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Druskininkų kurorto šventės eitynėse tūkstančiai
skėčių gatvę pavers vilnijančia Lietuvos trispalve
Iniciatyva
atnaujinti
Druskininkų
ligoninės Vaikų ligų
skyrių įsibėgėja

2-3 psl.

Druskininkai garsėja visos bendruomenės rengiamomis teatralizuotomis eitynėmis tradicinės Kurorto šventės proga/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų kurorto šventė skelbia vasaros pradžią. Savaitgalį kurorte laukia įspūdingų renginių gausa. Šie metai
Lietuvai – ypatingi, todėl šventėje bus daug akimirkų, kurios
skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Jaudinanti vienybės akimirka
Vasarą pasitiksime Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui
skirtomis eitynėmis „GELTONA.
ŽALIA. RAUDONA“. Net keli tūkstančiai skėčių M. K. Čiurlionio gatvę pavers įspūdinga vilnijančia
Lietuvos trispalve.
Pasak Druskininkų kultūros
centro direktorės Rimutės Viniarskaitės, vienas iš svarbiausių akcentų – šventinės eitynės,
kai prisistato visos Druskininkų bendruomenės: „Ankstesnėse šventėse kiekviena bendruomenė, įmonė ar kolektyvas
siekė, kaip prisistatyti kuo originaliau ir išskirtiniau, o šiais metais mes, visi druskininkiečiai,
vieningai susibursime į Lietuvos vėliavą. Manau, kad vienybės akimirka bus ir prasminga,
ir jaudinanti.“
Eitynių metu žiūrovai galės stebėti ir įspūdingą reginį – ANBO lakūnų grupės pasirodymą.
Iš karto po eitynių, Pramogų
aikštėje, pamatysime Valstybinio
dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“
ir sunkiojo roko grupės „Thundertale“ programą „Kilkim, broliai, sakalais!“. Net 30 renginių ir šimtai
atlikėjų lauks susitikimo su žiūrovais, tad laukia puikus, linksmas ir
įdomus savaitgalis.“
100 tortų Lietuvai degustacija
Projekto „100 tortų Lietuvai“
dalyvių pristatymas ir tortų degustacija bus surengta gegužės
26 d., šeštadienį, 18.00 val., am-

fiteatre ant Druskonio ežero pakrantės prie Miesto muziejaus.
Druskininkiečiai, kurorto svečiai, visi, ir maži, ir dideli šventės dalyviai galės mėgautis ne
tik renginiais ir pramogomis, bet
ir geriausių šalies kulinarų ir virtuvės entuziastų pagamintais
gardėsiais. Druskininkų kurorto
šventę vainikuos ir „100 tortų Lietuvai“ degustacija.
Praėjus 100 dienų nuo oficialiai paminėto Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio, šalies gimtadienis bus švenčiamas Druskininkuose, kur ant Druskonio ežero pakrantės susirinks projekto
„100 tortų Lietuvai“ dalyviai. Jie
ant savo sukurtų tortų uždegs po
gimtadienio žvakutę, kvies jais
vaišintis Druskininkų miesto gyventojus bei svečius ir taip užbaigs šimtą dienų vykusį projektą, subūrusį Lietuvos kuriančią,
gaminančią, kepančią ir gardėsiams neabejingą bendruomenę. Susirinkusieji į Kurorto šventę
bus kviečiami iš arčiau susipažinti su projekto dalyviais, jų tortais
bei receptais, o, užpūtus gimtadienio žvakutes, miesto gyventojai ir svečiai turės galimybę paragauti tortų.
Ir „Napoleonas“, ir šakotis
Projekto iniciatorė, kulinarinio
tinklaraščio ir knygų autorė Renata Ničajienė sako labai laukianti artėjančios šventės, kai ji galės
kiekvienam asmeniškai padėkoti už palaikymą ir ypatingą dovaną, skirtą visai Lietuvai: „Sumanymas iš karto sulaukė palaikymo:
prie projekto prisijungė geriausi
Lietuvos virtuvės šefai, tarp jų –
Deivydas Praspaliauskas, Justinas Kapkovičius, Tomas Rimydis,
Ignas Višinskas, Inga Turminienė,
konditerės Rūta Šiušienė, Elžbieta Monkevič, Jekaterina Buldakova, gero maisto tradicijas puose-

lėjantys restoranai – „Pank’olis“,
„Sweet Root“, „Forto dvaras“,
„Mykolo 4“ ir kiti, būrys maisto
tinklaraštininkų. Pakviesiu savo
kraštiečius ir miesto svečius paragauti bendraminčių sukurtų ir į
šventę atvežtų tortų. Šimtą dienų
gyvenome ypatingomis šventinėmis nuotaikomis. Lietuva nusipelnė, kad jos gimtadienio proga tortus keptų patys geriausi meistrai
ir mėgėjai, aistringai gaminantys
ir savo kepiniais vaišinantys šeimą, artimuosius, draugus bei visus Lietuvos žmones.“
Į šventę taip pat atvyks garsiausia Latvijos kulinarinių knygų autorė Signe Meirane. Kaimyninėje šalyje 100-mečio proga išleista 100
tortų receptų knyga tapo įkvėpimu
organizuoti projektą ir Lietuvoje.
Čia jo idėją nuo pat pradžių palaikė Druskininkų miestas, čia vyks ir
baigiamasis projekto renginys.
Nuo geriausių Lietuvos virtuvės šefų ir konditerių iki entuziastingų maisto tinklaraštininkų,
nuo klasikinio „Napoleono“ ir populiariojo šakočio iki netradicinio silkės ir net mėsos tortų, nuo
idėjos, kurią įkvėpė kaimyninės
Latvijos valstybės jubiliejui išleista kulinarinė knyga – iki projekto finalo seniausiame Lietuvos
kurorte Druskininkuose. Platus,
margas, skanus, visos šalies kuriančius, gaminančius, kepančius žmones vienijantis projektas „100 tortų Lietuvai“ – kviečia
į 100 tortų Lietuvai degustaciją!
Druskininkai kviečia!
Susitikimas bibiotekoje. Gegužės 24 dieną, ketvirtadienį,
prasidėsiančioje šventėje Druskininkų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje rengiamas susitikimas su LRT televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija –
Nemunu per Lietuvą“ dalyviu ir
knygų autoriumi Selemonu Pal-

tanavičiumi.
Parke „Water Inn“. Penktadienį Druskininkiečiai ir kurorto svečiai kviečiami į visai šeimai skirtas
varžybas vandens pramogų parke
„Water Inn“ ant Alkos tvenkinio.
Lazerių šou. Penktadienį, 18.45
val. Pramogų aikštėje iškilmingai atidarius šventę, visų laukia
Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“, sunkiojo roko ansamblio „Thundertale“, Lietuvos
kariuomenės orkestro ir folkloro atlikėjos Rasos Seros sukurta
programa „Kilkim, broliai, sakalais“, aktoriaus Mariaus Jampolskio ir Irūnos koncertas, Druskonio ežero amfiteatre koncertuos
„Strings Of Earth“ ir charizmatiškasis Vidas Bareikis. Penktadienio renginius vainikuos lazerių ir
fejerverkų šou Druskonio ežero
pakrantėje.
Festivaliai, koncertai. Šeštadienį, Druskininkai kviečia pradėti gongų terapija ir rytine mankšta
K. Dineikos sveikatingumo parke.
Gydyklų parke vyks tarptautinis kulinarinis konkursas „2018 m. BBQ
geros valios taurė“. Druskininkiečių
ir kurorto svečių laukia bardų festivalis, jaunųjų solistų festivalis-konkursas „Rock in summer“, festivalio
„Skamba skamba kankliai“ svečiai,
vakaro koncertas.
Mugė, amatai, taudodailė.
Visą savaitgalį Druskininkuose
šurmuliuos amatų ir tautodailės
mugė, į kurią registravosi daugybė dalyvių iš visos Lietuvos. Mažieji šventės svečiai taip pat turės
daug veiklos: jų laukia linksmojo
Lagamino pramogos, Muilo burbulų šou su Burbulų dėde, Kakės
Makės batutų parkas.
Išsamią šventės programą galite rasti 16-ame šio laikraščio puslapyje ir Druskininkų kultūros centro tinklalapyje.
„Mano Druskininkai“
informacija

R. Malinausko
močiutės sodyba
Latežerio
kaime griaunama
nebus

3 psl.

Druskininkų
jaunimas vasarą
kviečiamas dirbti
įvairiose įmonėse

4-5 psl.

Jaunieji plaukikai
turnyre
„Rekordininko
diena“ atstovavo
Druskininkams

12 psl.
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Iniciatyva atnaujinti Druskininkų ligoninės

„Už galimybę sveikti linksmiau!“ – tokiu šūkiu Druskininkų ligoninė ir judėjimas „Už Druskininkus“ kviečia druskininkiečius telktis bendram tikslui
ir atnaujinti ligoninės Vaikų ligų skyrių. Prieš keletą savaičių startavusi akcija įgauna pagreitį – žinia apie planuojamas permainas, tokias kaip interjero pakeitimas, palatų rekonstrukcija, žaidimų erdvės ir virtuvėlės įrengimas tarp druskininkiečių sulaukė daugybės teigiamų komentarų, kai kurie jau
prisijungė ir paaukojo lėšų tam, kad Vaikų ligų skyrius taptų jaukesnis.
„Džiaugiuosi, kad žmonės taip šiltai sutiko idėją atnaujinti Vaikų ligų skyrių. Manau, kad visi kartu tikrai sukursime taip reikalingas permainas“, –
sako Asmens ir sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė ir pažymi, kad permainoms vien valstybės ar savivaldybės rūpesčio neužtenka, svarbus yra ir bendruomenės indėlis.
Paramos akcijos renginiai organizuojami birželio 1-ąją – Vaikų gynimo dieną. Tądien Pramogų aikštėje druskininkiečių lauks ir žinomų Lietuvos atlikėjų koncertas bei gausybė visai šeimai skirtų pramogų.
Visą informaciją apie Paramos akcijos renginius galite rasti Druskininkų kultūros centro tinklalapyje: www.druskininkukulturoscentras.lt
Norintieji prisidėti prie akcijos tai padaryti gali jau dabar, pervesdami pinigus į specialiai tam atidarytą sąskaitą arba dalyvaudami renginyje.

KAIP GALITE PRISIDĖTI PRIE DRUSKININKŲ LIGONINĖS VAIKŲ LIGŲ SKYRIAUS ATNAUJINIMO?
1. Pervesdami pinigų į specialiai atidarytą Druskininkų ligoninės paramos sąskaitą:

VšĮ Druskininkų ligoninė, Įmonės kodas – 152114650,AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT 28 7300 0100 0222 5314.

2. Birželio 1-ąją vyksiančio Paramos renginio „Už galimybę sveikti linksmiau“ metu:
-Keliaudami Lynų keliu (dalis bilieto kainos bus skirta akcijai)
-Dalyvaudami krepšinio varžybose 3x3 (simbolinis starto mokestis 4 eurai, varžybos vyks 15-17 val. prie Druskininkų gydyklų, varžybos
skirtos visų amžiaus grupių krepšinio mėgėjams, varžybas stebės žymus krepšininkas Š. Marčiulionis)
-Nusipirkę seniūnijų ir Vandens parko kepamų blynų
-Išbandydami apžvalginį pakilimą oro balionu
-Aukodami į specialiai tam įrengtas aukų dėžutes

Komentarai

Diana Brown,
Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė, mama
Dažnai girdime gražius
šūkius, kad vaikai ir jauni-

mas – tai mūsų ateitis. Bet
tiesa yra ta, kad vaikai yra
šiandiena ir dabartis. Svarbu yra tai, kuo šiandien su
jais dalinamės, ką į juos investuojame, ko juos moko-

me ir kokią aplinką jiems sukuriame.
Labai simboliška, kad birželio 1-ąją dieną, Vaikų gynimo dieną, esame kviečiami
prisijungti prie Druskininkų ligoninės vaikų skyriaus
atnaujinimo. Kiekvienas asmeniškai turime pasirinkimą
ir galime nuspręsti, ar lauksime, kol kažkas ant lėkštutės padės problemos sprendimą, ar patys imsimės
iniciatyvos. Paramą vaikų
skyriaus atnaujinimui nuo
savo šeimos jau skyriau.
Kviečiu prisijungti visus. Tik
įsivaizduokite, net simbolinė suma, skirta nuo kiekvienos šeimos, sudarys didelę sumą, kuri bus panaudota
mažųjų druskininkiečių gerovei. Pasinaudokime šia
proga, pirmiausia – dėl savo
vaikų. Patys būkime tais pokyčiais, kuriuos Druskininkuose norime matyti.

