilsio parkas
šiandien gausiai lankomas turistų. Sodyboje esantys medžio drožiniai ar kompozicijos yra tik dalis visų, per 40
metų, sukauptų kūrybos darbų.
Tarp naujausių, 2017-aisiais ir
jau šiemet sukurtų A. Česnulio darbų – medžio skulptūros
„Išeinu...“ (skirta pernai amžinojo poilsio išėjusiam dailininkui Alfonsui Šuliauskui atminti), „Dekoratyvinis medis“, „Šilų

čiau idėjų, nes nuolat galvoje kirba naujų minčių. Visas savo idėjas
sieju su tuo, kaip plėsti, atnaujinti Skulptūrų parką, jo ekspoziciją.
Man patinka nustebinti, sukurti ką
netikėto. Nuolat prižiūriu, restauruoju, atnaujinu ir jau esamus kūrinius, senesnius darbus. Tačiau
vengiu taip vadinamojo pirmojo
ūpo idėjų: verčiau išlaukti, kol galutinė idėja galutinai nusistovi, subręsta. Kartais tą pirminę idėją
brandinu ne vienerius metus. Manau, kad tada kūrinys būna geresnis, labiau „išnešiotas“.
dzūkė“; akmens, metalo ir medžio kompozicijos „Drakonas“,
„Arka-vartai“, „Prakartėlė“; bareljefinė kompozicija iš ąžuolo
„Šeima“, taip pat kompozicijos
„Dvylika brolių, juodvarniais
lakstančių“, „Pavasarėjant“ ir
kiti darbai.
Už ilgametį lietuvių liaudies
meno puoselėjimą, Skulptūrų ir poilsio parko įkūrimą bei
Druskininkų kurorto garsinimą
2014-aisiais A. Česnuliui suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas.
Parengė Ramunė Žilienė
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Pratybose buvo mokoma saugaus elgesio ant ledo

Praktinės priešgaisrinės saugos pratybos surengtos ne tik Druskininkų jauniesiems šauliams, bet ir „Ryto“ gimnazijos 1D ir 2 E klasių moksleiviams/LŠS G.Matulionio 103 šaulių kuopos nuotrauka

Vasario 6 d. LŠS G. Matulionio 103 šaulių kuopos iniciatyva buvo organizuotos praktinės priešgaisrinės saugos
pratybos ne tik Druskininkų
jauniesiems šauliams, bet ir
„Ryto“ gimnazijos 1D ir 2 E
klasių moksleiviams. Pratybų tema – saugus elgesys ant
ledo, ką daryti, įlūžus, kaip
išsigelbėti pačiam, naudojant parankines priemones.

Buvo pademonstruota, kaip
įlūžusius žmones gelbėja
ugniagesiai gelbėtojai. Pratybas vedė Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
ugniagesiai bei narų komanda iš Alytaus VPGT.
Pratybos organizuotos, siekiant priminti moksleiviams apie
saugų elgesį ant ledo. Buvo prisimintas ir tragiškas įvykis, sukrėtęs Druskininkus, kai moks-

leiviai, bandydami sutrumpinti
kelią, ėjo ledu ir įlūžo, o nelaimė baigėsi tragiškai. Ugniagesiai akcentavo, jog dabartinės žiemos labai permainingos,
dažni temperatūrų svyravimai
ledą ant vandens telkinių daro
apgaulingą, ir nelaimė gali įvykti bet kada. Kaip sakė ugniagesiai gelbėtojai, geriau vandens
telkinį apeiti nei rizikuoti savo
gyvybe. Moksleiviai uždavinėjo

klausimus gelbėtojams, o pratybose dalyvavę mokytojai domėjosi, ar tokios naudingos
pamokos vedamos ir kitose mokyklose. Pedagogai pripažino,
jog tai itin vertinga informacija, nes ji pateikiama, praktiškai
demonstruojant, ir įsimenama geriau, nei, demonstruojant
„sausas“ skaidres klasėje. Pratybose dalyvavę „Ryto“ gimnazijos mokytojai sakė, kad jos

buvo labai naudingos bei įdomios, jie viliasi, kad moksleiviai
įsiminė ugniagesių gelbėtojų
patarimus. Juolab, jog ir patys
pamatė, kuo gali baigtis neatsakingas ir nesaugus elgesys ant
ledo. Visi tikisi, kad ši pamoka
padės išsaugoti gyvybes.
LŠS G.Matulionio 103 šaulių kuopos informacija

Valandėlė – su muzika

R. Žilienė fortepijonu atliko M. K. Čiurlionio, M. K. Oginskio bei kitų kompozitorių kūrinius/ Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Sausio 22 dieną Viečiūnų progimnazijoje apsilankiusi savaitraščio „Mano Druskininkai“
žurnalistė Ramunė Žilienė mokiniams ir mokytojams suteikė
galimybę susipažinti su muzikos pasauliu. Muzika – jos pomėgis.
R. Žilienei grojimas pianinu yra
saviraiškos būdas, gal todėl moteris taip jautriai kalbėjo apie muziką, dalijosi savo prisiminimais,
skatino mokinius atrasti sau patinkančią užklasinę veiklą ir pras-

mingai leisti laisvalaikį. Pianistė
mokiniams papasakojo, kaip ji lavina grojimo įgūdžius, apie „vienos minutės iššūkį“, kuris kiekvieną žmogų priverčia susikaupti ir
atlikti įvairius darbus, kartais vis
nukeliamus ateičiai.
Viešnia fortepijonu atliko M. K.
Čiurlionio, M. K. Oginskio, D. Kučinsko kūrinius, apie juos papasakojo. Mokiniai ne tik klausėsi užburiančių muzikos garsų, bet ir
daug sužinojo apie muzikos atlikimo būdus.

„Patiko švelnus grojimas pianinu; buvo įdomu klausyti; klausydama muzikos, mąsčiau apie
gyvenimą; nustebau, kad muziką galima paaiškinti; patiko, kad
mums uždavinėjo klausimus;
klausė mūsų nuomonės apie muziką,“ – šie mokinių įspūdžiai buvo
puikus susitikimo įvertinimas.
Dėkojame R. Žilienei už šiltas akimirkas, praleistas kartu su muzika.
Viečiūnų progimnazijos
informacija
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Apie Druskininkus – tarptautinėse turizmo parodose
Nyderlanduose, Norvegijoje ir Suomijoje

Mūsų šalies atstovai su Lietuvos bendruomenės Norvegijoje nariais/TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkų turizmo paslaugų pristatymas parodoje Nyderlandų karalystėje/TVIC archyvo nuotrauka

Lietuvos delegacija Helsinkyje/TVIC archyvo nuotrauka

Atėję 2018-ieji metai atnešė
ir naują turizmo parodų sezoną. Pirmosios šių metų tarptautinės turizmo parodos, kuriose kartu su viso pasaulio
turizmo traukos objektais pristatyti ir Druskininkai, – „Vakantiebeurs“ Utrechte, „Reiselivsmessen“ Osle ir „Matka
Nordic“ Helsinkyje.
Nyderlandų turistams patrauklus Druskininkų kempingas
Sausio 9-14 dienomis Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras (toliau TVIC) kartu su
kolegomis iš Klaipėdos, Gargždų ir Palangos dalyvavo Utrechto
mieste, Nyderlandų karalystėje,
surengtoje tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir poilsio parodoje „Vakantiebeurs 2018“.
Tai viena iš didžiausių ir gausiausiai lankomų tokio pobūdžio
parodų ne tik Nyderlanduose bet
ir visoje vakarų Europoje. Kasmet į šią parodą pristatyti savo
turizmo paslaugas atvyksta atstovai iš viso pasaulio. Šiais metais atvyko 1100 dalyvių.
Paroda sulaukė 125 000 lankytojų, kurie atvažiavo, jau paruošę „namų darbus“: buvo parengę klausimų apie įvairius turistų

traukos objektus, domėjosi naujomis pramogomis ir dar neatrastomis vietomis. Verta pastebėti,
kad nemaža dalis apsilankiusiųjų Lietuvos stende jau yra buvę
mūsų šalyje ir planuoja sugrįžti
dar kartą – vasaros atostogoms
ieško jaukių kempingų bei vaizdingų lankytinų vietų.
Kempingais domimasi ne be
reikalo – Nyderlandų turistai itin
mėgsta keliauti nameliais ant
ratų, dar kitaip vadinamaisiais
kemperiais, tad Druskininkų atstovai džiaugėsi, galėdami pasiūlyti jaukų ir turistų lūkesčius
atitinkantį kempingą. Ketinantys
atvykti į Druskininkus teiravosi
dviračių takų maršrutų, domėjosi vandens turizmo galimybėmis,
Dzūkijos nacionaliniu parku ir jo
unikalumu.
Apie Druskininkuose teikiamas paslaugas – Norvegijos
turistams
Sausio12-14 d. Osle veikusioje parodoje „Reiselivsmessen“
TVIC pristatė kurorto paslaugas Valstybinio turizmo departamento stende „Lithuania“.
Jau šeštus metus iš eilės Lietuvos turistinis potencialas, poilsio, reakreacijos, sveikatinimo