Ugnė Galadauskaitė,
LRT televizijos laidų vedėja/Vytenio Radžiūno nuotrauka
Mes per mažai rūpinamės vaikais, nors esame linkę deklaruoti, kad rūpinamės labai. Tad tegul žodžiai ne žodžiais lieka,
o lai virsta realiais darbais.
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Vaikų ligų skyrių įsibėgėja

Zita Kelmickaitė,
etnomuzikologė, televizijos, radijo laidų ir renginių vedėja/Vytenio
Radžiūno nuotrauka
Liga – ne svečias, bet ji ateina neprašoma, nekviečiama. Ir
kartais užsibūna. Kad vaikas niekada nepajaustų nekviestos
viešnios piktumo, reikia sukurti jo aplinką tokią, kad jis pergudrautų tą nekviestąją viešnią, jos nebijotų, mokėtų su ja žaisti ir net susitaikyti.

Jolita Miliauskienė,
Viečiūnų laisvalaikio salės vadovė, mama
Iniciatyva atnaujinti vaikų
ligų skyrių sveikintina ir se-

niai reikalinga. Todėl labai
smagu, kad atnaujintas Vaikų
ligų skyrius palengvins emocinę ir psichologinę sergančių vaikučių ir jų šeimos narių būseną.

Iniciatyvą pakeisti Vaikų ligų
skyriaus aplinką palaikau, nes
pati auginu tris vaikus. Žinojimas, kad, prireikus pasinaudoti ligoninės paslaugomis,
ten rasime šviesią, spalvingą
ir patogią aplinką bei besišypsančius specialistus, džiugina ir ramina. Bendruomenės
prisidėjimas prie šios iniciatyvos labai svarbus ir reikalingas. Nes tik vieninga ir stipri
bendruomenė gali pasiekti rezultatų, darant kilnius darbus.
Iš vaikus auginančių tėvų
girdėjau labai gerų atsiliepimų
dėl atnaujinto kolektyvo, jaunų ten dirbančių gydytojų darbo ir dėmesio pacientams. Juk
žmogui reikalinga ne tik profesionali pagalba, bet ir šiltas,
teigiamas požiūris į ligoniuką
ar jį slaugantį šeimos narį.
Atnaujinus Vaikų ligų skyriaus aplinką ir dirbant jauniems,
kompetentingiems
specialistams sveikti tikrai
bus lengviau.

Sandra Makulavičienė,
anglų kalbos mokytoja, mama
Manau, jog Vaikų ligų skyriaus atnaujinimas – puiki iniciatyva. Mūsų, tėvų, gyvenimas ne visada tik džiugių akimirkų pilnas. Visiems tikriausiai žinomas jausmas, kai po darbo
skubame pas sergantį vaiką arba kai žaisdami vaikai patiria
traumų ir tenka skubėti į ligoninę.
Aš esu ne tik dviejų vaikų mama, mokytoja, bet ir 6 klasės mokinių auklėtoja. Auklėtiniai dievina žaisti futbolą, ne
kartą varžybose yra laimėję pirmąją vietą, tačiau neišvengia sužeidimų, traumų, net lūžių. Laimė, jiems visuomet suteikiama profesionali pagalba, ir mokinių atsiliepimai apie
Druskininkų ligoninę – tik geri.
Sunku net pagalvoti, kas būtų, jei Druskininkai neturėtų Vaikų ligų skyriaus ir tektų keliasdešimt kilometrų vežti sergantį ar sužalotą vaiką, kad jam būtų suteikta pagalba. Vaikai –
mūsų gyvenimo džiaugsmas, ir jų sveikata yra labai svarbi.
Mano šeima palaiko Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo idėją.
Esu tikra, kad kiekvienas bendruomenės narys turėtų prisidėti prie šios puikios iniciatyvos.

R. Malinausko močiutės sodyba Latežerio
kaime griaunama nebus

Dėmesio! Automobilių parkavimo
schema Kurorto šventės metu:

Latežerio kaime bent penkios sodybos patenka į pakrantės apsaugos juostą, tačiau kodėl užkliuvo tik R. Malinausko iš močiutės paveldėta sodyba?/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Trečiadienį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)
bylą dėl Ričardo Malinausko
paveldėtos sodybos Latežerio kaime grąžino Kauno apygardos teismui.
Žemesnės instancijos teismui
grąžinta ir iš naujo nagrinėti paskirta nutarties dalis, kuria R. Malinauskas buvo įpareigotas nugriauti gyvenamojo namo dalį,
stoginę, lauko židinį, sutvarkyti statybvietę, taip pat dalis, kuria
paskirstytos bylinėjimosi išlaidos.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas įpareigojo Kauno apygardos teismą išsiaiškinti situaciją
dėl statinio patekimo į pakrantės
apsaugos juostą 2006 metais, kai
buvo išduotas statybos leidimas,
o ne vadovautis šių dienų esama
faktine situacija.
Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad Kauno apygardos teismo nutartis yra
prieštaringa, kadangi apeliacinės
instancijos teismas neišsiaiškino
bylai svarbių aplinkybių ir nurodė

šias klaidas ištaisyti.
„Džiaugiuosi, kad pagaliau į
susiklosčiusią situaciją buvo
pažiūrėta ne politiškai, bet teisiškai ir tikiuosi, kad apeliacinis teismas išgirs Aukščiausiojo
teismo nurodymus ir, išnagrinėjus visus dokumentus, galutinis
sprendimas bus priimtas, remiantis būtent jais“, – sakė R.
Malinauskas.
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkų savivaldybės informacija

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai.
Tel. 8 603 37599
Gamybos įmonei reikalingas operatorius dirbti su plastikinių
butelių pūtimo mašina. Tel. 8 603 37599
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Į darbą – ne tik užsidirbti, bet ir „pasimatuoti“ profesiją
Druskininkų jaunimas vasarą kviečiamas dirbti įvairiose įmonėse

Druskininkų savivaldybės inicijuota ir Jaunimo užimtumo centro (JUC) įgyvendinama Jaunimo
verslumo ir integracijos į darbo rinką programa – tai šansas jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų išbandyti save darbo rinkoje, versle, įgauti profesinės, darbo patirties ir, žinoma, užsidirbti. Pernai pradėta programa tęsiama ir šiais metais, į jos įgyvendinimą vis aktyviau įsitraukia ir darbdaviai, ir jaunimas. Druskininkų jaunimas kviečiamas vasarą dirbti įvairiose įmonėse: paslaugų teikimo, SPA
centruose, kavinėse bei restoranuose, gamybą vykdančiose įmonėse, ūkiuose, lopšeliuose-darželiuose ir kitose.
Pakeliui į svajonę ir savęs pažinimą
Pagal programą įsidarbinę jaunuoliai pasidalino įspūdžiais apie tai, kokios įgijo patirties.

Paulina Norkūnaitė (20 m.):
„Išmokau labai daug naudingų
dalykų: priimti tuo momentu tinkamus sprendimus, koncentruotis, susikaupti ir paskirstyti dėmesį taip, kad galėčiau daryti keletą
darbų vienu metu; įgijau daugiau
atsakomybės, mokiausi dirbti komandoje. Svajonių profesijos aš
dar vis ieškau. Jaunam žmogui, manau, tikrai nelengva apsispręsti. Bet todėl aš ir esu šioje

verslumo programoje, kad įgaučiau daugiau patirties darbo srityje, įneščiau daugiau spalvų į
savo gyvenimą ir surasčiau savo
svajonių profesiją.“
Odeta Staškevičiūtė (19
m.): „Darbo ieškojau, nes buvo
jau paskutiniai mano mokymosi mokykloje metai, ir aš norėjau įgauti savarankiškumo, patirti daugiau atsakomybės, na, ir,
žinoma, turėti savų pinigų, kad

nereikėtų prašyti iš tėvų. Dirbdama, tapau atsakingesnė, įgijau ir didesnio pasitikėjimo savimi, komunikacinių gebėjimų,
susipažinau su skirtingomis pareigybėmis, teko bendrauti su
įvairių tautybių ir rasių žmonėmis. Mano troškimas yra dirbti mylimą darbą tokioje aplinkoje, kurioje jausčiausi laiminga.
Smagu, kai kolektyvas – lyg antroji mano šeima. Visi bendradarbiai ir vadovai kuria palankią
aplinką dirbti, o tai padeda judėti
man savo svajonių linkme.“
Ieva Barauskaitė (20 m.): „Norėjau įgyti patirties, išmokti savarankiškai elgtis su pinigais, pajusti, ką reiškia pačiai juos užsidirbti.
Išmokau labiau suprasti žmones,
psichologiją; sužinojau, kaip svarbu komandoje derinti darbus, laiką, įgijau darbo patirties aptarnavimo, komunikacijos srityse.
Manau, man patiktų profesija,
kuri yra iš aptarnavimo srities. Žinojimas, kad kažkam gali praskaidrinti dieną, teikia laimės pačiai.“

Pamatas profesinei karjerai
Pernai programos įgyvendinime dalyvavo 36 darbdaviai, kurie įdarbino 196 jaunuolius. Daugiausia
jaunuolių įdarbinta apgyvendinimo, viešbučių, gamybos, prekybos, maitinimo, sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugas teikiančiose įmonėse. Beveik lygiomis dalimis pasiskirstė 16-18 ir 18-29 metų jaunuolių įdarbinimas, 14-16 metų jaunuolių įdarbinta šiek tiek mažiau. Vidutinė jaunuolio darbo trukmė
– 2 mėnesiai. Iš viso per 2017 metus programai skirta 109 tūkstančiai eurų. Druskininkų savivaldybė
finansavo minimalią algą, o darbdaviai prisidėjo, sumokėdami privalomas socialines įmokas. Programos metu kelti tikslai įgyvendinti: pasak darbdavių atstovų, programos metu jauni žmonės įgijo konkrečiai profesijai reikalingų žinių bei įgūdžių, išbandė juos praktinėje veikloje, susipažino su verslo sektoriaus principais, buvo įdarbinti, vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais, ir taip susipažino
su darbo rinkos teisine baze.
Prie Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programos 2018 metais prisijungė jau 46 įmonės.
Kaip teigia įmonių atstovai, ši programa yra ne tik postūmis jauniems žmonėms padirbėti ir įgyti vertingos gyvenimiškos patirties, bet ir didelė pagalba verslininkams, ypač sezono metu.

Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė: „Kviečiame registruotis
įmones ir jaunimą. Atkreipiu jaunuolių dėmesį, kad,
renkantis darbą pagalvotumėte ir apie profesiją,
kurioje norite įgyti patirties. Šiemet programoje yra
įmonių, kurios siūlo ir tam tikros kvalifikacijos darbo
vietas, veiklą, kuri reikalauja specifinių profesinių
žinių, pavyzdžiui, reikalingi internetinių portalų valdytojai, administratoriai, vertėjai iš anglų kalbos, fotografai. Iš šių pasiūlymų galima suprasti, kad įmonės ieško jaunuolių, kurie būtų gabūs šiose srityse
ir galbūt norėtų sieti savo ateitį būtent su šia profesija. Tarp programos tikslų – ne tik jaunimo profesinis orientavimas ir skatinimas savarankiškai užsidirbti pajamų, bet ir verslumo ugdymas. Verslumo
įgūdžiai skatina gebėjimą kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, verslumu pasižymintis žmogus
ieško galimybių ir jas išnaudoja, imasi iniciatyvos
pakeisti situaciją, prisiima atsakomybę.“

UAB „Hesona“ marketingo direktorius Richardas Bark: „Vasaros sezonu jaunuoliai, įsidarbinantys pagal programą, mums reikalingi
pagalbininkai. Sezono metu mūsų įmonėje įsidarbina 16-19 metų jaunuoliai. Jaunimo verslumo ugdymo programoje „Hesona“ dalyvauja jau
nebe pirmus metus. Tik geru žodžiu galiu minėti jaunuolius, dirbusius mūsų įmonėje praėjusią
vasarą: ir vaikinai, ir merginos buvo punktualūs, pareigingi, atidžiai įsiklausydavo ir vykdydavo jiems pavestas užduotis. Žinoma, pasitaikydavo ir situacijų, kai tekdavo ieškoti kompromiso
ir atsižvelgti į jaunimo lūkesčius dėl darbo grafiko, laiko ir panašių dalykų. Tačiau visus klausimus pavyko aptarti ir, prireikus, spręsti lanksčiai,
taikiai. Laukiame jaunimo ir šiemet – siūlome aptarnaujančio personalo darbą.“

Gabrielė Jezukevičiūtė (15
m.): „Vasarą norėjau būti užsiėmusi ir turėti savo pinigų, tad
ieškojau galimybių įsidarbinti. Dabar tikiuosi įgauti patirties,
kuri galbūt pravers man vėliau,
kai rinksiuosi tikrąją savo profesiją. Tiksliai dar nežinau, kuo
norėčiau būti, bet norėčiau dirbti
darbą, susijusį su medicina.“

Domantas Letežis (17 m.):
„Darbo ieškojau, nes norėjau ne
tik užsidirbti savo pinigų, bet ir
turiningai praleisti vasarą. Svajonių profesijos dar neturiu, bet,
manau, mano darbinė veikla
bus susijusi su nuosavu verslu.“

Druskininkų vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Rasa Vaisietienė: „Vasara – atostogų metas, kai
Druskininkai sulaukia gausybės poilsiautojų, turistų, svečių. Tad daugeliui paslaugų
srityje dirbančių druskininkiečių vasara yra pats darbymetis, o jų vaikučius prižiūrime
mes, auklėtojai. Suprantama,
poilsio vasarą norisi ir pedagogams. Spręsdama dilemą,
kaip auklėtojoms ir kitiems
darbuotojams
suteikti
visas atostogas, pasinaudojau
Druskininkų savivaldybės iniciatyva parengta „Jaunimo
verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa“.

Pernai darželyje dirbo 14 jaunuolių, kurie buvo priimti į auklėtojų padėjėjų ir pagalbinių
darbininkų pareigas. Daugumai mūsų įstaiga buvo pirmoji darbovietė, kurioje jie sukaupė pirmąją savo darbo patirtį.
Jausdami didelę atsakomybę, pasitikome jaunuolius, supažindinome juos su mūsų įstaigos veikla. Nenusivylėme:
merginos, dirbusios grupėje
su vaikais, drąsiai siūlė veiklos formas, naujas priemones veikloms organizuoti įvairiose, vaikams patraukliose
erdvėse. O vaikinai suprato,
kad ir pagalbinis darbininkas
darželyje taip pat turi matyti
kiekvieną vaiką ir jausti dėl jo
saugaus ugdymo atsakomybę.
Juk, pavyzdžiui, pastebėjus
kad ir sulūžusias sūpuokles ar
kitus žaidimų įrengimus, grėsmes vaiko saugumui reikia šalinti nedelsiant ir kruopščiai.
Jaunimas mūsų įstaigoje susipažįsta su darbo ypatumais
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, „pasimatuoja“ savo gebėjimus. Mūsų pastangos įtraukti jaunimą į darželio gyvenimą
nenuėjo perniek – šiais metais pusė jų sugrįžo! Tikimės,
kad kiekvienas iš jų patobulins darbinius įgūdžius, susies
savo ateitį su švietimo įstaiga ir, nusprendę įgyti pedagogo kvalifikaciją, sugrįš dirbti į
gimtuosius Druskininkus.“

UAB „AD Transport“ direktorius Artūras Skausmenis: „Mūsų įmonė jau antrus
metus dalyvauja šioje programoje. Dalyvaudami, siekiame
suteikti galimybę Druskininkų

jaunuoliams vasaros metu užsidirbti ir prasmingai praleisti laiką. Be abejonės, slapta
tikimės, kad galbūt užsiauginsime sau ateities darbuotojus. Džiaugiamės, galėdami
prisidėti prie jaunimo užimtumo programos. Ne viską galima matuoti vien tik ekonomine
nauda – galbūt darbas ir įgyta patirtis mūsų įmonėje bus
pamatas jaunuolio profesinei
karjerai. Jaunieji darbuotojai
ypatingai pasižymi tuo, kad ne
tik tvirtai žino, ko nori ir ko nenori, bet ir nebijo tai pasakyti. Nors kartais jų „reikalavimai“ galbūt ir sukelia šypseną,
tačiau maloniai stebina jaunų žmonių pasiryžimas, gebėjimas siekti tikslo. Mūsų įmonėje visada laukiami patyrę
transporto vadybininkai arba
tie, kurie nori jais būti.“

5

Savaitraščio Nr. 156

2018 m. gegužės 24 d.

Tęsinys. Atkelta iš 4 psl.

„Grand SPA Lietuva“ personalo kokybės vadovė Irena Mizarienė: „Labai džiaugiamės,
galėdami
suteikti
Druskininkų jaunimui galimybę padirbėti. Daugelio pas
mus dirbančių jaunuolių tėveliai yra mūsų įmonės darbuotojai, tad manome, kad vaikams
yra gera proga susipažinti su
veikla, profesijomis ir tomis sritimis, kuriose dirba jų tėvai.
Labai gerai, kad Druskininkų
savivaldybė yra inicijavusi tokį
projektą, juk įmonė taip taupo
ir savo biudžetą. Džiugina, kad
ir šiemet įmonė pasirašė sutartis su jaunuoliais, kurie dirbo
pas mums ir pernai. Grįžo – vadinasi, jiems patiko dirbti įmonėje. Pas mus dirba jaunuoliai
nuo 16 metų. Jie susipažįsta
su darbo organizavimu didelėje įmonėje, komandinio darbo ypatumais. Įdarbinę jaunimą, „šešėliuojantį“ atitinkamas
pareigybes, galime išleisti savo
darbuotojus atostogų, nes jaunuoliai dirba atsakingai, yra
žingeidūs, atidūs savo darbe.“
Registruotis – JUC interneto
svetainėje
Jaunuolis, norintis dalyvauti
programoje, turi registruotis elektronine forma, kurios nuorodą rasite JUC interneto svetainėje:
http://www.juc.lt/registracijai-jaunimo-verslumoprograma
Trys žingsniai, kuriuos turi padaryti, norėdamas įsidarbinti:
Užsiregistruoti (Registracija
jaunuoliams);
Atsidaryti darbdavių sąrašą
(Darbdavių sąrašas);
Išsirinkti tinkantį ir patinkantį
darbdavio pasiūlymą ir skambinti, rašyti nurodytais darbdavių kontaktais.
Jaunuolis, pasirinkęs dominančią sritį, privalo nueiti į darbo pokalbį ir pristatyti save
darbdaviui. Pasirengti pokalbiui
dėl darbo jaunimui padeda JUC
specialistai.
Darbdavys savo pranešimą dalyvauti programoje turėtų pateikti
elektronine forma, kurią galima
rasti JUC interneto svetainėje:
http://www.juc.lt/registracijai-jaunimo-verslumo-programa

Druskininkų savivaldybė ruošiasi įgyvendinti Bendrąjį
duomenų apsaugos reglamentą
Jau penktadienį Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse
įsigalios privalomas Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas
(BDAR), kuris sugriežtins asmens
duomenų tvarkymą, saugojimą ir
naudojimą.
Druskininkų savivaldybėje praėjusį mėnesį buvo organizuotas
nemokamas kompetentingų specialistų vedamas seminaras visų
viešojo sektoriaus įstaigų vadovams ir specialistams apie būtinus veiksmus, kad pasirengimas
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui būtų užbaigtas tinkamai.
Vienas svarbiausių parengiamųjų darbų – Savivaldybės administracijoje paskirti atsakingą
duomenų apsaugos pareigūną. Į
šias pareigas paskirtas Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Algimantas Petrauskas.
Duomenų apsaugos pareigūnas

V. Jurgelevičienė: „Pirmiausia
išanalizavome
aktualius teisės aktų pakeitimus bei asmens duomenų srautus, su kuriais
tenka dirbi. Kartu su išorės ekspertais įvertinsime duomenų srautų, pasirašytų sandorių,
duomenų keitimosi sutarčių bei savo turimų informacinių sistemų rizikas
bei kokybę ir atliksime
visus būtinus pokyčius
tam, kad reglamento reikalavimai būtų užtikrinti
tinkamai.“
kuriais tenka dirbi. Kartu su išorės
ekspertais įvertinsime duomenų
srautų, pasirašytų sandorių, duomenų keitimosi sutarčių bei savo
turimų informacinių sistemų rizi-

kas bei kokybę ir atliksime visus
būtinus pokyčius tam, kad reglamento reikalavimai būtų užtikrinti
tinkamai“, – apie pasirengimą kalbėjo V. Jurgelevičienė.

Druskininkuose – LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos vizitas
Praėjusią savaitę Druskininkuose apsilankė LR Seimo Jaunimo
ir sporto reikalų komisija. Vizito
tikslas – aptarti sportinio turizmo
vystymo gaires, įgyvendinamus
projektus bei kitus aktualius klausimus. Susitikime pristatytas pasiruošimas 2021-aisiais Druskininkuose vyksiančioms Pasaulio
lietuvių sporto žaidynėms. Susitikimo metu Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
svečiams pristatė Savivaldybės
vystymo strategiją, turizmo srautus, įgyvendintus ir planuojamus
įgyvendinti
druskininkiečiams
svarbius projektus: Menų kalvės
įrengimą, Druskininkų ženklo atnaujinimą, senųjų miesto Gydyklų
rekonstrukciją, Druskininkų bendruomenei ir Lietuvos kultūriniam
turizmui svarbaus objekto – Druskininkų kultūros centro – projektą.
Susitikime kalbėta apie esamą
ir kuriamą sporto bazę, Druskininkuose organizuojamus sporto
renginius, pristatyti pagrindiniai
miesto kultūriniai renginiai, šventės, festivaliai.
Po vizito Savivaldybėje Komisijos
nariai aplankė Druskininkų sportininkų rengimo centrą, Jaunimo užimtumo centrą, žiemos pramogų
kompleksą „Snow Arena“.

Praėjusią savaitę Druskininkuose apsilankė LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Biologinis preparatas išnaikino daugiau kaip 98 proc. upinių mašalų lervų
Biologinis preparatas, panaudotas Nemune ties Varviške gegužės
9 dieną, veikė sėkmingai ir Nemuno atkarpoje nuo Lietuvos-Baltarusijos sienos iki Alytaus išnaikino daugiau kaip 98 proc. upinių

mašalų lervų.
Kaip informavo Gamtos tyrimų centro darbuotoja, dr. Rasa Bernotienė,
nedidelė dalis (1-2 proc.) mašalų spėjo virsti lėliukėmis, išskristi iš upės ir
negausiai buvo aptinkami netoli Ne-

Informacija dėl gyvūnų

Daugiau informacijos galite teirautis telefonu: 8 313 53056.
JUC informacija
Asmeninio archyvo ir
Roberto Kisieliaus
nuotraukos

kontroliuos, kaip vykdomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai, gyventojai į
specialistą galės kreiptis dėl galimų pažeidimų asmens duomenų apsaugos srityje tel.: (8 313)
53837 arba el. paštu: dap@druskininkai.lt
Taip pat savivaldybėje buvo atlikti kiti pasirengiamieji darbai, patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Druskininkų savivaldybės
administracijoje taisyklės, sudaryta darbo grupė, atlikta duomenų srautų peržiūra ir kita.
Pasak Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės
Vilmos Jurgelevičienės, reikalavimai duomenų apsaugai galiojo ir
iki šiol, tačiau įsigaliojus sugriežtintam reglamentui šiais sričiai
bus skiriamas dar didesnis dėmesys. „Pirmiausia išanalizavome
aktualius teisės aktų pakeitimus
bei asmens duomenų srautus, su

Informuojame, kad šiuo metu
dėl bešeimininkių ir bepriežiū-

rių naminių gyvūnų (šunų, kačių
ir šeškų) gaudymo, surinkimo,
globos ar kritusių ir partrenktų
gyvūnų surinkimo Druskininkų
savivaldybės teritorijoje reikėtų kreiptis į VšĮ „Mindraja“, kontaktinis telefonas: 8 650 83048;
el. paštas: darius.barzdukas@
gmail.com; Internetinis tinklalapis: http://mindraja.lt/
Asmenys, pastebėję į Druskininkų miestą atklydusius laukinius žvėris, privalo apie juos
pranešti Alytaus regiono aplin-

muno upės gegužės 11-13 dienomis.
Gegužės 14 d. duomenimis Nemune nebebuvo upinių mašalų lėliukių, o lervų gausumas buvo labai mažas - aptinkamos pavienės lervos.
Artimiausiu metu stebėsime situaci-

ją Nemune bei upinių mašalų lervų
migraciją pasroviui upe iš biologiniu
preparatu neapdorotos Nemuno dalies Baltarusijoje bei rekomenduosime, kada būtų tikslinga biologinį preparatą panaudoti antrą kartą.

kos apsaugos departamento
Druskininkų agentūrai, kuri nedelsdama imsis veiksmų, kad
laukinius žvėris sugautų ir grąžintų į natūralią aplinką. Galite
kreiptis telefonu (8 313) 59177.
Pastebėjus, Jūsų nuomone,
užkrėstus, užsikrėtusius, sergančius pasiutlige ar užkrečiama liga gyvūnus, būtinai praneškite Druskininkų valstybinei
maisto ir veterinarijos tarnybai. Kontaktiniai telefonai darbo laiku: (8 313) 60371; 60370;
51184; po darbo valandų ir poilsio valandomis: 8 687 01965;
8 693 60878; el. paštas: druski-

ninkum@vet.lt
Sergančių, sužeistų, ligotų,
nusilpusių ar globos reikalaujančių laukinių gyvūnų surinkimu,
gaudymu, transportavimu į gydymo įstaigą, globa, gydymu ir
slauga rūpinasi Gyvūnų globėjų asociacija, kontaktinis telefonas: (8 37) 32233, kuriuo galima
susisiekti visas savaitės dienas,
visą parą.
Prašome pastebėjusius sužeistus, sergančius, bepriežiūrius ir bešeimininkius gyvūnus
nelikti abejingus ir informuoti
nurodytas institucijas bei organizacijas!

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Dėl V. Semeškos išsilavinimo – į Generalinę prokuratūrą
Ar tiesa, kad Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) narys, Druskininkų savivaldybės
tarybos narys Vilius Semeška
nebaigė vidurinės mokyklos?
Ar gali būti, kad V. Semeškos
veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos požymių,
siekiant įgyti aukštąjį išsilavinimą?
Bakalauras ir magistras – be
brandos atestato?
Druskininkų savivaldybės etikos komisija kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti tyrimą, ar VRK narys
ir Druskininkų savivaldybės tarybos narys konservatorius Vilius
Semeška yra įgijęs vidurinį išsilavinimą. Generalinės prokuratūros prašoma išsiaiškinti, ar V.
Semeška yra įgijęs vidurinį išsilavinimą, ir jei ne – ar be vidurinį išsilavinimą patvirtinančio
brandos atestato jis teisėtai įgi-

Visuomeninių
tyrimų
laidą „Demaskuoti“ pasiekė daug intriguojančios informacijos susijusios su Jūsų asmeniu.
Kadangi esate viešas asmuo, siekiant užtikrinti
tikslią, objektyvią ir nešališką informacijos sklaidą visuomenei, Lietuvos
Respublikos Visuomenės
informavimo įstatyme numatytais pagrindais kreipiamės į Jus ir prašome
Jūsų suteikti žemiau nurodytą informaciją, atsakant į žemiau pateiktus
klausimus.
1. Ar Jūsų tėvas Vytautas Semeška maždaug
1980-1989 metais turėjo
asmeninį ginklą? Jeigu
taip, kaip galite paaiškinti, kad sovietmečiu, kai
asmeninius ginklus galėjo turėti tik asmenys,
priklausę KGB ar tam tikroms kitoms sovietinėms struktūroms Jūsų
tėvas ginklą turėjo? Ar su
tuo, Jūsų tėvui priklausančiu ginklu yra tekę
šaudyti ir Jums su draugais į taikinį miške?
2. Lietuvos ypatingojo archyvo duomenimis,
Jūsų tėvo brolis Stasys
Semeška galimai aktyviai
dalyvavo kovose prieš
partizanų judėjimą, kalbama, kad buvo vienas
iš labiausiai sistemai atsidavusių KGB darbuotojų, Maskvoje užsitarnavęs
net KGB Generolo laipsnį. Kiek Jūsų ar Jūsų tėvų
šeimai S. Semeška, priklausydamas
įvairioms
sovietinėms struktūroms,
yra padėjęs dėl tėvų užimamų pareigų ar Jūsų išvykimo 1990-aisiais į užsienį?
3. Kaip galite pakomentuoti tai, kad Jūsų šeimą
gerai pažinojusių žmonių

jo banko tarnautojo kvalifikaciją
Vilniaus aukštesniojoje ekonomikos mokykloje bei bakalauro ir
magistro kvalifikacinius laipsnius
Vilniaus universitete? Ar jo įgyti aukštojo mokslo diplomai yra
galiojantys? Ar nebuvo klastojami dokumentai ir pateikta klaidinanti informacija?
Kaip savaitraščiui „Mano
Druskininkai“ patvirtino Etikos
komisijos pirmininkė Nadiežda
Oleinik, tam, kad būtų priimtas
galutinis sprendimas dėl konservatoriaus V. Semeškos galimai padarytų Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų
valstybės politikų elgesio principų pažeidimų, Etikos komisija lauks Generalinės prokuratūros išvadų.
Neteks pareigų?
Druskininkų savivaldybės etikos komisijos tyrimas buvo pradėtas pagal laidos „Demaskuo-

teigimu, Jūsų tėvams yra
tekę bendrauti su Liustracijos komisija dėl priklausymo tam tikroms sovietinėms struktūroms?
4. Ar tiesa, kad 1987 m.
perėjęs iš Druskininkų
1-osios vidurinės mokyklos į 3-ąją vidurinę mokyklą šios mokyklos taip
ir nebaigėte, neįgijote vidurinio išsilavinimo?
5. Ar tiesa, kad išvykęs
iš Druskininkų ir nurodęs,
kad išvykstate mokytis į
Vilniaus M. K. Čiurlionio
meno mokyklą, šioje mokykloje mokslų taip ir nepradėjote? Jeigu tiesa,
paaiškinkite kodėl?
6. Ar tiesa, kad 1988
metais pradėjęs mokytis Vilniaus Juozo TallatKelpšos
aukštesniojoje muzikos mokykloje jos
taip ir nebaigėte, nes buvote išbrauktas iš moksleivių sąrašų už nepažangumą,
nelankomumą?
Jeigu tiesa, paaiškinkite
kodėl?
7.
Ar
tiesa,
kad
1990-aisiais iš Lietuvos
išvykote taip ir nebaigęs
vidurinės mokyklos? Jeigu tiesa, patikslinkite, kelintos klasės išsilavinimą
turėjote, kai išvykote į Vokietiją?
8. Kokiu būdu ir kaip
1990-aisiais išvykote iš
Lietuvos į Vokietiją neturėdamas tam būtino sovietinio užsienio paso?
9. Kaip galite paaiškinti, kad pagal tarp
druskininkiečių
sklandančias kalbas, jums pavyko
kirsti
LietuvosBaltarusijos- Lenkijos,
Lenkijos-Vokietijos sienas su galimai suklastotais dokumentais, kuriuos

ti“ prodiuserės ir vedėjos Lauros
Radzevičiūtės kreipimąsi.
„Mano Druskininkai“ rašė, jog
šis kreipimasis – ne tik į Druskininkų savivaldybės etikos komisiją, bet ir į Seimo Pirmininką,
frakcijas ir VRK – buvo inicijuotas todėl, jog V. Semeška galimai vengia konkrečių atsakymų,
užuot, kaip viešas asmuo, atsakęs į laidos vedėjos užduotus
klausimus.
Į klausimą, kaip ji vertina Etikos
komisijos sprendimą dėl V. Semeškos, L. Radzevičiūtė sakė:
„Džiaugiuosi principingu sprendimu ir tikiuosi, kad bus kreiptasi ir į
atitinkamas institucijas dėl paaiškėjusių galimų dokumentų klastojimo faktų.
Šiuo atveju aš ir pati neketinu nuleisti rankų, kreipsiuosi į
LR Seimo narius dėl V. Semeškos šalinimo iš VRK narių. V. Semeška, mano nuomone, galimai
apgavo visus LR piliečius, todėl

Jums galimai parūpino
Jūsų dėdės KGB darbuotojo S. Semeškos bendražygė iš Maskvos, atvykdavusi atostogauti į
Druskininkus ir nuomojusi iš Jūsų tėvų butą Vytauto gatvėje sau ir savo
artimam kolegai?
10. Ar tiesa, kad Vokietijoje Jus sutiko specialiosios tarnybos? Jeigu
taip, kokios šalies specialiosios tarnybos jus sutiko, priėmė ir Jūsų buvimu
pasirūpino Vokietijoje?
11. Kaip galėtumėte situaciją, kad nors viešai esate teigęs, kad „atvykęs į
Vokietijoje esantį Duisburgo miestą įstojote į
F. Goethes institutą“, kai
tuo tarpu turimais oficialiais šios mokslo įstaigos
duomenimis, instituto padalinio šiame mieste niekada nebuvo ir nėra?
12. Kaip galėtumėte pakomentuoti situaciją, kad
F. Goethes instituto mokymo įstaiga turi tik A, B
ir C lygio vokiečių kalbos
kursus, tačiau Jūs viešai teigėte, kad įstojote F.
Goethes institute tiesiai į
trečią kursą? Kurį vokiečių kalbos kursą – A, B ar
C visgi esate baigęs? Ar
Vokietijoje baigėte tik kalbos kursus? Kokį išsilavinimą įgijęs grįžote iš Vokietijos į Lietuvą?
13. Kaip galėtumėte paaiškinti faktą, kad Jums
išduotas vokiečių kalbos
kursų sertifikatas išduotas svetima pavarde neegzistuojančiame institute?
14. Kokį išsilavinimą turėdamas 1991 m. įsidarbinote Susisiekimo ministerijoje ir į kokias
konkrečias pareigas?
15. Prašome paaiškinti,