ir aktyvaus laisvalaikio galimybės Lietuvos kurortuose, pristatyti Norvegijos rinkai. Moderniame ir estetika išsiskiriančiame
Lietuvos stende šalį reprezentavo Valstybinio turizmo departamento, Druskininkų, Palangos,
Birštono ir Anykščių, taip pat Vilniaus ir Kauno atstovai. Parodos
metu stendą aplankė Lietuvos
Respublikos ambasados Norvegijos karalystėje ambasadorius
Jonas Paslauskas ir komercijos
atašė Audrius Masiulionis.
Tris dienas trukusi paroda sulaukė net 42 360 lankytojų. Kaip
kelionės tikslas, Lietuva norvegams yra gerai žinoma, patraukli ir lengvai pasiekiama – iš
Norvegijos miestų į Lietuvą vykdoma nemažai tiesioginių skrydžių. Norvegus į Lietuvą traukia
aukšta aptarnavimo kultūra, geras maistas ir žemos kainos.
Smagu buvo išgirsti, kad vis
daugiau norvegų jau žino ne tik
Vilnių, Palangą, bet ir Druskininkus. Dauguma iš jų minėjo, girdėję puikių atsiliepimų apie mūsų
SPA centrus. Buvo ir tokių, kurie
jau lankėsi Druskininkuose ir vėl
planuoja čia atvykti su draugais.
Lankytojai mielai dalinosi savo
įspūdžiais iš apsilankymo skan-

dinaviško stiliaus reabilitacijos
centre „Upa“. Nors dauguma norvegų kalba angliškai, tačiau buvo
maloniai nustebinti specialiai šiai
parodai paruošta ir platinama informacine medžiaga apie mūsų
kurortą norvegų kalba.

parodos metu, ir tokiu būdu sužino apie mūsų kurortą. Naudingas Druskininkams gali būti ir
bevizio įvažiavimo į Gardino sritį režimas: daug suomių domėjosi galimybe vykti iš Druskininkų
trumpai ekskursijai į Baltarusiją.

Druskininkus atranda Suomijos turistai
Sausio 18-21 d. Druskininkų
kurortas buvo pristatytas ir turizmo parodoje „Matka“ Helsinkyje – didžiausioje ne tik Skandinavijoje, bet ir Baltijos šalyse.
Kasmet joje apsilanko 80-90
tūkstančių suomių. Tokioje parodoje sužinoma, kaip rinka reaguoja į siūlomas paslaugas.
Galima tirti savo vietovės žinomumą, išsiaiškinti turistų pageidavimus ir kelionės motyvus.
Suomijoje prieš dešimtį metų
retas parodos svečias buvo girdėjęs apie Druskininkus. Tačiau
po kiekvienos parodos atsiranda vis daugiau žmonių, kurie
domisi Druskininkais. Šiemet
sutikome nemažai suomių, kurie jau tapo mūsų miesto gerbėjais. Dar daugiau buvo tų, kurie
planuoja apsilankyti Druskininkuose pirmąkart. Kol kas tai dar
labai nedideli Suomijos turistų
srautai, tačiau džiugina pozityvūs pokyčiai.

Suomis išmoko lietuvių kalbą
Kaip bebūtų, Helsinkyje nesunku sutikti mūsų miestų ir gamtos
entuziastų. Pernai jau rašėme
apie suomių porą, išmokusią lietuvių kalbą. Bet šiemet mus vėl
nustebino vienas parodos svečias, pokalbio metu parodęs puikų lietuvių kalbos žinojimą. Jį
pakalbino parodoje dalyvavusi
TVIC informacijos ir rinkodaros
vadybininkė Anna Kaciun.
Būdamas arabistikos studentu Helsinkio universitete, Mika
planavo savo atostogas užsienyje. Neatidumas lėmė, kad vietoj savo išsirinkto kelionės tikslo (gal Vienos?), Mika nusipirko
skrydį į Vilnių. Taip Mika praleido atostogas Lietuvoje, o grįžęs
namo sulaukė netikėto iššūkio iš
draugo. „Gal tu ir neblogas arabų kalbų specialistas, bet lietuvių kalbos tu niekada neišmoktum. Ji yra tiesiog per sunki!“.
Draugo žodžiai Miką užgavo, ir
jis... nusprendė įrodyti savo lingvistinius gebėjimus! „Tai buvo
sunku, labai sunku, – pasakojo
Mika. – Visi tie priešdėliai, priesagos, sangrąžos ir intarpai...
Skaičiau gramatikos vadovėlį
vėl ir vėl“. Bet jis atkakliai stengėsi išmokti lietuvių kalbą. Uoliam suomiui prireikė net devynerių metų, kad įvaldytų lietuvių
kalbą, tačiau užsibrėžtas tikslas
buvo pasiektas: Mika laisvai kalba lietuviškai ir netgi pats dėsto lietuvių kalbą universitete.
O kartu su kalbos pažinimu atėjo ir kelionės į Lietuvą. Dabar
Mika Lietuvoje jaučiasi kaip namie. „Aš žinau, kur auga geriausi grybai ir miško uogos, kur galima rasti šaltalankių, - gyrėsisi
mums Mika. – Bet Lietuvoje dar
daug kitų vietovių, kurias aš norėčiau pamatyti.“

– Koks yra tipinis Suomijos
turistas?
– Į Lietuvą linkę keliauti vyresni žmonės. Iš pradžių jie aplanko Vilnių ir Kauną. Įsitikinę šalies
saugumu, leidžiasi keliauti po
šalį „skersai ir išilgai“. Kultūrologai teigia, kad suomių mentalitetas turi kažką bendro su lietuviškuoju, o suomių kalboje išlikę
daugiau kaip šimtas lietuviškos
kilmės žodžių. Galbūt dėl to suomiai gerai jaučiasi Lietuvoje.
– Kas traukia Suomijos turistus į Druskininkus?
– Pagrindinės pokalbių temos
parodoje buvo dviračių turizmas
ir poilsis sanatorijose, šeimos su
vaikais domėjosi Vandens parku.
Yra suomių grupė, kuri atvyksta
į Druskininkus tarptautinės šunų

Druskininkų TVIC informacija
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Nemokamai sutvarkome laukus, apaugusius savaiminiais medžiais ir krūmais.
Nupjauname sulig žeme, išvežame. Jeigu plotas didesnis nei 5 ha, mokame pinigus.
Darbus atliekame skubiai, kokybiškai, tai įsipareigojame sutartyje. Kreiptis tel.: 8 645 99030

Remontuoju visų gamintojų nešiojamus ir stacionarius kompiuterius. Nustatau gedimo
pobūdį ir priežastis, šalinu bet kokius programinės įrangos gedimus, paruošiu darbui
naujus kompiuterius. Tel. 8 614 88723

Vasario 17 d. (šeštadienį) 9 val. Vijūnėlės tvenkinyje vyks
Druskininkų savivaldybės poledinės žūklės varžybos.
Dalyvių registracija 8.30 val. Vijūnėlės tvenkinio maudykloje.
Informacija teikiama tel. (8 699) 43921.
Sanatorijoje „Belorus” atliekamos
grožio procedūros naujos kartos
kosmetologiniu deguonies terapijos
aparatu, skirtu veido ir kūno procedūroms
„Oxygen & Peel System“.
Atliekamos procedūros:
1. Odos mikrocirkuliacijos ir kraujotakos gerinimas, preparato įpurškimas. Kaina veido procedūrai – 32-44Eur; dekolte zonai
–26-29 Eur
2. Odos prisotinimas deguonimi, grožio priemonės įvedimas į
giluminius epidermio sluoksnius, intensyvinti ląsteles bei jų atsparumą. Kaina veido procedūrai – 35 Eur; dekolte zonai –26 Eur
3. Deguonies kaukė odos atstatymui. Procedūros kaina –10 Eur
4. Deimantinis odos pilingas: deimantinė dermobrazija – odos
valymas ir šveitimas; preparato įvedimas; veido kaukė. Procedūros kaina – 64 Eur
5. PRP plazmoliftingas (plačiau apie procedūra galite rasti
http://www.belorus.lt/spa/regenacr-procedura/). Procedūros
kaina – 220 Eur
Procedūras rezervuoti galima telefonu: 8 618 82365 arba
8 682 52861
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CASE projekto partnerių susitikimas
Turkijoje