Ar tiesa, kad V. Semeška nebaigė vidurinės mokyklos?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

kokioje švietimo įstaigoje įgijote vidurinį išsilavinimą? Pagal galimybes,
prašome pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
16. Kokios priežastys
lėmė, kad 1997-2000 m.
Jums vadovaujant Vilniuje veikusiai langų furnitūra užsiimančiai Vokietijos
įmonei „Gretech-UnitasBaltic“ akcininkų susirinkime buvo nuspręsta Jus
pašalinti iš direktoriaus
pareigų?
17. Ar tiesa, kad po akcininkų sprendimo pašalinti Jus iš direktoriaus pareigų, Jūs šiose
pareigose veikėte savavališkai ir 2000 metų
pabaigoje galimai dalyvavote finansinėje aferoje, kituose įtartinuose
f i n a n s i n i u o s e - e ko n o miniuose sandoriuose,
kuriuos atliktas auditas
įvertino kaip žalą įmonei, pavyzdžiui, pavedimas finansų maklerio
įmonei „Finvesta“ nupirkti AB „Švenčionėlių grūdai“ akcijas – žala
108 tūkst. litų (daugiau
kaip 31 tūkst. eurų); sudaryta teisinių paslaugų
sutartis su advokato R.
Mikliušo kontora – žala
52 500 litų (daugiau kaip
15 tūkst. erų); sudaryta
sutartis Nr. 31 su Enwood International, Inc. –
žala 220 000 Lt (daugiau
kaip 63 tūkst. eurų) ir t.
t.
18. Ar tiesa, kad nepriklausomas auditas nustatė, kad Lietuvoje veikiančiai Vokiečių įmonei
„Gretech -Unitas- Baltic“
iš viso padarėte daugiau
kaip 494 000 litų (daugiau kaip 143 tūkst. eurų)
žalos? Šios sumos dalį
2000 m. konstatavo ir Lietuvos aukščiausiasis teis-

tokio aukšto rango pareigų negali toliau eiti. Stebėsiu ir visus tolesnius procesus. Ketinu kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl
viešojo intereso gynimo inicijavimo, kad būtų išreikalauta atlyginti Valstybei padarytą žalą, tai yra,
V. Semeška turėtų grąžinti į Valstybės biudžetą savo gautą atlyginimą, jam dirbant VRK.“
Laidos vedėja L. Radzevičiūtė pridūrė, kad klausimai V. Semeškai buvo išsiųsti kovo 7 d.,
tačiau jis pateikė abstraktaus
pobūdžio atsakymą ir nuorodas
į kitus ankstesnius publikuotus
straipsnius: „Taip galimai siekdamas nukreipti dėmesį nuo savęs. Mano užduotus klausimus
pašaipiai išviešino savo socialinio tinklapio Facebook paskyroje, apkaltindamas mane nebūtais dalykais.“
Į šiuos L. Radzevičiūtės
klausimus politikas V. Semeška neatsakė iki šiol:

mas, pripažinęs Jus kaltu dėl lėšų iššvaistymo ir
Vokiečių įmonei „Gretech
-Unitas- Baltic“ Jūs turėjote grąžinti 108 tūkst.
litų (daugiau nei 31 tūkst.
eurų) bei padengti 8 tūkst.
litų (2 316 eurų) teismo išlaidų. Maloniai prašau pakomentuoti šią situaciją
išsamiau.
19. Kaip galite pakomentuoti tai, kad apie 20042006 metais buvote vienas iš trijų atstovų (kartu
su Wolfgang Wislsperger
ir Vitalij Judin), kuriems
buvo pavesta vadovauti Lietuvoje norinčiai įsikurti parduotuvių tinklo
kompanijai LIDL, tačiau
žemės sklypus galimai
supirkinėjote
tokiomis
didelėmis kainomis, kad
LIDL kompanija sustabdė savo atėjimą į Lietuvą
daugiau kaip dešimtmečiui dėl per brangių investicijų?
20. Ar tiesa, kad LIDL
kompanija Lietuvoje sustabdė savo plėtrą dėl
Jūsų galimai nesąžiningos veiklos?
21. Pakomentuokite, ar
tiesa, kad kompanijos
LIDL plėtrai Lietuvoje pirkote sklypus už didesnę
nei rinkos kainą, o kompanijai nusprendus stabdyti atėjimą į Lietuvą, dalį
sklypų perpardavėte perpus pigiau jų buvusiems
savininkams? Kokį nuostolį tokiu būdu padarėte
bendrovei LIDL?
22. Ar tiesa, kad po nesėkmingų bandymų atstovauti užsienio įmones,
2005 metų pradžioje įsteigėte UAB „Vilo“, kurios
įstatinis kapitalas buvo
vos 10 tūkst. litų (2 896 eurai), tačiau įsigijote didelės vertės turtą: 2005 me-
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tais nupirkote komercines
patalpas Vilniuje, Sporto gatvėje, kurių vidutinė
tuometė rinkos vertė – 202
tūkst. litų (daugiau kaip 58
tūkst. eurų), prestižiniame
Žvėryno rajone Kęstučio
gatvėje už 541 tūkst. litų
(daugiau kaip 156 tūkst.
eurų) įsigijote du dviejų kambarių butus ir dalį
jiems priklausančios žemės, tame pačiame prestižiniame rajone už 80 tūkst.
litų (daugiau kaip 23 tūkst.
eurų) nusipirkote ir vieno
kambario butą?
23. Kaip pakomentuosite situaciją, kai du sandorius įvykdėte su pačiu savimi. t.y. , Molėtų rajone,
Dubingių apylinkėje, du
žemės sklypus ir namą
už 600 tūkst. litų (daugiau
kaip 173 tūkst. eurų) bei
už 40 tūkst. litų (daugiau
kaip 11 tūkst. eurų) AlyDėl VRK nario, Druskininkų
savivaldybės tarybos nario V.
Semeškos elgesio LR Seimo
Pirmininkui, LR Seimo frakcijoms, VRK ir Druskininkų savivaldybės etikos komisijai kreipimąsi pateikusios laidos vedėjos
L. Radzevičiūtės nuomone, V.
Semeška todėl ir vengia atsakymų, kad, regis, kažko bijo, galbūt jam nepalankios tiesos: „Juk
į klausimus buvo galima buvo
tiesiog ir atsakyti: „Ne, ne, netiesa, netiesa...“. Tačiau jis to
nepadarė, o į klausimus, susidarė toks įspūdis, sureagavo
įtartinai jautriai“, – mano L. Radzevičiūtė. Ji patikino, kad jos,
kaip laidos vedėjos, darbo praktikoje tokio atvejo, kai vieši as-

taus rajone turėtą namą
su žemės sklypu pardavėte savo bendrovei UAB
„Vilo“?
24. Kaip galite paaiškinti, kad 2004-2005 m.
ir 2007-2010 m. Jūsų šeimos išlaidos viršijo pajamas, kai tuo tarpu būdamas UAB „Vilo“ vadovas
gaudavote
minimalią
algą ir tuo pačiu metu
įsigijote sklypą Druskininkų
savivaldybėje,
Gailiūnų kaime, pasistatėte ir įsirengėte namą,
Druskininkuose Ateities
gatvėje įsigijote žemės
sklypą?
25. Ar tiesa, kad Jūsų
neva atostogoms lankomos šalys, tokios kaip pavyzdžiui nuolat lankomi
Filipinai, Malta, Kipras,
yra pasirenkamos dėl galimų sąsajų su ofšorinių
kompanijų veikla, galimu
mokesčių vengimu ar nemenys vengia atsakyti į jiems
užduodamus klausimus, susijusius su viešuoju interesu, iki
šiol nepasitaikė, o situacija su
V. Semeška, L. Radzevičiūtės
žodžiais, yra „pirmas ir neeilinis
atvejis.“
Kokia V. Semeškos „tikrovė“?
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcijos žurnalistė susisiekė su V. Semeška, ir pasiteiravo,
kaip jis vertina Druskininkų savivaldybės etikos komisijos sprendimą. Elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme politinis veikėjas
V. Semeška teigia, kad esą visi
jo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai yra teisėti ir galiojantys,
todėl prokuratūra čia naudojama

Savaitraščio Nr. 156
legalių sandorių atlikimu?
26. Kaip galite pakomentuoti tai, kad Jus pažįstančių
verslininkų
teigimu, su savimi sportiniame krepšyje nešiodavotės dideles sumas
grynųjų, kuriais atsiskaitydavote pirkdamas nekilnojamąjį turtą, kaip pavyzdžiui, 2005 m. Vilniuje
Sporto gatvėje įsigyjant
visas pirmo aukšto komercines patalpas?
27. Alytaus rajono Daugų kaimo gyventojai kalba, kad bandėte apgauti jų kraštietę pakišdamas
pasirašyti galimai suklastotą žemės pardavimo sutartį vietoj sutartų 30 arų
slapta įrašęs beveik 1 ha,
taip bandydamas pasisavinti žemę – ar tai tiesa?
Apie tai papasakojo pats
bandytos apgauti moters
artimas giminaitis?

ba, kad Druskininkų savivaldybėje, Gailiūnų kaime
esantį sklypą, kuriame
pasistatėte namą, Jūs įsigijote gerokai pigiau, nes
galimai apgavote pardavėją dėl to, kad sklypas
yra Dzūkijos Nacionalinio
parko teritorijoje, nors iš
tiesų taip nėra?
29. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad Jūs deklaruojate skaidrumą, tačiau
statant savo namą Gailiūnų kaime, Druskininkų savivaldybėje, buvo užfiksuoti nelegaliai dirbantys
darbuotojai?
30. Kas projektavo jūsų
gyvenamąjį namą Gailiūnuose, Druskininkų savivaldybėje? Ar tiesa, kad
namą projektavo jums labai artima architektė Rūta
(pavardė mums žinoma)?

28. Druskininkiečiai kal-

31. Kokiais tikslais pasukote į politiką?

viešiesiems ryšiams, siekiant politinių tikslų. O neva tai politinis
Druskininkų savivaldybės etikos
komisijos sprendimas esą vertintinas kaip kova prieš opozicijos
tarybos narį, siekiant jį sumenkinti, pakenkti reputacijai, neturintis
nieko bendro su tikrove.
Vis dėlto, nors savo atsakyme
V. Semeška tvirtina, kad: „Tikrovė yra ta, kad tiek Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, tiek VRK atsisakė tirti
tikrovės neatitinkančios informacijos ir jokių tyrimų neinicijavo,
kadangi nematė tam pagrindo“
(kalba netaisyta, – red.), – savaitraščio turimais duomenimis,
yra kitaip. VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė redakciją infor-

mavo, kad visi VRK nariai su minėtu L. Radzevičiūtės kreipimusi
supažindinti. Tačiau VRK ar jos
pirmininkui nėra suteikti įgaliojimai vertinti jos narių veiksmus ir/
ar jų teisėtumą. Todėl VRK laukia atitinkamų institucijų išvadų.
Be to, panašu, kad ir V. Semeškos atsakyme „Mano Druskininkams“ minimas LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komitetas kuris yra atsakingas
už VRK veiklą, neinicijavo „jokių
tyrimų“ nebūtinai todėl, kad „nematė pagrindo“. O todėl, kad kol
kas gal tik apsiribojo sudrausminti V. Semešką priminimu apie
tai, kas yra viešas asmuo, valstybės politikas, viešas interesas: „Valstybės politiko elgesys

32. Kas sieja Jus su
konservatorių lyderiu G.
Landsbergiu, kuris Jums
neturint patirties nei politikoje, nei rinkimuose,
prieš LR Seimo rinkimus
Jus rinkimų reklaminiame
lankstinuke išreitingavo
į labai aukštą poziciją, o
nepasisekus rinkimams,
pasiūlė užimti tokias
aukštas pareigas Vyriausioje rinkimų komisijoje?
33. Jūsų sūnus Adomas Semeška 2016 metų
lapkritį socialiniame tinkle paskelbė pradėjęs
praktiką LR Seime kaip
visuomeninis
konsultantas. Kieno konsultantu dirbo ar vis dar dirba
Jūsų sūnus?
Atsižvelgiant į pakankamai didelę pateiktų
klausimų apimtį, maloniai prašau Jūsų informuoti, per kiek laiko
atsiųsite atsakymus į
pateiktus klausimus.
ar asmeninės savybės, susiję
su kai kuriomis jo privataus gyvenimo aplinkybėmis ir galintys
turėti reikšmės viešiesiems interesams, privačiu gyvenimu nelaikomi “, – pabrėžiama komiteto
pirmininko Povilo Urbšio pasirašytame rašte.
Į redakcijos klausimą, ar tiesa, kad jis iki šiol nepateikė atsakymų į jam užduotus L. Radzevičiūtės klausimus, V. Semeška
konkrečiai neatsakė. O gal galėjo bent jo išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kaip jis teigia, teisėtų ir galiojančių, kopijas
atsiųsti?
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Psichologė Monika Lukoševičiūtė: „Džiugina, kad žmonės, norėdami padėti
sau, nenuleidžia rankų ir kreipiasi pagalbos“
Psichologė-psichoterapeutė Monika Lukoševičiūtė pradėjo teikti paslaugas Druskininkuose. Pasiteiravus, kodėl
pasirinko Druskininkus, nors
gyvena ir dirba Vilniuje, moteris patikino: „Esu gimusi Varėnoje, todėl Dzūkija man yra labai artimas, mielas kraštas. Be
to, man patinka keliauti ir keisti aplinką, susipažinti su naujais žmonėmis, nes taip tiesiog
nuolat išlieki kupinas minčių ir
energijos. Kadangi klientai išsakė mintis apie apie stygių
dėl psichologinės pagalbos
paslaugų Druskininkuose, nusprendžiau, kad kiekvienos savaitės pabaigoje atvyksiu konsultuoti čia.“
– Kur sėmėtės profesinių žinių?
– Po vidurinės mokyklos studijuoti nusprendžiau Didžiojoje
Britanijoje. Ten, Esekso universitete, baigiau Psichologijos bakalauro studijas. Magistro studijas
tęsiau: klinikinės psichologijos
studijas baigiau Velse, Bangoro
universitete.
– Kodėl rinkotės būtent tokią
profesiją?
– Rinkausi iš žurnalistikos, psichologijos, policijos pareigūnės
tarnybos ir dar kelių kitų profesijų. Visos šios profesijos reikalauja

bendradarbiavimo ir bendravimo
su žmonėmis, o aš nuo pat vaikystės mėgau bendrauti su vaikais, žaisti kūrybinius žaidimus,
organizuoti įvairias veiklas. Manau, kievienas gali pajausti, kokia profesija jam tiktų, – tereikia
tik atsigręžti į savo vaikystę, ir prisiminti kokius žaidimus tada žaidė. Stodama studijuoti, ne visai
šimtu procentu buvau garantuota,
ką aš tiksliai veiksiu, tačiau ilgainiui ta mintis atėjo pati: aš noriu
padėti šeimoms, įvairiapusiškai.
Juk, kai suserga vienas šeimos
narys, – serga visi. Ir tai normalu. Tik svarbu nebijoti kreiptis pagalbos, nesižvalgyti, ką pasakys
kiti. Beje, verta prisiminti, kad kitų
žmonių gyvenimas dažnai pateikiamas gražesnis negu jis yra iš
tiesų, ir tai sakau iš savo patirties.
– Kodėl pasirinkote darbą
Santariškių Onkohematologijos skyriuje ir Skausmo klinikoje – tikriausiai nėra lengva
kasdien susidurti su situacijomis, kai, regis, tiek nedaug vilties pasveikti, kartais – net ir
išgyventi?..
– Studijų metu atlikau praktiką
Santariškių ligoninėje, kurioje ir
įgijau pirmosios patirties, dirbdama su labai sunkios būklės pacientais. Grįžusi po studijų, mačiau
save ten, Santariškių ligoninėje,
norėjau daugiau patirties, o šioje

Psichologė M. Lukoševičiūtė: „Bendromis jėgomis galime lengviau rasti tinkamiausią kelią padėti sau.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

ligoninėje gydosi labai įvairūs pacientai, jų ligų ir negalių spektras
labai įvairus. Tuo metu ligoninė
kaip tik ieškojo Vaikų onkohematologijos skyriaus darbuotojo, ir
aš kreipiausi būtent ten. Dar dirbu
ir Skausmo klinikoje – dauguma
pacientų ten pakliūva su įvairiais
somatiniais skausmais – jiems
skauda galvą, pilvą, – bet medicininės to skausmo priežasties
nėra, nes tai dažnai būna išprovokuota streso ar emocinės trau-

mos. Turiu galimybę dirbti ir su
vaikais, kuriems reikalinga paliatyvioji slauga. Tiksliau, su jų mamomis ir tėčiais, o esant reikalui
– ir su visa šeima. Tai nuostabūs
vaikai, nepaisant to, kad vieni turi
įgimtą genetinę ligą, kiti traumuoti gimdymo metu – priežasčių gali
būti įvairių, tačiau bendra šiuose
likimuose yra tai, kad tolimesnio
gydymo nėra. Tad po visų gydytojų bandymų padėti, šeimai belieka išmokti gyventi susitaikius
su esama situacija. Tai nėra lengva, tačiau šeimos, vaiko tėvelių, ypač, daugeliu atvejų, mamyčių stiprybė ir begalinė meilė savo
vaikams daro stebuklus. Džiaugiuosi, kad teko jas pažinti.
Šios moterys labai įkvepia
džiaugtis gyvenimu, ir stiprina
savo drąsa, ištvermingumu, praplečia akiratį, suvokimą, suteikia
galimybę į daugelį dalykų gyvenime pažvelgti visai kitaip.
– Jūs dirbate ir su vaikais, ir
su suaugusiais. Kokie dažniausiai psichologiniai rūpesčiai
slegia šeimas?
– Vaikai ir suaugę vieni be kitų
neegzistuoja. Kalbant apie šeimą, dažnai pasitaiko kreipimųsi dėl sunkių išgyvenimų, pavyzdžiui, dėl tėvų skyrybų, artimojo
mirties, – tėvai nerimauja, kaip tai
paveiks vaikų elgesį. Vaikų baimės, neaiškios kilmės skausmai,

bendravimo problemos mokykloje (kurios dažniausiai irgi prasideda dėl įtampos, patiriamos
šeimoje) – štai tokie dažniausi rūpesčiai. Suaugusieji dažnai kreipiasi dėl vaikų, nežinodami, kaip
tvarkytis su įvairiomis vaikų elgesio problemomis; poros kreipiasi,
bandydamos sustiprinti savo santykius, rasti tai, kas gali jiems padėti įveikti iškilusią krizę; kreipiasi ir moterys, patiriančios smurtą,
depresiją sergantys žmonės bei
kitus emocinius sunkumus patiriantys žmonės.
Mane džiugina, kad žmonės
laisvėja ir kreipiasi – ieško pagalbos, nenuleidžia rankų ir nori sau
padėti. Taip ir turi būti – reikia rūpintis savo sielos sveikata ir emocine gerove, stiprinti, puoselėti
savo vertybes.
– Kur ir kokiu metu, prireikus,
galima kreiptis Jūsų paslaugų?
– Turinčius įvairių klausimų,
kviečiu kreiptis: esu, kad bendromis jėgomis rastumėme tinkamiausią kelią. Druskininkuose aš
konsultuoju M. K. Čiurlionio g. 80,
Švietimo centro patalpose. Kviečiu iš anksto registruotis į konsultacijas telefonu 8-684-84662;
taip pat informaciją rasite ir mano
internetiniame puslapyje:
www.individualiterapija.lt
Užsakymo Nr.: MDR-156-001
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Nauja knyga – apie Druskininkų kraštą

A. Pigagienė džiaugėsi, kad visi jos kalbinti pašnekovai geranoriškai sutiko pasidalinti prisiminamais apie savo kaimus, ten
gyvenusius ir dar gyvenančius žmones/
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Gegužės 8 d. į Druskininkų
krašto klubo pirmininkės Alfredos Pigagienės sudarytos
knygos pristatymą „Druskininkų kraštas“ (trečia dalis) Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje susirinko savo
kraštu besidomintys druskininkiečiai ir kurorto svečiai.
Knygos leidybą iš dalies finansavo Druskininkų savivaldybė.
Bibliotekos direktorė Laima
Žėkienė Druskininkų savivaldybės vadovų vardu pasveikino knygos autorę ir padėko-

jo už jos indėlį į krašto istoriją,
įteikė jai skirtas atminimo dovanas.
Knygos „Druskininkų kraštas“
trečiojoje dalyje – žmonių prisiminimai, istorijos iš Ratnyčios, Jaskonių, Latežerio, Kermušijos, Cimakavo, Neravų, Žiogelių bei
Švendubrės. Pateikta Mašnyčių
kaimo mokyklos istorija, 2017 m.
Ratnyčioje gyvenusių žmonių bei
Ratnyčios parapijos šviesuolių
sąrašas, supažindinama su Druskininkų krašto šimtamečiais gyventojais. Nemaža knygos dalis
skirta nuotraukoms. A. Pigagienė, padėkojusi Druskininkų savivaldybei ir žmonėms, prisidėjusiems sudarant knygą, sakė, kad
krašto istorijos, nuotraukos mūsų
paveldo išsaugojimui yra labai
svarbios. Ji paragino visus dalintis savo istorijomis ir jas užrašinėti, kad tai būtų išsaugota ateities kartoms: „Knygoje kalba tie,
kurių krūtinėse tiksi gyvenimo patirties laikrodžiai, vis dar pildosi jų
išminties skrynelės. Reikia skubėti užrašyti, daugiau bendrauti su garbaus amžiaus senoliais.
Gyvenimas toks trapus: akimirka – ir gyvybės siūlas nutrūksta...
Džiaugiuosi, kad dar suspėjau
pakalbinti šimtametę, jau dabar
šviesios atminties Veroniką Gerasimavičienę, kuri, praėjus dviem
savaitėms po mūsų nuoširdaus ir

ramaus pokalbio spalvingą rudenį, regis, taip staiga atsisveikino
su šiuo, žemiškuoju gyvenimu.“
Rinkdama medžiagą knygai, autorė aplankė daug sodybų, kalbino daugybę žmonių. Knygoje aprašytos ne tik šio krašto kaimų, jų
gyventojų istorijos, bet ir šių laikų įvykiai. Knygos autorė sakė,
kad rinkti medžiagą nebuvo sunku: gal todėl, kad čia gimė ir gyveno jos tėvai, seneliai, proseneliai.
Šiame krašte, kuriame Alfreda
aktyviai dalyvauja visuomeninėse veiklose, gimė ir gyvena ji pati.
Savo prisiminimais ir mintimis
apie autorės indėlį į krašto istoriją pasidalino iš Jaskonių kaimo kilęs gydytojas, poetas Jonas Tertelis. Po knygos pristatymo A.
Pigagienė atsakė į susirinkusiųjų
klausimus, pasidalino kūrybiniais
planais. Renginio metu muzikinę
programą atliko vokalinio ansamblio „Druskelė“ (vadovė N. Vindbergienė) dainininkės.
A. Pigagienė yra išleidusi knygas „Druskininkų krašto klubas“
(2007 m.), „Cimakavas“ (2008 m.),
„Druskininkų kraštas“; pirma dalis
(2009 m.), „Druskininkų kraštas“;
antra dalis (2014 m.) ir „Druskininkų kraštas“; trečia dalis (2018 m.).
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija

Druskininkuose – Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas tarptautinis tinklinio
turnyras

Komandos – tarptautinio jaunučių krepšinio turnyro dalyvės/Gintaro Grigo nuotrauka