„Ryto“ gimnazijai atstovavo keturi mokiniai, išvykoje juos lydėjo projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja G. Stukienė/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Gitana Stukienė,
„Ryto“ gimnazijos anglų k. mokytoja, projekto koordinatorė
Sausio 15-19 dienomis Turkijos Eskišehiro mieste organizuotas Erasmus+ programos
2 pagrindinio veiksmo (KA2)
bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių
projekto Consumer Awareness
for Students in Europe–CASE
(liet. „Europos mokiniai – sąmoningi vartotojai“) partnerių
susitikimas.
Jau ketvirtą kartą jaunuoliai iš
Turkijos, dviejų Italijos regionų,
Lenkijos ir Lietuvos susitiko bendrai projektinei veiklai. Druskininkų „Ryto“ gimnazijai atstovavo keturi mokiniai (Erika Kostkevičiūtė,
2B, Silvija Dailydaitė, 2D, Kamilė
Ulenskaitė, 4A, Rokas Navickas,
4A) išvykoje juos lydėjo projekto
koordinatorė anglų kalbos mokytoja Gitana Stukienė.
Eskišehiras (liet. „Senasis miestas“) yra viena iš Osmanų imperijos sostinių, kurios amžius – daugiau nei 3000 metų. Nors miestas
ir senas, Eskišehiras atrodo šiuolaikiškai ir jaunatviškai. Mieste yra
du universitetai, todėl itin didelė jo
gyventojų dalis – studentai.
Mūsų mokinius savo namuose
svetingai priėmė jiems jau pažįstamų turkų šeimos. Susitikimo šeimininkai iš TOKİ ŞEHİT
İKRAM CİRİT ANADOLU Licėjaus parengė įdomią ir turiningą programą. Pirmą vizito dieną
mokyklos direktorė ir bendruomenė pasveikino atvykusius
svečius, mokiniai paruošė koncertą, aprodė mokyklos erdves
ir joje veikiančias parodas, pavaišino pietumis. Integraciniai
žaidimai padėjo dalyviams greičiau susipažinti, pradėti bendrauti ir dalyvauti projekto veikloje kartu. Po vaišių vykome į
miesto švietimo skyrių, kuriame
ir vėl buvome šiltai sutikti. Skyriaus vedėjas visus pavaišino
arbata, sultimis, įteikė po atminimo dovanėlę – puodelį arbatai.
Mes, lietuvaičiai, palikome lauktuvių „Rūtos“ saldainių, knygą
apie Druskininkus ir pakvietėme
į svečius į mūsų kurortą.
Antrą veiklos dieną pradėjome

darbu grupėse projekte numatytomis temomis mokykloje. Po
užsiėmimų vykome į tekstilės fabriką SARAR. Direktoriaus pavaduotojas ryšiams su visuomene pristatė fabriko veiklos kryptis,
bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais, parodė mums
siuvimo ir gamybos cechus, firminę parduotuvę. Joje visi norintys
galėjo įsigyti gaminių su 25 procentų nuolaida. Turkijos namų
tekstilės ir drabužių pramonės lyderis SARAR pradėjo komercinę
veiklą Eskišehire dar 1944 metais. Šiandien bendrovėje, kuri
konkuruoja su žymiausiais pasaulio drabužių sektoriaus prekių
ženklais, dirba daugiau nei 5000
darbuotojų, ji siūlo aukštą gamybos kokybę firminėse parduotuvėse 75 miestuose Turkijoje ir 55
pasaulio šalyse. Bendri pietūs su
darbininkais užbaigė įdomų apsilankymą SARAR fabrike.
Trečios tarptautinio susitikimo
dienos rytą mūsų gimnazijos mokiniai K. Ulenskaitė ir R. Navickas
supažindino projekto partnerius
su lietuvaičių parengtos apklausos „Kas yra mūsų laiko vagys?“
rezultatais. Iš viso apklausoje dalyvavo 600 respondentų iš šešių
mokyklų-partnerių. Apžvelgę apklausos rezultatus, priėjome prie
išvados, jog Europos mokiniai atpažįsta didžiausius jų laiko „vagis“, žinių ir patarimų, kaip kovoti
su trukdžiais, vis dar trūksta. Bet
svarbiausia, kad yra noro keisti
blogus įpročius!
Kita veikla buvo ne mažiau įdomi. Mišriose grupėse mokiniai
diskutavo tema „Jei šiandien būčiau mokytojas, ko/kaip mokyčiau
savo mokinius sąmoningo vartotojiškumo tema?“ Bendro darbo
rezultatai pateisino lūkesčius. Visos grupės pasiūlė įdomių minčių, pranešėjai pristatymo metu
buvo drąsūs, kūrybingi, puikiai
dėstė mintis anglų kalba.
Padirbėję, vykome į Sazovos
poilsio parką, dėl ramios aplinkos ir žalumos gausiai lankomą ir
vietos gyventojų, ir turistų. Du pagrindiniai parko objektai – tai Pasakų pilis, primenanti Disnėjaus
pilį, bei Kolumbo karavelės kopija. Aplankėme ir šalia esantį Anadolu Universiteto mokslo, kultūros

ir meno centrą. Įspūdingame stiklo pastate pristatoma Osmanų
imperijos istorija, ją pažinti mums
padėjo linksmi ir paslaugūs gidai
– universiteto studentai.
Ketvirtą projekto susitikimo dieną diskutavome tema „Ką žinai
apie šių dienų energijos šaltinius?“ Diskusiją parengė dalyviai
iš Lenkijos. Mūsų priešpiečiais
pasirūpino turkų mokiniai, kurie
atsinešė įvairių namuose gamintų patiekalų. Po vaišių, gavę veiklos sertifikatus ir atminimo dovanėles, vykome į Archeologijos
muziejų. Ten domėjomės eksponatais, išlikusiais nuo neolito iki
Osmanų imperijos laikų. Paskutinis lankytinas objektas buvo
miesto mečetė. Daugumai projekto dalyvių tai buvo pirmas kartas, kai jie lankėsi musulmonų
maldos namuose, todėl įspūdis
išliks ilgam.
Trumpas ir turiningas projekto partnerių susitikimas Turkijoje baigėsi, bet tai tik kita pradžia
naujiems darbams ir susitikimams.
Štai kelios mokinių, vykusių į
Eskišehirą, mintys:
Silvija Dailydaitė, 2D klasė:
„Man buvo labai įdomu gyventi
turkų šeimoje, pažinti kitą kultūrą,
papročius. Ačiū tiems, kurie organizuoja ir ragina mus dalyvauti tokiuose Erasmus+ projektuose!“
Erika Kostkevičiūtė, 2B klasė:
„Esu labai laiminga, kad turėjau
galimybę pažinti skirtingų tautų ir
tikėjimų žmones. Projekto veikla
mane privertė pažiūrėti į pasaulio
problemas kitaip ir pačiai bandyti
kažką pakeisti. Niekada nepamiršiu šios kelionės.“
Kamilė Ulenskaitė, 4A klasė:
„Šis projektas buvo puiki galimybė susipažinti su Turkijos kultūra
iš arti. Šioje šalyje lankiausi pirmą
kartą, todėl viskas buvo nauja ir
stebino, turkų svetingumas ir nuoširdumas žavėjo.“
Rokas Navickas, 4A klasė:
„Įdomiausia patirtis man buvo gyventi šeimoje, kurioje vis dar laikosi įvairių turkiškų tradicijų, pvz.,
turkiškos kavos gėrimo ritualo, gamina turkiškus patiekalus. Taip pat
buvo įdomu susitikti kitų tautybių
mokinius, bendrauti anglų kalba.“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių parduotuvėje –
platus dovanų ir suvenyrų pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių smulkmenų už
itin patrauklią kainą!

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
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Užuojautos
Mes tokie laikini – kaip lietus, į žemę nupuolęs.
Ir tokie amžini – kaip erdvė. Kaip žodžiai. Kaip molis
(R. Skučaitė)
Nuoširdžiai užjaučiame Violetą Grigorienę dėl Tėvelio mirties.
Netektis tokia skaudi ir nepaguodžiama. Šią sunkią valandą
telydi Jus ir Jūsų šeimą paguoda ir dvasios stiprybė.
Druskininkų kultūros centro kolektyvas
Kasdienybės dienų bėgime
mes sustojam akimirką tylią.
Palinkėti stiprybės Jums, tariant sudie,
Amžinybėn Tėvelį palydint...
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojai
Violetai Grigorienei, mirus Tėveliui.
Druskininkų švietimo įstaigų vadovai
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Violetą Grigorienę, mirus brangiam
Tėveliui. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
„Mano Druskininkai“ redakcija
Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
(Vytautas Mačernis)
Nuoširdžiai užjaučiame Violetą Grigorienę dėl Tėvelio mirties.
Druskininkų viešosios bibliotekos kolektyvas
Mirus Tėveliui, sunkią netekties valandą nuoširdžiai
užjaučiame Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoją Violetą Grigorienę.
VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas
Tyliame liūdesy netekties
išėjusįjį Amžinybėn palydėję...
Raskim širdyse paguodos ir vilties,
prisiminkim artimojo šviesą.
Violetą Grigorienę, mirus Tėveliui, nuoširdžiai užjaučia
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro
kolektyvas
Mirus Ritai Kudarauskienei, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus
ir artimuosius.
DNSB „Gintaras“ gyventojai
Mirus buvusiai ilgametei darbuotojai Elenai Varnelienei,
užuojautos žodžius reiškiame artimiesiems.
VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas
Mirus Marijonui Česnulevičiui, nuoširdžiai užjaučiame
jo žmoną Angelę ir dukras.
DNSB „Gintaras“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Vasiliauskienę,
mirus mylimai Mamai.
Antanas, Vladas ir Genutė Skindarai
su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės Priėmimo skyriaus
personalui, gydytojui A. Misiūnui, Kardiologijos skyriaus vedėjai N.
Šavelskienei ir visam šio skyriaus personalui, PSPC darbuotojams,
laidojimo namams „Okona“, sanatorijos „Belorus“ kolektyvui, CARITAS organizacijai, Leipalingio parapijos klebonui, klasės draugams,
giminėms, pažįstamiems, kaimynams ir visiems, padėjusiems į Paskutinę kelionę palydėti mylimą Mamą Eleną Varnelienę.
Dukra Birutė Vasiliauskienė su šeima
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Renginiai
Vasario 9 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Laisvos Tėvynės
šiluma – kiekvieno mūsų širdyje“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.13)
Vasario 10 d. Užgavėnių šventė
Druskininkuose:
11 val. Kermošius (Vilniaus alėja)
14 val. Orientavimosi varžybos „Didžiosios Moremonų paieškos 2018“,
persirengėlių dūzgės, grupės „Žemaitukai“ koncertas (Pramogų aikštė)
Vasario 12 d. 14 val. knygos „(Ne)
pasmerkti: apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelionę“
pristatymas. Renginyje dalyvaus
knygos sudarytojai: kunigas Kęstutis Dvareckas, filosofijos mokslų
daktaras, religijotyrininkas Andrius
Navickas (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Vasario 13 d. 18 val. Naisių vasaros
teatro muzikinis spektaklis „Beprotiškai fantastiškos maestro V. Kernagio
dainos“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 14 d. 17 val. Bronislovo
Genzelio knygos ,,Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis,
nūdiena“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos autorius Bronislovas
Genzelis, Kovo 11-osios Akto signatarai, Seimo nariai, leidyklos vadovas Petras Jonušas, knygos autoriaus bendraminčiai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g.13)
Vasario 14 d. 18 val. Naisių vasaros
teatro muzikinė programa „Dainuosma
mudu abudu“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 15 d. 13 val. Neįgaliųjų
draugijos minėjimas, skirtas Lietuvos
atkūrimo šimtmečio progai (Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų
ventras, 1 a. salė, Veisiejų g. 17)

Siūlome darbą avalynės parduotuvėje dirbti ketvirčiu etato. Darbo vieta –
Taikos g. Druskininkai. Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti:
el. p.: cf.4862@gmail.com

Vasario 15 d. 18 val. japoniško šokio pasirodymas „Harmony of Japan“
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 16 d. Šimtmečio valstybingumo maršrutas „Geltona. Žalia.
Raudona“ (renginiai nemokami):
V. K. Jonyno galerijoje:
11 val. Paskaita ir ekskursija „V. K.
Jonynas – lietuvybės puoselėtojas pasaulinėje meno arenoje“
12 val. Turas „Iš pirmų lūpų“, kuriame dailininkė Elma Šturmaitė pasidalins mintimis apie parodos „Šimtas
atspalvių Lietuvai“ gimimą bei savo
kūrybą
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje:
14 val. Pažintinė ekskursija „Pirmieji M. K. Čiurlionio mecenatai ir jo kūrybos saugotojai“. Nuo M. K. Čiurlionio
memorialinio muziejaus ekspozicijų iki
senųjų Druskininkų kapinių
16 val. Grafikos dirbtuvėlės „Čiurlionis, grafika ir aš“
Parodos
Vasario 9 d. 16 val. Elmos Šturmaitės parodos „100 atspalvių Lietuvai“ atidarymas. Dalyvaus menininkė
E. Šturmaitė bei Druskininkų poezijos
ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“
Gintarės Kuznecovaitės tekstilės
paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Jubiliejinė Prano Gailiaus (19282015) paroda „Lietuviška siuita“, skirta 90-osioms dailininko gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus,M. K. Čiurlionio g. 35)
Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai“. Adomo Varno (18791979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje (Druskininkų miesto
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
Druskininkų
„Saulės“
pagrindinės mokyklos projekto, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
bei Maironio 155-osioms gimimo metinėms, iliustracijų pagal baladę „Jūratė ir Kastytis“ paroda (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų šeimos paramos centro
bei sveikųjų ir neįgaliųjų klubo „Esame ryšio zonoje“ fotografijos paroda
A.J.I.E.R.I.V.E (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos
g. 13)

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško elektrikų
bei suvirintojo elektra ir dujomis.
Dėl informacijos kreiptis telefonu: (8 313) 51405

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
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Druskininkų savivaldybė: kai kurie Seimo
nariai galėjo būti sąmoningai apgauti

Druskininkų savivaldybė neketina pasiduoti nuolatiniam
persekiojimui ir sieks demaskuoti visus politinių užsakymų
užsakovus bei vykdytojus, kokio rango jie bebūtų. Plačiau
apie tai – Savivaldybės pranešime spaudai.
Druskininkų savivaldybė, siekdama išsiaiškinti nepagrįstus
skundus, kreipėsi į Seimo narius
Arvydą Anušauską, Jurgį Razmą, Vitalijų Gailių, prašydama pateikti informaciją, susijusią su Seimo nariams siunčiamais skundais
apie neva neteisėtą Druskininkų
savivaldybės ir Savivaldybės darbuotojų veiklą.
Minėti Seimo nariai, gavę savo
partiečių, vietinių Druskininkų politinių veikėjų parašytus skundus,
galimai piktnaudžiaudami savo
užimamomis pareigomis, kaip
Seimo komisijų ir komitetų vadovai, galimai darė įtaką teisėsaugos institucijų, inspekcijų, agentūrų, atsakingų valstybės institucijų
darbui, atliekant su Druskininkais
susijusius tyrimus.

Anot Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko, kreiptis į Seimo narius paskatino paaiškėjusios aplinkybės, patvirtinusios, kad jiems galėjo būti
pateikta melaginga, tikrovės neatitinkanti, Savivaldybę žeminanti informacija, susijusi su savivaldybės darbu. „Deja, bet panašu,
kad apčiuopėm realius faktus,
galimai įrodančius melagingos
informacijos teikimą Seimo nariams, dėl ko 7-erius metus susiduriame su politiniu persekiojimu, Savivaldybės menkinimu.
Manau, kad klaidinant kai kuriuos Seimo narius ir galimai
naudojantis jų užimamomis pareigomis, buvo bandoma vykdyti politinius užsakymus“, – sako
Druskininkų savivaldybės meras.
Po to, kai Druskininkų savivaldybė dėl informacijos pateikimo
kreipėsi į minėtus Seimo narius
ir gavo neigiamą atsakymą, Savivaldybė teisinės pagalbos buvo
priversta kreiptis į patirties šioje srityje turinčią advokatų kontorą. Teisininkai, išanalizavę situa-

ciją, kreipėsi į Seimo Pirmininką
V. Pranckietį, Ministrą pirmininką
S. Skvernelį, Seimo kanceliariją.
Raštą, adresuotą Seimo nariams, prieš keletą dienų išsiuntė Druskininkų savivaldybės interesams atstovaujanti advokatų
kontora „Jurex“. Kontoros atstovė
teigia: „Labai tikėtina, kad Seimo
nariai galėjo būti suklaidinti, jiems
tęstinai teikiant melagingą informaciją. Tai tapo esmine priežastimi, dėl ko į juos buvo kreiptasi“.
Anot Druskininkų savivaldybės
mero, pasitvirtinus aplinkybėms,
kad Seimo nariai buvo klaidinami
ir piktnaudžiavo savo užimamomis pareigomis, dėl to buvo pradedami iš piršto laužti tyrimai, taip
menkinant Druskininkų vardą ir čia
dirbančius žmones, Savivaldybė
svarstys galimybę kreiptis pagalbos į Teisėsaugos institucijas, ginant savo dalykinę reputaciją.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją
„Lietuvos ryto“ nuotraukos

„LTeam olimpiniame žiemos festivalyje“ – sėkmingi jaunųjų Druskininkų slidininkų startai

Snow Arena Racing Team/Druskininkų sporto centro sportininkai varžėsi Lietuvos mokyklų kalnų slidinėjimo žaidynių finalinėse varžybose /Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Šeštadienį Jonavoje praūžė atnaujintas „LTeam olimpinis žiemos
festivalis“. Nors dangus sniego pagailėjo, sportiškoms šeimoms, kolektyvams ar pavieniams asmenims – mėgėjams, profesionalams
ir vaikams – veiklos didžiajame
Lietuvos sporto renginyje netrūko. Jame dalyvavę Snow Arena
Racing Team/Druskininkų sporto
centro sportininkai varžėsi Lietuvos mokyklų kalnų slidinėjimo žaidynių finalinėse varžybose. Snow

Arena Racing Team/Druskininkų
sporto centro ugdytiniams varžybos buvo sėkmingos – savo amžiaus grupėse ir komandinėse
mokyklų įskaitose jie parsivežė didžiąją dalį apdovanojimų.
Mažiausių mergaičių grupė: Neringa Stepanauskaitė, Milena
Juodeškaitė. Vyresnių mergaičių
grupė: Liepa Karlonaitė, Deivina
Vailionytė, Urtė Rudzytė, Monika
Mortūnaitė.
Mažiausių berniukų grupė: No-

jus Užkuraitis, Arūnas Šmigelskas, Nikas Kišonas. Vyresnių
berniukų grupė: Motiejus Žūkas,
Džiugas Juozaponis.
Mažiausiųjų berniukų grupėje du druskininkiečiai rungėsi ir
snieglenčių rungtyje. Kajus Vitkauskas iškovojo 2-ąją vietą, o
Luke Putys Galagher buvo ketvirtas.
Druskininkų sporto
centro informacija
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2018.02.09 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
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.
Naujas puikus pasaulis.
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 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“.
12:00 „Šviesoforas“ (k.).
12:30 „Pasmerkti 4“ (k.).
13:00 „Žiemos olimpinių žaidynių 2018
atidarymas“. Tiesioginė transliacija.
15:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Dailusis čiuožimas“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Žiemos olimpinių žaidynių
2018 atidarymas“.
21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Londono apgultis“.
23:20 „Legenda. Drakono imperatoriaus kapas“.
01:10 „Vatikano įrašai“.
02:40 „Purvini pinigai“ (k.).
04:35 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Geležinis
žmogus.
23:25 Griaustinio dienos.
01:25 Nežinomas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.15 Ant bangos.
08.15 „Gyvenimo būdas“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 PREMJERA. „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.45 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Juodosios katės“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.