Gegužes 4-6 dienomis Druskininkų sporto centre vyko
Tarptautinis tinklinio turnyras,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti.
Šiame turnyre dalyvavo jaunimo tinklinio komandos iš Baltarusijos (Gardinas), Latvijos
(Daugpilis), Lenkijos (Suvalkai), Lietuvos ir Rusijos (Kaliningradas). Lietuvai atstovavo
Druskininkų sporto centro auklėtiniai (treneris Edgaras Suchanekas). Iškilmingos atidarymo metu turnyro dalyvius
pasveikino Druskininkų savivaldybės mero patarėjas Aivaras Kadziauskas ir Druskininkų sporto centro direktorius
Vilmantas Matkevičius.
Druskininkiečiai penktadienį ir
šeštadienį užtikrintai nugalėjo
varžovus iš Kaliningrado, Daugpilio ir Suvalkų, tačiau suklupo
varžybose su Gardino komanda
ir šiame turnyre užėmė antrąją
vietą. Pirmą vietą iškovojo Gar-

dino tinklininkai, trečia vieta atiteko Suvalkų komandai, ketvirti
liko Kaliningrado sporto mokyklos auklėtiniai ir penkta vieta
atiteko Daugpilio tinklininkams.
Simboliška, kad tai buvo paskutinis tinklinio turnyras, kuriame
dalyvavo šios sudėties Druskininkų jaunimo komanda. Ilgus
metus Druskininkų vardą garsino Lietuvos tinklinio čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose šie tinklininkai: Mykolas
Janeliauskas, Marijus Rutkauskas, Rokas Rutkauskas, Laurynas Šimkevičius, Sebastjan
Kisel, Justinas Bakanauskas,
Karolis Rupeikis, Marius Pliupelis, Mykolas Suchanekas, Vygantas Stikleris.
Jau šį rudenį tinklinio aikštelė
pakvies naujokus, pradinių klasių
mokinius berniukus pažinti tinklinio sporto šaką ir galbūt, jiems
pavyks priversti tinklinio kamuolį paklusti ir pakartoti vyresnės
kartos pasiekimus. Druskininkų

sporto centras lauks visų, norinčių pažinti tinklinio sporto šakos
paslaptis.
Gegužės 12-13 dienomis Varėnoje vyko Lietuvos vaikų rankinio
U-13 mergaičių pirmenybių finalinės varžybos. Žaisti finale iškovojo šios komandos: Vilniaus SM
„Tauras“, Kauno raj. SM, Klaipėdos „Viesulo“ ir Druskininkų
SC mergaičių komanda (trenerė
Danguolė Sukankaitė. Druskininkų SC komanda pirmą finalų dieną po atkaklios kovos nusileido
Vilniaus SM „Tauras“ komandai
rezultatu 7:14 ir Kauno raj. SM
14:23. Antrą finalų dieną druskininkietės kovojo dėl trečios vietos su Klaipėdos „Viesulo“ SC
komanda. Rungtynėse vyko apylygė kova, tad likus 15 sekundžių iki varžybų pabaigos ir atakuojant Druskininkų komandai, į
vartus metė Patricija Mizeraitė,
kurios tikslus metimas garantavo pergalę druskininkietėms rezultatu 22:21. Iš viso įvarčių per

visas rungtynes įmetė: Emilija
Aranauskaitė – 13, Gabrielė Balionytė – 11 Patricija Mizeraitė ir
Radvilė Melnikovaitė po 7, Gustė
Vailionytė – 4, Evelina Lazickaitė – 1. Visą čempionatą patikimai
vartus saugojo vartininkė Eitvilė Zuberniūtė bei kovingai kovojo Miglė Gulgytė ir Ugnė Ratkutė.
Finalų metu buvo išrinktos geriausios pozicijų žaidėjos ir apdovanotos specialiais prizais. Iš
Druskininkų SC komandos buvo
apdovanotos Patricija Mizeraitė
ir Emilija Aranauskaitė.
Gegužės 12 d. Vilniuje vyko
tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras „Vilniaus CUP 2018“, kuriame dalyvavo sportininkai iš Latvijos, Estijos, Rusijos ir Lietuvos
miestų, bei rajonų, viso 150 sportininkų. Varžybose dalyvavo ir du
Druskininkiečiai (treneris Jonas
Jurkynas). Svorio kategorijoje iki
26 kg antrą vietą iškovojo Adomas Senkevič. Adomas tik finalinėje dvikovoje nusileido sportinin-

kui iš Rusijos. Svorio kategorijoje
iki 35 kg trečią vietą iškovojo Aronas Miglinas.
Gegužės 11-13 d. Druskininkų sporto centre vyko Tarptautinis jaunučių krepšinio turnyras
„Druskininkai 2018“. Turnyre dalyvavo 4 komandos: Biržų SC,
Alytaus SRC, Gardino SM Nr.7
(Baltarusija) ir Druskininkų SC
(treneris Sigitas Šimkūnas). Druskininkiečiai, turnyre rezultatu
74:42 įveikę Gardino SM, 75:63 –
Biržų SC ir 65:61 – Alytaus SRC
komandas, iškovojo I-ąją vietą.
Antri turnyre liko Alytaus krepšininkai įveikę Biržų SC ir Gardino
SM komandas. Trečią vietą turnyre iškovojo Biržų SC komanda. Naudingiausio (NVP) turnyro
žaidėjo prizas atiteko druskininkiečiui Matui Ročkai, o geriausio
Druskininkų SC komandos žaidėjo prizas atiteko Eimantui Žūkui.
Druskininkų sporto centro
informacija
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Išsirink savo komforto lygį „Eglės sanatorijoje“
Nuolatinis tempas, stresas,
nuovargis darbe ar namuose,
irzlumas ir nusilpusi imuninė
sistema – tai ryškūs pavojaus
signalai, susidūrę su jais turėtume sustoti, susimąstyti ir
skirti laiko atokvėpiui. Kartais
net ir sudėtingiausias problemas gali išspręsti visavertis
poilsis. Labai svarbu suprasti, kad organizmą stiprinančios procedūros ir laikas sau
privalo būti įrašyti mūsų dienotvarkėje.
Visgi, ne paslaptis, jog poilsį, jo pobūdį ir kokybę visi suprantame skirtingai ir sveikatinimo bei poilsio paslaugų bei
vietos pasirinkimas žmogui gali
tapti didžiausiu iššūkiu. Kartais
net vienos šeimos narių pomėgiai bei reikalavimui poilsiui kardinaliai skiriasi. „Eglės sanatorija“
surado išeitį, kaip patenkinti skirtingus žmonių poreikius ir suderinti ne tik vienos šeimos, bet visų
klientų skirtingus poreikius.
Jau nuo birželio 1-osios pirmieji „Eglės sanatorijos“ klientai išbandys naujieną, suteiksiančią
dar daugiau komforto – nuo šiol
stikline galerija, tarsi pušyno taku
sanatorijos svečiai komfortiškai,
apsisiautę chalatais ir neišeida-

mi į lauką turės galimybę pasiekti sanatorijos gydyklą ir pagrindinę mineralinio vandens biuvetę.
Tačiau tai – tik didžiosios naujienos dalis. Vasarą „Eglės sanatorija“ pristatys klientams galimybę
pasirinkti pageidaujamą komforto lygį: economy, standard arba
comfort.
Economy komforto lygis patiks
tiems klientams, kurie yra įpratę matyti klasikinę „Eglės sanatoriją“ ir dievina pasivaikščiojimus
lauke, kvėpuojant tyru Druskininkų oru. Pasirinkę economy lygio
apgyvendinimą, sanatorijos sve-

čiai didžiąją dalį procedūrų, valgyklą ir mineralinio vandens biuvetę pasieks lauko takais.
Standard komforto lygis skirtas
tiems svečiams, kuriems nesinori baimintis dėl blogo oro. Pasirinkus standard komforto lygį didžiąją dalį procedūrų bei kitas
sanatorijos teikiamas paslaugas
„Eglės sanatorijos“ gyventojai galės pasiekti stikline galerija, neišėjus į lauką. Šis komforto lygis
yra tikras aukso vidurys – optimalus variantas klientui, kuris mėgsta patogumo, komforto ir paprastumo santykį.

Comfort komforto lygis patiks
tiems, kurie nori išskirtinių apgyvendinimo sąlygų ir dievina
aukščiausią komforto lygį. Pasirinkę šį lygį klientai po vienu stogu ras viską – gydyklą, valgyklą,
galės lankytis sanatorijoje rengiamuose koncertuose ir kitose
pramogose. Šis, aukščiausias,
komforto lygis užtikrins ir aukščiausio lygio poilsį gražiausiuose
Lietuvos kurortuose – Birštone ir
Druskininkuose.
Kokybiškam jėgų atgavimui ir
poilsiui komfortas yra itin svarbus. Visgi, kiekvienas jaučiasi ge-

riausiai ten, kur aplinka yra priimtiniausia. Kai aplinka atitinka
lūkesčius ir norus – tai žmogų priartina prie pilnatvės ir atsipalaidavimo jausmo. Tačiau net ir siekdama prisitaikyti prie kiekvieno
svečio noro ir gerindama komforto sąlygas, „Eglės sanatorija“ užtikrina, kad net ir pasirinkę skirtingus komforto lygius, klientai gaus
vienodas, aukščiausios kokybės
sveikatinimo bei gydymo paslaugas. Belieka tik išsirinkti SAVO
KOMFORTO LYGĮ!
Užsakymo Nr.: MDR-156-002

Druskininkų savivaldybė kreipiasi į smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pageidaujančius 2018 metais gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto. Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2018 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d.
sprendimu T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintą smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonę.
Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų gegužės 24 d. 17.00 val. Paraiškų rengimo tvarką ir formą galima rasti Druskininkų
savivaldybės interneto svetainėje, adresu: www.druskininkai.lt skyriuje/Finansai ir verslas /Parama verslui. Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame
voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.
Kontaktiniai asmenys papildomai informacijai gauti: Algirdas Svirskas, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas. (8 313) 52 676 arba el. p.: algirdas@druskininkai.lt; Vaiva Žagunienė, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. (8 313) 40 113 arba el. p.: vaiva.zaguniene@druskininkai.lt
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Pilietinis projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ – „Saulės“
pagrindinėje mokykloje
Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Gegužės 9 d. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje viešėjo
pilietinio projekto mokykloms
„Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“
dalyvis Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP), Dainavos
apygardos 1-osios rinktinės
109-osios kuopos vadas kapitonas Kęstutis Valenta. Beveik
tris dešimtmečius Lietuvos Kariuomenei paskyręs, energija ir
optimizmu trykštantis karininkas šiandien savo žiniomis ir
sukaupta patirtimi dalijasi su
kuopos kariais savanoriais,
nemažai dėmesio skiria ir visuomenės informavimui apie
Lietuvos kariuomenę – dažnai
svečiuojasi mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauja pilietiniuose renginiuose savivaldybėje, prisideda
prie jų kokybiškesnio bei įdomesnio organizavimo.
Susitikimo su mokiniais pradžioje kpt. K. Valenta pasakojo apie
tai, kaip tapo kariu. Tikiu, kad daugelį pamokos dalyvių sužavėjo
atviras svečio pasakojimas – dar
vaikystėje „užsigrūdinęs“, ragavęs sunkaus darbo, tačiau tvirtybės ir atsakomybės įgavęs jaunuolis, vėliau drąsiai ir atkakliai
siekė savo svajonių ir tikslų. Kariškis dalinosi įžvalgomis apie tai,
kad sėkmė – tai pasekmė mūsų
minčių ir darbų, mūsų valios ir vei-

Su „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniais susitiko KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadas kpt. K. Valenta/Donato Savuliono nuotrauka

klos, siekiant svajonės įgyvendinimo. Todėl dar susitikimo pradžioje
jis ragino mokinius nesvajoti tuščiai, bet imti ir veikti, kad įgyvendintumėme tai, ko siekiame. Besiklausydami svečio įsitikinome,
kad gyvenime, siekdamas tikslų,
jis veikė itin daug: studijavo gen.
J. Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje, stažavosi reguliarios kariuomenės pulke Borholmo saloje, Danijoje, nuolat tobulino žinias
ir įgūdžius įvairiuose kursuose,