05.15 „Juodosios katės“.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „F. T. Budrioji akis“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Reali mistika“.
21:35 „Delta“ būrys 2. Kolumbijos
grandis.
23:50 Didvyris ir Siaubas (k).
01:35 „Juodasis sąrašas“.
02:20 „Delta“ būrys 2. Kolumbijos
grandis (k).

2018.02.10 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 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Baltoji pelėda – šiaurės karalienė.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatinga misija. Nykstantys
orangutanai.
13:40 Mis Marpl 1/1 s. Lavonas bibliotekoje.
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 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė atranka.
23:20 Premjera. Šimtas kelių iki grabo lentos.
01:20 Pasaulio dokumentika. Baltoji
pelėda – šiaurės karalienė (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija. Nykstantys orangutanai (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“.
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Keršytojų komanda“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Superekspertai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Aplink Lietuvą“.
11:00 „Svajonių ūkis“.
11:30 „Žiemos olimpinių žaidynių
2018 startas“.
12:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku“.
13:15 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Biatlonas. Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina“.
14:45 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Rogučių sportas“.
18:00 „Misija: vestuvės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Persis Džeksonas.
Monstrų jūra“.
21:55 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Bado žaidynės. Ugnies
medžioklė“.
00:50 „Mašina“.
02:25 „Londono apgultis“ (k.).
04:05 „Paskutinis iš vyrų“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.

07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI Bitė Maja.
12:05 Vikis ir vikingai.
13:50 Mano tėtis nuvarė mašiną.
15:40 Šėtoniškas sandėris.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrų universitetas.
21:30 Mano žmona - ragana.
23:35 Pumų medžioklė.
01:20 Griaustinio dienos (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Sparnuočių gyvenimas. Skraidyti ar neskraidyti“.
08.25 „Vyrų šešėlyje. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Sūnus palaidūnas“.
15.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Vera. Sūnus palaidūnas“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Detektyvas Morsas“.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“.
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Didysis atodrėkis Amerikoje“.
12:40 „Reali mistika“ (k).
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 LKL čempionatas. Pieno žvaigždės - Juventus. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Desperado.
23:35 AŠTRUS KINAS Demonų
miškas.
01:20 „Juodasis sąrašas“ (k).

2018.02.11 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Gamtos inspektoriai (k.).
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Henzelis ir Grėtel.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Šv. Mišios. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus iškilmės. Tiesioginė transliacija.
13:15 Šventadienio mintys.
13:40 Premjera. Megrė 1.Komisaras
Megrė spendžia spąstus.
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 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
21:55 Protas ir jausmai.
00:10 Naujas puikus pasaulis (k.).
01:45 Auksinė komanda (k.).
02:50 Savaitė (k.).
03:45 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė
atranka (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Keršytojų komanda“.
08:00 „Statybų gidas“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Snieglenčių sportas“.
12:30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akrobatinis slidinėjimas“.
13:15 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Biatlonas. Dalyvauja Tomas
Kaukėnas, Vytautas Strolia“.
15:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akrobatinis slidinėjimas“.
16:45 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Ledo ritulys. Kanada - Rusija“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:45 „X Faktorius“.
22:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Transporteris 2“.
00:30 „Keitės Makkol bylos“.
02:10 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Kempiniukas Plačiakelnis.
11:55 „Pričiupom!“.
12:25 Roko mokykla.
14:45 Policininkų šou.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Dvylika kėdžių.
22:50 Rizikinga erzinti diedukus 2.
01:00 Kruvinoji Valentino naktis.
02:50 Mano žmona - ragana (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Sparnuočių gyvenimas. Skrydžių virtuozai“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“.
12.45 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Juodosios katės“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
00.00 „Rasputinas“.
02.00 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
03.35 „24/7“.
04.15
„Sparnuočių
gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“.
05.05 „Pasaulio turgūs. Berlynas“.
05.35 „Sparnuočių gyvenimas.
Skrydžių virtuozai“.
06:30 Pasaulio veteranų galiūnų čempionatas (k).
2017 m.
07:30 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
Tauragė. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Kvapų detektyvas“.
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:50 Desperado (k).
01:35 „Reali mistika“ (k).

2018.02.12 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
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 Premjera. Lietuvos šarvai.
1918–1923.
23:15 Premjera. Kolekcija.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys. Dalyvauja
Ieva Januškevičiūtė“.
08:35 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Dailusis čiuožimas. Komandų
rungtis, vyrų ir moterų laisvoji programa, šokiai ant ledo“.
12:10 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Biatlonas. Moterys. 10 km persekiojimas. Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina“.
13:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akrobatinis slidinėjimas. Vyrai.
Gūbrinis“.
16:00 „TV3 sporto žinios“.
16:25 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sporto žinios“.
19:45 „Šviesoforas“.
20:15 „Miestas ar kaimas“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Dantės viršukalnė“.
01:00 „Gaudynės“.
01:50 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:40 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:30 „Pelkė“.
04:20 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 PREMJERA Rytas su LNK.
11:00 24 valandos (k).
12:00 KK2 penktadienis (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Oušeno
tryliktukas.
00:55 „Dalasas“.
01:40 Rizikinga erzinti diedukus 2 (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Mano Europos Parlamentas.
07.20 Muzikiniai sveikinimai.
08.20 „24/7“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Sandoris“.
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18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Rasputinas“.
00.45 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
02.15 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
03.00 „Juodosios katės“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Juodosios katės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena.
20:30 PREMJERA Visi už vieną.
21:00 Atpildas.
22:50 Demonų miškas (k).
00:35 „Gyvi numirėliai“ (k).
01:40 „Juodasis sąrašas“ (k).
02:25 „Didysis atodrėkis Amerikoje“ (k).

2018.02.13 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
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 Valdžios tvirtovė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Valdžios tvirtovė (tęs.).
01:30 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Lietuvos šarvai. 1918–1923 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Snieglenčių
sportas. Vyrai. Pusvamzdis“.
08:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Kalnų slidinėjimas. Vyrai. Kompleksinis slydimas“.
09:25 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Akmenslydis“.
10:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Snieglenčių sportas. Moterys.
Pusvamzdžio finalas“.
10:30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Slidinėjimas. Vyrų ir moterų individualus sprintas. Dalyvauja Marija Kaznačenko, Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia“.
12:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Greitasis čiuožimas trumpuoju
taku. Moterys - 500 m finalas. Vyrai 1000 m, 5000 m“.
13:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Slidinėjimas. Vyrų ir moterų individualus sprintas. Dalyvauja Marija Kaznačenko, Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia“.
15:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Rogučių sportas. Moterys. Vienetų rungtis“.
16:25 „TV Pagalba“.
19:45 „Šviesoforas“.
20:15 „Prieš srovę“.
21:00 „Pasmerkti 4“.

21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Karštos galvos! 2“.
00:30
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
01:30 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:10 „Pelkė“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 PREMJERA Rytas su LNK.
11:00 Yra, kaip yra (k).
12:00 Visi už vieną (k).
12:30 Nuo... Iki... (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nepavykęs sandėris.
00:20 „Dalasas“.
01:10 Oušeno tryliktukas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Vantos lapas“.
07.20 „Muzikinės kovos“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Sandoris“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 „Rasputinas“.
01.15 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
02.15 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
03.00 „Juodosios katės“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Juodosios katės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena.
20:30 PREMJERA Visi už vieną.
21:00 Amerikos nindzė. Susidorojimas.
23:05 Atpildas (k).
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Pragaro katytė“ (k).
02:25 Vaikystė laukinėje gamtoje (k).

2018.02.14 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
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 Valdžios tvirtovė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Valdžios tvirtovė (tęs.).
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (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.).
04:45 „Televitrina“.
05:00 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys. Slalomas.
Dalyvauja ieva Januškevičiūtė“.
08:25 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Dailusis čiuožimas. Porų trumpoji programa“.
10:45 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Šiaurės dvikovė“.
12:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Greitasis čiuožimas. Moterys.
1000 m“.
13:05 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Biatlonas. Moterys. 15 km varžybos. Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina“.
15:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Rogučių sportas. Dvejetų rungtis“.
16:25 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:45 „Šviesoforas“.
20:15 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:40 „Vikinglotto“.
22:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Ilgiausia kelionė“.
01:20
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:10 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:00 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:50 „Pelkė“.
04:40 „Paskutinis iš vyrų“.
05:05 „Naujokė“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 PREMJERA Rytas su LNK.
11:00 Yra, kaip yra (k).
12:00 Visi už vieną (k).
12:30 Kitu kampu (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kvaila,
beprotiška meilė.
00:50 „Dalasas“.
01:40 Nepavykęs sandėris (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „4 kampai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Sandoris“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Ant bangos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Rasputinas“.
00.45 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
03.00 „Juodosios katės“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Juodosios katės“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).

08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:30 PREMJERA Visi už vieną.
21:00 Plieniniai rykliai.
22:55 Amerikos nindzė. Susidorojimas (k).
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Pragaro katytė“ (k).
02:35 „Kas žudikas?“ (k).

2018.02.15 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:30 Iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui. Tiesioginė transliacija iš
LR Seimo Kovo 11-osios Akto salės
(su vertimu į gestų k.).
14:10 Žinios.
14:25 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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 „Aš – dalis Tavęs“. Šventinis
koncertas iš Kauno „Žalgirio“ arenos.
23:10 Premjera. Taikinys Nr. 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Taikinys Nr. 1 (tęs.).
01:45 Klausimėlis.lt (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.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Snieglenčių
sportas. Vyrai“.
08:00 „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Skeletonas. Vyrai. Vienetų rungtis“.
08:30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Slidinėjimas. Moterys. 10 km lenktynės. Dalyvauja Marija Kaznačenko“.
10:15 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Dailusis čiuožimas. Porų laisvoji programa“.
13:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Biatlonas. Vyrai. 20 km varžybos. Dalyvauja Tomas Kaukėnas, Vytautas Strolia“.
15:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Rogučių sportas. Komandinės
varžybos“.
16:00 „TV3 sporto žinios“.
16:25 „TV Pagalba“. Socialinės dokumentikos laida, vedėjai Egidijus
Knispelis ir Renata Šakalytė-Jakovleva. N-7
18:30 „TV3 žinios“.
19:45 „Šviesoforas“.
20:15 „Farai“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Nepriklausomybės diena“.
01:40
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:30 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.

03:20
04:10
05:00
04:45

„Gražuolė ir pabaisa“.
„Pelkė“.
„Naujokė“.
„Paskutinis iš vyrų“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 PREMJERA Rytas su LNK.
11:00 Yra, kaip yra (k).
12:00 Visi už vieną (k).
12:30 Moterys prieš vyrus (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „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 Tamsioji banga.
00:40 „Dalasas“.
01:30 Kvaila, beprotiška meilė (k).
03:25 Alchemija IV. ŠMC. Naujausioji meno istorija.
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Sandoris“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“.
01.45 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas.
02.15 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
03.00 „Juodosios katės“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Juodosios katės“.
06.00 „Sparnuočių gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Tylus įniršis.
23:05 Plieniniai rykliai (k).
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
02:25 Savaitės kriminalai (k).
02:50 Pionieriai. Turboreaktyvinio
variklio triumfas.
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Išnuomojamos komercinės
patalpos Vilniaus al. 34.
Plotas – 111,74 kv. m, kaina –
1500 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 699 43002

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

Išnuomojamos komercinės
patalpos Vilniaus al. 34.
Plotas – 56 kv. m, kaina –
700 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 699 43002

Parduodama puikiai veikianti
odontologinė įranga „Sirona C8“
Parduodama naudota puikiai veikianti odontologinė įranga „Sirona
C8“. Kėdės danga be jokių defektų, neseniai pervilkta. Įrangos komplektacija: pūtiklis, elektrinis mikrovariklis, žarna turbinai su šviesa,
intraoralinė kamera, ultragarsinis skaleris, autonominė švaraus vandens sistema, laikiklis monitoriui su pačiu monitoriumi.
Įranga veikia, suderintu laiku įrangą galima apžiūrėti vietoje
(Druskininkų mieste). Įranga bus išmontuojama 2018 vasario pradžioje. Susitarus dėl pirkimo, įrangą galime pristatyti į reikiamą
vietą. Preliminari įrangos kaina – 2000 eur.
Kreipkitės telefonu: +370 612 32447.

Akių ligų kabinete optikoje „Pelėda“
“ (Čiurlionio g. 38, Druskininkai)
vasario 13-14 dienomis ligonius
konsultuos gydytoja-oftalmologė
Daina Šatienė iš Vilniaus.
Registracija telefonu: 8-313-51203
Druskininkai M. K. Čiurlionio g. 38

Visi apdailos, elek tros ir santechnikos darbai.
Tel. 8 618 45741

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

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Dėmesio! Lietuvos 100-čio proga
taikomos nuolaidos!
Nauja grupė renkama kovo mėn.

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

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

Informuojame, kad 2018 m. vasario 21 d. 9.00 val. bus atliekami Valdui Jasilioniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.
3878/0004:153), esančio Paparčio 18-oji g. 7, Viečiūnai, Druskininkų
sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: A. Antanevičių ir D. Antanevičienę (kad. Nr. 3878/0004:152), D. Šlikienę kad. Nr.
3878/0004:154).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai.
Tel. Nr. 8-65645034.

Sausų malkų išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį –
po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ –
1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 35,79 kv. m butas
Gardino g. 36, 5 aukšte iš 5. Reikia remonto, bendrabutinio tipo
namas, veikia savininkų bendrija.
Kaina – 11900 Eur.
Tel. 8 687 37575
1 kambario 30 kv. m butas Vytauto g., 5 aukšte iš 5.
Tel. 8 610 64088
1 kambario 31,87 kv. m butas
Viečiūnuose. Kaina – 14000 Eur.
Tel. 8 615 80198
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių, 39 kv. m butas Baravykų g. be remonto, 2 aukšte.
Kaina – 19000 Eur.
Tel. 8 686 42499
3 kambarių butas Alytuje. Namas
renovuotas, geoterminis šildymas, saulės baterijos, Žiburio g.,
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia
uždara, išpirkta automobilio stovėjimo vieta. Tel. 8 614 15518
3 kambarių 63 kv. m butas Vytauto g., 1 aukšte iš 4, renovuotame
name. Kaina – 73000 Eur.
Tel. 8 698 87599
3 kambarių 78,96 kv. m butas
M. K. Čiurlionio g. 1,5 aukšte iš
5, renovuotame name. Kaina –
68000 Eur. Tel. 8 699 43002

Garažas Ratnyčioje, b-joje „Signalas“. Yra duobė, trifazė elektra. Tel. 8 609 50584
Garažas prie Eglės sanatorijos.
Tel. 8 674 20705
15 a sklypas su pastatais šalia
Druskininkų, Neravų k. Yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 659 45939
14 a. namų valdos sklypas šalia
Druskininkų, Švendubrės kaime
siu avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036
4,5 a namų valdos sklypas prie
Ratnyčėlės upelio, 150 kv. m rūsys, visos komunikacijos.
Tel. 8 682 98506

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Toyota Corola“, 1998 m., TA,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„VW Passat“ 1996 m., 1,9 L
dyzelinas, 85 kW. Kaina – 1300
Eur. Tel. 8 647 33090
„VW Passat“ 1999 m., 1,9 L, 66
kW, 2 signalizacijos, originalūs
lieti ratlankiai, sidabrinės spalvos.
Kaina – 1350 Eur.
Tel. 8 602 11565
„Fiat Ducato“ 2003 m., suremontuota greičių dėžė.
Tel. 8 686 46169

Kampinė indauja, kavos staliukas, gelių staliukas, komodėlė,
svetainės komplektas.
Tel. 8 606 28422
Nebrangiai šiuolaikiška sekcija,
valgomojo stalas, miegamojo
baldai, batų spinta.
Tel. 8 694 22085
Žieminiai vaikiški batai už 13 Eur;
LCD LED TV laikiklis už 15 Eur;
kineskopiniai televizoriai nuo 20
Eur. Tel. 8 686 43600
Universalus minkštas kampas
(240x140 cm) su 2 patalynės
dėžėm už 510 Eur; proginis kostiumas berniukui (80 dydis) už 50
Eur; nauji balti batukai berniukui
(22 dydis) už 15 Eur.
Tel. 8 657 78754
Knygų spinta (2x0,5m) už 15 Eur;
fotelis už 23 Eur.
Tel. 8 688 37637
Obliavimo, pjovimo, frezavimo
staklės ir benzopjūklas „STIHL
MS440“. Tel. 8 688 34938
Miegamojo lova, „Viasat“ antena,
šuns būda, lauko tualetas.
Tel. 8 656 38881
Naudotas minkštas kampas,
smėlio spalvos, tinka miegojimui.
Tel. 8 623 30673
Siuvimo mašina „Čaika“, šildytuvas-ventiliatorius, drožtas
Kristaus paveikslas, televizorius
„Sharp“, sportinis dviratis.
Tel. 8 630 36440

„Renault Laguna“ 1995 m., 2,2 L
dyzelinas, TA iki 2018.10. Kaina –
500 Eur. Tel. 8 612 31803

13 a namų valdos sklypas Naujasodės kaime, Druskininkų sav.,
šalia asfaltuotas kelias, atvesta
elektra. Kaina – 11000 Eur.
Tel. 8 650 41379

„Ford Focus“ 2004 m., 1,8 L
dyzelinas, „Renault Megane Scenic“ 2002 m., 1,6 L benzinas.
Tel. 8 623 23430

2 moteriški kailiniai (ilgi ir trumpi),
skalbimo mašina „Whirpool“, nauji
atvirukai, vilnonės naminės pirštinės po 1,5 Eur, vilnonis kilimas.
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L
benzinas. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 654 46644

Buto pušinės išorinės durys, geros būklės, aukštis – 2,4 m, plotis
ž 0,9 m. Tel. 8 675 79420

75 a sklypas su namu Didžiasalyje. Tel. 8 601 48912
Sodo sklypas „Paparčio“ sodų
b-joje. Kaina – 8000 Eur (galima
derėtis). Tel. 8 687 03701

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4
Išnuomojame 20-30 kv.
m ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p. :
jonasgra@yahoo.com

Miškas, mediena, malkos
Paruoštos kūrenimui beržo, juodalksnio arba skroblo malkos,
vežame ir savaitgaliais.
Tel. 8 650 10869
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduodami įvairūs daiktai
2 krosninio kuro talpos (cisternos). Kaina – 280 Eur.
Tel. 8 620 23623
Sofa, komoda, pietų stalas, kėdės, indauja, fotelis, virtuvinis
stalas. Tel. 8 612 09648

Puikiai veikiantis elipsinis treniruoklis. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 654 35497

Dviejų dirbančių asmenų šeima
Druskininkuose, Viečiūnuose
arba Ratnyčioje išsinuomotų
būstą ilgam laikui, gali būti su
daliniais patogumais su galimybe
išsipirkti. Tel. 8 630 63260

Stacionarus kompiuteris su priedais. Kaina – 130 Eur.
Tel. 8 611 21491

Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3
kambarių butą su balkonu. Mokėsime iki 200 Eur. Tel. 8 629 61511

Parketas, perdengimo panelė,
blokai. Tel. 8 682 98506

Išnuomojamas 2 kambarių butas
Veisiejų g. su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 611 48844

Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125

Perka
Automobilius „Audi 80 cupe“ (iki
1984 m.) ir „Zaporožietį“, mini
traktorių „TZK4-14“.
Tel. 8 675 80375
Sodybą Švendubrėje be tarpininkų. Tel. 8 616 11610

Nuoma
Išnuomojamas 3 kambarių butas
Kalviškių mikrorajone.
Tel. 8 620 48386

Klevo spalvos (1x0,62 m) staliukas už 60 Eur; televizoriaus
staliukas (0,8x0,45 m) su spintele
už 80 Eur; didelis nedygus daugiakamienis kaktusas už 50 Eur;
naujas užuolaidų, kilimų, drabužių garinis lygintuvas už 35 Eur;
mažai naudotas nedidelis ovalo
formos kilimas už 43 Eur.
Tel. 8 651 11713

Išnuomojamas dvigubas 60,03
kv. m garažas. Tel. 8 699 43005

Ieško darbo
24 m. vaikinas iš Varėnos ieško
pagalbinio darbuotojo, dirbti trimeriu ar panašaus darbo.
Tel. 8 607 74522
29 m. moteris ieško darbo, gali
prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus.
Tel. 8 602 61735
Vyras ieško darbo elektros instaliacijos, statybos, apdailos srityse. Tel. 8 670 87679

Išnuomojamas 3 kambarių butas
Kalviškių mikrorajone.
Tel. 8 620 48386
Išnuomojamas 2 kambarių butas senamiestyje. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169

Skubiai masažo stalas, kėdės,
spinta (2 durų), užuolaidos, senovinės lovatiesės, lininiai siūlai
(560 g.). Tel. 8 600 38695

3 kambarių 58 kv. m butas Vytauto g., 2 aukšte iš 5, renovuotame
name. Tel. 8 685 42073

Išsinuomočiau garažą (prie buvusios katilinės). Tel. 8 615 49585

Artėja šventės.
Pradžiuginkite artimą
žmogų dovanų kuponu.
A. Andrejuk optika.
M. K. Čiurlionio g. 65

Tel. 8 313 51153

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221
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Knygos puslapiuose – širdingi apkabinimai kiekvienai metų dienai
Iš Druskininkų kilusi Jolita
Renevytė-Mikolaitienė, praėjusį ketvirtadienį Druskininkų
savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristačiusi savo pirmąją
knygą „Dovana beveik suaugusiai dukrai“, pasidžiaugė, kad
pirmosios knygos sutiktuvės
surengtos būtent Druskininkuose, jos gimtajame mieste:
„Atvažiavau namo, daug pažįstamų veidų... Geras jausmas.“
– Savo knygoje „Dovana beveik suaugusiai dukrai“ rašote: „Visada laukiu. Čia tavo namai. Čia gali būti atokvėpio
vieta, ramybės uostas, baterijų
įkrovimo centras, žaizdų perrišimo kabinetas, kiekvieno tavo
naujo starto aikštelė. Niekada
čia negrįžk, slapta turėdama
bilietą atgal. Ten, iš kur jau
kartą pabėgai pas mamą. Kelias iš šitų namų eina tik pirmyn.“. Susitikimo bibliotekoje
metu pasakėte, kad Druskininkai pačiai buvo tie namai, iš
kurių kelias ėjo pirmyn. Kokie
Jums dabar atrodo ir kuo svarbūs Druskininkai?
– Druskininkuose baigiau mokyklą ir išvažiavau studijuoti į Vilniaus universitetą. Baigusi jį, dirbau televizijoje, buvau žurnalų
redaktorė, paskui daugiau nei
penkiolika metų dirbau tarptautinėje kompanijoje ir buvau atsakingą už edukacijos ir laisvalaikio
tematikos knygų leidybos projektus daugelyje Europos šalių. Tačiau smagiausias darbas, kurį
teko dirbti, – kūrybinis, kai idėją
paversdavome sėkmingu daugelyje šalių leidiniu. Mano profesinėje veikloje buvo ir kitokių projektų,
tik pastarąjį pusmetį pasiėmiau
kūrybinių atostogų, nes knyga
prašėsi būti išleidžiama. O Druskininkai – poilsio vieta. Dukra metus mokėsi Druskininkuose, kai aš
turėjau išvažiuoti dirbti į užsienį –
tada ryškiausiai pajutau, kad mažas miestas, palyginti su Vilniumi, vaikui yra gerokai jaukesnis ir
mielesnis. Nors daugelis man pavydi tokios gražios gimtinės, čia
atvažiuoju tik pailsėti ir aplankyti
artimųjų. Būtų smagu atvažiuoti į
Druskininkus kaip turistei, tiesiog
paatostogauti, o gal ilgesniam laikui užsibūti, kai imsiuosi kito rimto projekto. Savaitgaliai man per
trumpi, kad daugiau sužinočiau,
kokie nauji ir įdomūs pokyčiai
vyksta mano gimtajame mieste,
tačiau jo žydėjimą, atsinaujinimą
ir grožį pastebiu, net trumpam atvažiavusi.
– Apie ką Jūsų knyga? Kokią
svarbiausią žinią ji neša?
– Tokią knygą galėtų savo dukrai parašyti kiekviena mama.
Kiekvienos mamos knyga būtų
vis kitokia, bet kažkuo ir panaši.
Man viena skaitytoja sakė, kad tai
lyg užšifruotas mano dienoraštis.
Mano – moters, mamos, dukros,
sesers ir tam tikros srities profesionalės. Aš net neabejoju, kad kiekviena dukra čia rastų jai artimų,
svarbių, aktualių dalykų. Knygą
pradėjau rašyti kaip patarimus,
kurie kilo iš tam tikrų man išgyventų, mano gyvenime susiklosčiusių situacijų. Juk tam tikra prasme jos vienaip ar kitaip kartojasi
kiekvienoje šeimoje.
– Kartais tėvai save graužia,
kad nėra tobuli...
– Kad ir kiek dirbame, kad ir kokie pavargę esame, svarbiausia,

J. Renevytė- Mikolaitienė: „Žinau, kad mamos, dovanodamos tą knygą, nori mintyse kiekvienu žodžiu apkabinti savo beveik suaugusias dukras. Todėl tai ir tarsi apkabinimų knyga. Tai priminimas apie motinos ir dukros ryšį, kuris toks svarbus, kai norisi būti arti esant
labai toli“/Gedimino Trečioko nuotrauka

Knygos autorę J. Renevytę-Mikolaitienę nuoširdžiai pasveikino ir jos mama Eugenija/
Druskininkų viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

kad vaikai jaustųsi namuose saugūs. Dažnai vaikui sakoma: „Tu
gi žinai, kad mes Tave mylime.“
O vaikas turi ne žinoti, o jausti,
kad yra mylimas. Ir to užteks, kad
prisimins vaikystę kaip laiką, kai
buvo besąlygiškai mylimas. Ne todėl, kad gavo gerus pažymius, ne
todėl, kad buvo mandagus ir susitvarkė žaislus, o todėl, kad jis yra.
Manau, kiekvienas vaikas, užaugęs, yra bent kartą pagalvojęs,
kad tėvai jį mylėjo ne taip, kaip jis
norėjo. Ši tema, manau, dar viena
iš daugelio, kuria tėvai gali pasišnekėti su savo suaugusiais vaikais, ir tai nebebus taip jautru,
skaudu; nes tik suaugę suprantame, kad tėvai buvo žmonės, kurie
mylėjo taip, kaip jie suprato, kaip
sugebėjo. Gal jie nebuvo tobuli,
ir pridarė klaidų, tačiau, jei mylėjo, – ar ko daugiau reikia? Meilę
mes kiekvienas dovanojame tokią, kokią ją suprantame, nes visi
kalbamės skirtingomis meilės kalbomis: vieniems meilė yra paslaugos, rūpestis ar materialinės dovanos, kitiems – laikas, praleistas
drauge... Ir jei mums atrodo, kad,
pavyzdžiui, geriausia meilės forma yra kokybiškai su vaiku praleistas laikas, nebūtinai taip gali
atrodyti mūsų vaikui – gal jam reikėjo visai kitokios meilės? Gal jis
domisi muzika ir tėvų dovanotas
bilietas į mėgstamos grupės koncertą jam bus ryškesnis prisiminimas nei, pavyzdžiui, slidinėjimas
ar pokalbiai su tėvais. Beje, knygos pabaigoje yra keli puslapiai,
kur mama dar gali įrašyti savo patarimų. Taip knyga įgaus dar daugiau jautraus asmeniškumo ir sustiprins mamos ir dukros ryšį.
– Ar knyga „Dovana beveik

suaugusiai dukrai“ – tik dovana?
– Ši mano knyga yra ir skola, ir
dovana mano dukrai. Mes visada
buvom artimos, niekada nenustojome kalbėtis apie dalykus, kurie
svarbūs jai, svarbūs man ir svarbūs mums abiems, todėl knygoje
ji ras daugelį dalykų, kuriuos jau
žino. Ši knyga jai – mano ilgesys,
o kitas mamas ir dukras galbūt ji
paskatins pasikalbėti, atnaujinti
gal kiek laiko, atstumų, rūpesčių
ar konfliktų sutraukytą ryšį. Džiaugiuosi, kad knyga, vos pradėjusi
savo gyvenimą, palietė skaitytojų širdis, gaunu gausybę laiškų iš
skaitytojų, ir šis grįžtamasis ryšys
man yra svarbus, brangus. Labai
įsiminė vienos skaitytojos komentaras: „Jūs padarėte tai, ko aš nemokėjau, nesugebėjau, neturėjau
laiko padaryti. Jūs tai padarėte tai
už kitas mamas.“ Aš tai padariau
ir už tas mamas, kurių dukros neteko per anksti.
Žinau, kad mamos, dovanodamos tą knygą, nori mintyse kiekvienu žodžiu apkabinti savo beveik suaugusias dukras. Todėl tai
ir tarsi apkabinimų knyga. Tai priminimas apie motinos ir dukros
ryšį, kuris toks svarbus, kai norisi būti arti esant labai toli.
– Kaip kilo mintis parašyti tokią knygą?
– Pirmasis poreikis užrašyti savo patarimus dukrai kilo po
vieno ilgo, atviro naktinio mūsų
pokalbio, kai dukra buvo patyrusi pirmuosius nusivylimus dėl romantiškų širdies reikalų. Tada
pamaniau, kad rašysiu savo patarimus kasdien į knygelę, kaip patirtį, ir padovanosiu. Dukra tada
mokėsi mokykloje, bet mano gra-

žus ketinimas netruko ilgai. Prieš
kelis metus, kai dukra jau buvo išvažiavusi studijuoti į užsienį, net ir
labai aktyviu savo gyvenimu negalėjau užkaišyti vienatvės. Pasiilgdavau jos, tačiau paleidau ją
gyventi savo gyvenimą, o aš turėjau gyventi savąjį. Švilpaujantys skersvėjai ištuštėjusiame lizde
privertė mane imtis tinklaraščio
reikalų. Atrodydavo, kad žodžiai
galvoje ūžia, persekioja ir neduoda miegoti, kad juos reikėtų sudėti
į sakinius ir pastraipas. Baimė, ar
tavo vaikui viskas gerai svetimoje šalyje visai vienam, irgi skaudino mamos širdį. Ji ten kovos
savo nematomus mūšius, nė necypteldama apie tai, kas nesiseka. Apie smulkius nesklandumus
informuodavo, o didelius įveikdavo pati, tylomis. Rašyti pradėjau
iš ilgesio, supratau, kad vis dėlto
geriau savo apmąstymus fiksuoti tinklaraštyje. Užrašytos mintys
saugiai lieka, bet kada, kas panorėjęs, gali jas perskaityti.
Iš 366 patarimų, istorijų, apmąstymų – apkabinimų žodžiais – du
trečdalius parašiau tinklaraštyje. Paskui teko parašyti tiek, kiek
trūko, kad dukra nė vieną dieną
neliktų neapkabinta – net keliamaisiais metais, vasario 29-ąją.
Intensyviai dirbau nuo birželio,
lapkritį atidaviau spausdinti, gruodžio pradžioje jau turėjau ją rankose. Išankstiniai užsakymai byrėjo, dar knygai nepasirodžius,
todėl gruodis buvo labai darbingas ir smagus. Kiek knygų dukros
rado po eglute! Beje, knygą mano
mama gavo dovanų anksčiau nei
dukra. Ne tik man, ir joms abiems
mano knyga yra labai svarbi.
– Kaip reagavo į knygą Jūsų
dukra?
– Baigusi žmogaus teisių studijas ji gyvena Švedijoje, tad nematė mano trypčiojimo dėl knygos rašymo, nors visada tikėjo,
kad turiu tai padaryti. Kai prasitariau, kad galiausiai pasiryžau išleisti knygą, apsidžiaugė: „Mama,
PAGALIAU!“ Ji skaitė tekstus internete, tinklaraštyje, tačiau galutinis variantas jai nebuvo matytas. Sako, kad dabar kasdien turi
ritualą – skaityti mano patarimus.
Skaito po vieną per dieną – „kad
užtektų ilgam“. Manau, kad dukra

didžiuojasi manimi, juk kitaip nebūtų knygų dovanojusi savo draugėms ir mylimoms mokytojoms.
– Daugeliui tėvų tuščias lizdas tampa nelengvu išbandymu, kai vaikai, pasirinkę savo
kelią, išvažiuoja studijuoti,
dirbti ar, įvairių kitų aplinkybių
genami, pasirenka svečią šalį...
– Mes norėtume saugoti vaikus
po savo sparnu kuo ilgiau. Norime, kad jie būtų šalia, kad bet
kada, ištiesę ranką, galėtume
juos pasiekti, kad galėtume apsikabinti, pabarti, pamokyti gyventi... Mes norime, kad mums
patiems būtų šilčiau kartu su vaikais. Aš sąmoningai ruošiausi
tam, kad teks gyventi kitaip, kai
dukra užaugs, nors nežinojau, ar
ji pasiliks Lietuvoje, ar išvažiuos.
Mūsų vaikai mums paskolinti,
mes turime juos išmaitinti, išmokyti vaikščioti ir kalbėti, išmokslinti, įdiegti svarbiausias vertybes ir
paleisti gyventi – daryti savo pasirinkimus ir klaidas. Knyga baigiasi tokiu patarimu: „Sulauksi 18-os – spirsiu pro duris, nes
turi gyvent savo gyvenimą!“(...)
Vaikai užauga ir turi gyventi atskirai. Vaikščioti pro kitas duris.
Kad ir toje pačioje laiptinėje, tame
pačiame name, tame pačiame
mieste, toje pačioje šalyje. Ar dar
toliau. Suaugę vaikai turi spręsti
smulkias ir dideles problemas patys, savo galva. Daryti savo klaidas ir mokytis iš jų. Priimti neteisingus sprendimus ir kapanotis iš
padarinių. Pasirinkti tai, kas jiems
atrodo reikalinga tik tą akimirką, o
paskui likti ištikimiems tam pasirinkimui. Arba derėtis dėl teisės
pasirinkti iš naujo. Ir žinoti, kad
yra mama ir namai, kur galima
grįžti.“
Kai manęs klausia, o kodėl knyga nepardavinėjama knygynuose,
atsakau, kad noriu labai asmeniškai su šia knyga pasielgti. Noriu
paklausti, kodėl ir kam renkasi tą
knygą, noriu žinoti, kam ji skirta,
užrašyti palinkėjimą, Stebėdama,
kaip pakuoju knygą išsiųsti, dukra
tarstelėjo, kad tarsi vystyčiau kūdikį... Knygą reiktų užsisakyti internetu, iš internetinio puslapio:
www.dovanadukrai.lt.
Šiame
puslapyje ir pristatoma tik viena
ši knyga.