LKA, LK KASP mjr. Juozo Lukšos vadų bei LK gen. Adolfo Ramanausko kovinio rengimo mokymo centruose, kuriuose baigė
Instruktoriaus, Vadybos, Kuopos
vado lyderio, Civilinės saugos bei
Aplinkos apsaugos kursus – centre, dalyvavo Tarptautinėse pratybose ir pan. Kapitono Kęstučio
Valentos šiame darbe – tarnyboje
tėvynei ir žmonėms – nebaugino
ir tai, kad per ilgus tarnybos metus jis net keletą kartų patyrė ro-

taciją, atliko vado funkcijas įvairiose vietose, tačiau kiekvienoje
jų jis įgavo neįkainojamos patirties – įsiminė pažintys su žmonėmis, kartu išgyventi nutikimai. Susitikime svečias pristatė Lietuvos
Krašto apsaugos sistemą, Lietuvos kariuomenės viziją ir pagrindinius uždavinius, svarbiausias
vertybes, kuriomis doras karys
grindžia savo gyvenimą ir tarnybą, taip pat išsamiai paaiškino,
kas sudaro KASP, plačiau papa-

sakojo apie Dainavos apygardos
1-osios rinktinės 109 kuopos karių savanorių karinio rengimo ypatybes, kokių disciplinų jie mokomi įvairių pratybų metu, kokia yra
pagrindinė kuopos ginkluotė, kokiomis transporto priemonėmis
naudojasi. Pamokos pabaigoje
mokiniams buvo garsiai įvardinta,
dėl kokių priežasčių visgi verta
tapti kariu – anot kpt. K. Valentos,
svarbūs yra visi septyni komponentai, tačiau patys svarbiausi –
garbė, pareiga ir galimybė nuolat
ugdytis, tobulintis, kelti kvalifikaciją. Susitikimo netrūko metu ir
klausimų – mokiniai panoro išgirsti iš svečio lūpų, kaip jaučiasi, būdamas atsakingas už didelį būrį jaunų žmonių – karių, kaip
jam sekasi ugdyti jų patriotiškumo jausmą, atsakomybę, draugiškumą, diegti ir skiepyti vertybes.
Klausimus uždavę mokiniai buvo
apdovanoti Lietuvos kariuomenės
dovanėlėmis – rašikliais bei kalendoriais, taip pat pagirti už naudingus ir įdomius klausimus bei
domėjimąsi kario profesija.
Kpt. K. Valentos pasakojimas
apie galimybes Lietuvos kariuomenėje buvo įsimintinas ir vertingas. Tikime, kad įdomių, unikalios
patirties turinčių žmonių atėjimas
į mokyklą yra naudingas. O pats
kpt. Kęstutis Valenta, ateidamas į
„Saulės“ mokyklą, teigė visad besijaučiantis puikiai – galbūt dėl to,
kad čia mokėsi jo sūnus Martynas ir šiuo metu mokosi jo dukra
Kamilė, kuri tėčiui talkino ir šiame
renginyje.

Netradicinė pamoka su olimpiniu čempionu Virgilijumi Alekna

„Atgimimo“ mokykloje surengta netradicinė pamoka su olimpiniu čempionu V. Alekna/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Jūratė Šalengienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
Balandžio 30 d. „Atgimimo“
mokyklos aktų salėje surengta netradicinė pamoka, kurioje dalyvavo Virgilijus Alekna
– lengvaatletis, disko metikas, 2000 m. ir 2004 m. vasaros Olimpinių žaidynių čempionas ir rekordininkas, dukart
Pasaulio čempionas, Europos
čempionas, nacionalinis čempionas ir rekordininkas, keturis kartus pripažintas geriausiu Lietuvos sportininku ir
Pasaulio bei Europos geriausiu lengvaatlečiu. Taip pat dalyvavo LR Seimo narys, Zenonas Streikus, Druskininkų

sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius bei Druskininkų švietimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė.
Pamoką-susitikimą pradėjo mokytojos Valės Šmitienės vadovaujami jaunieji šokėjai, atlikę smagų
„Švarių rankyčių“ šokį. Mokyklos
direktorė Danutė Časienė pristatė „Atgimimo“ mokyklos, garsėjančios sportiniais pasiekimais,
2015-2018 metų Sporto ir sveikatos ugdymo programą bei akcentavo svarbiausius jos įgyvendinimo aspektus. Kūno kultūros
mokytojas Povilas Žarnauskas
papasakojo apie formaliojo ir neformaliojo ugdymo derinimą, kai
ugdomoji veikla vykdoma įvairiose miesto erdvėse: JUC‘e,

K. Dineikos sveikatingumo parke, Sporto centre, Snow Arenoje, Druskininkų vandens parke.
LR Seimo narys, disko metikas
V. Alekna sudomino mokinius prisiminimais apie savo kelią į didįjį sportą, prasidėjusį kasdienine
2 km kelione pėsčiomis į pradinę
mokyklą.
Sportininkas prisiminė ir savo
norą sportuoti bet kokiomis sąlygomis, papasakojo, kaip susidomėjo lengvosios atletikos šaka
– disko metimu Panevėžio sporto mokykloje. Olimpietis pasidalino mintimis apie Olimpines žaidynes ir laimėtus aukso bei bronzos
medalius. Mokiniai svečiui pateikė įvairiausių klausimų: domėjosi
pirmosiomis čempiono varžybomis, pasiektais rekordais, disko

metimo technika. V. Alekna papasakojo apie vaikystės svajones, kurių viena – tapti čempionu
– išsipildė. Svečias papasakojo ir
apie savo vaikų sportinius pasiekimus: du sūnūs – jau disko metimo čempionai, dukra – lengvaatletė.
Mintimis pasidalino ir kiti svečiai
– netradicinės pamokos dalyviai.
LR Seimo narys Z. Streikus papasakojo apie savo mokyklinių metų
sportinius pasiekimus, paragino
mokinius savo sveikatos labui kuo
daugiau judėti.
Druskininkų sporto centro vadovas V. Matkevičius pasidalino prisiminimais apie tai, kad jam
yra tekę dirbti kūno kultūros mokytoju kaimo mokykloje, kurioje
net nebuvo sporto salės, tad pa-

mokas tekdavo vesti tiesiog koridoriuje. V. Matkevičius paragino
mokinius aktyviau naudotis Druskininkų sporto aikštynais, dviračių
takais, kitomis sportinės veiklos
erdvėmis. Druskininkų švietimo
skyriaus pavaduotoja L. Černiauskienė kalbėjo apie projektus, susijusius su vaikų lopšelių-darželių
bei mokyklų aikštynais, druskininkiečių vaikų ir jaunimo galimybes
Druskininkuose užsiiminėti įvairiomis sporto šakomis. Ji sakė, kad,
ugdant Druskininkų vaikus ir jaunimą, sportinei jų veiklai skiriamas
didelis dėmesys.
Mokytojas Jonas Jazepčikas,
kuris buvo ir šios pamokos-susitikimo iniciatorius, pristatė mokiniams Lietuvos vaikų sportinio ėjimo čempionę Akvilę Orliukaitę.
Visi svečiai, atsakydami į klausimą apie tai, kas lemia svajonių išsipildymą, minėjo, kad
svarbiausiai yra išsikelti tikslą
ir, jo siekiant, nesustoti pusiaukelėje: sportas padeda stiprėti
ne tik fiziškai, bet ir ugdo ištvermę, ryžtą, kitas charakterio savybes, kurių prireikia, siekiant
didžiųjų savo gyvenimo tikslų.
Susitikimo pabaigoje direktorė D. Časienė pakvietė į antrą
pamoką – sportinei veiklai skirtose mokyklos erdvėse. Sporto
salėje susirungė jaunosios kartos komanda su olimpiečio, Seimo nario ir mokytojų rinktine.
Šios pamokos paskatino mokinių pasiryžimą atkakliai siekti
savo tikslo, nebijoti pirmųjų nesėkmių ar pralaimėjimų.
Juk tik atkaklumu ir ryžtu kiekvienas pasiekiame svajones: dideles ar mažesnes, tačiau – savo!
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Vaistų suderinamumas – nemokama paslauga sveikatai apsaugoti
cientams, vartojantiems 5-9 vaistus, tikimybė susidurti su bent viena neigiama vaistų sąveika siekia
50 proc. Todėl vaistų suderinamumo problema ypač svarbi vyresnio amžiaus žmonėms, kurie
vartoja daugiau medicininių preparatų nei jaunesni pacientai.
Pasak A. Stankūnienės, labai svarbu, kad apie vaistų derinimo svarbą vis plačiau kalba
ne tik gydytojai ir farmacininkai,
bet ir plačioji visuomenė: „Džiaugiamės, kad sėkmingai bendradarbiaujant su gydytojais, į vaistų suderinamumo bei atsakingo
vaistų vartojimo svarbą pavyko atkreipti ir valdžios institucijų
dėmesį – jau yra galvojama apie
galimus sprendimus visos valstybės mastu“.

Pasaulinė statistika rodo,
kad 6 proc. vaistinių klientų vienu metu vartodami skirtingus vaistus susiduria su
sveikatos problemomis. Pasak Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Vaistų technologijos ir socialinės
farmacijos katedros lektorės,
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės – vedėjos dr. Aurimos
Stankūnienės, vaistų suderinamumas ypač svarbus, kai
vaistus pacientui skiria keli
gydytojai, pradedami vartoti nauji vaistai ar galima reta
vaistų sąveika.

Kodėl svarbu derinti vaistus?
Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos Lietuvoje duomenimis,
2016 metais buvo užfiksuoti 705
pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus ir 27 mirties atvejai, susiję su vaistų vartojimu. Apie panašius sveikatos
sutrikdymus, hospitalizacijas ar
net mirties atvejus dėl vaistų vartojimo galime rasti bet kurios pasaulio šalies statistikoje.
„Todėl tiek vaistininkai, tiek
mokslininkai, tiek ir sveikatos politikai pabrėžia apie atsakingą
vaistų vartojimą, kuris tampa vis
svarbesniu augant vaistų vartoji-

PRANEŠIMAS
Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą
klientams, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos trasų patikras ir jų hidraulinius bandymus. Informuojame, jog birželio 5-7 dienomis bus atliekami Druskininkų miesto šilumos trasų hidrauliniai bandymai.
Darbai bus organizuojami taip: 2018.06.05 d. 8 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas miestui, išskyrus Druskininkų vandens parką, bei atlikti hidrauliniai bandymai. Vartotojams karšto
vandens tiekimas bus laipsniškai atnaujinamas nuo 2018.06.06
iki 2018.06.07 d. Pažeistų tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti, kaip įmanoma greičiau atlikus remonto
darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkretiems namams bus informuoti jų prižiūrėtojai.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“

mui pasaulyje. Viena iš aktualiausių problemų – skirtingų vartojamų vaistų suderinamumas. T.y.
du ir daugiau saugūs vaistai vartojami kartu gali sukelti šalutinius
ir sveikatai pavojingus poveikius.
Vaistų suderinamumo klausimas
yra gana intensyviai nagrinėjamas pasaulio mokslininkų. Pastaruosius kelis metus mokslinėje spaudoje kiekvienais metais
yra paskelbiama po 200 stambesnių tyrimų šia tema“, – sakė
LSMU lektorė, „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė – vedėja dr. Aurima Stankūnienė.
Tyrimų rezultatai rodo, kad pa-

Kokie vaistų deriniai pavojingiausi?
Pasaulinių tyrimų duomenimis,
20-30 proc. pavojingų vaistų derinių sudaro receptinių ir nereceptinių vaistų vartojimas vienu metu.
Daugiausiai vaistininkų atsiliepimų gaunama apie širdies ligoms
skirtų vaistų nesuderinamumą su
kitais vaistais.
A. Stankūnienės teigimu, vieni
sunkiausiai derinamų ir pavojingiausių vaistų yra ir kraujo krešėjimui reguliuoti skirti vaistai: „Jei
pacientas vartoja šiuos vaistus,
visada prašome informuoti net ir
apie, pavyzdžiui, peršalimo simptomams sumažinti vartojamus nereceptinius vaistus“.
Suderinamumo problemų su
kitų grupių medikamentais dažnai turi net ir vaistai nuo skausmo.
Kai kurie vaistai yra ypač paveikūs kitiems medikamentams, o jų
šalutinis poveikis sąveikos atveju pasireiškia rimtomis ir įvairiomis formomis. Pavyzdžiui, netinkamai vartojant kraujo krešėjimui
reguliuoti skirtus vaistus kartu su
preparatais nuo skausmo, gali atsirasti opų virškinamajame trakte,
kilti kraujavimas žarnyne.
Šalutinis poveikis gali atsirasti
ne tik vartojant skirtingus vaistus,
bet ir maisto papildus, vitaminus
ar, rodos, nekaltus nereceptinius
vaistus nuo galvos skausmo. Pavyzdžiui, vitaminas C, rimčiau su-

sirgus, gali slopinti gydytojo išrašytų antibiotikų poveikį.
Kaip veikia vaistų suderinamumo sistema?
Jei pacientas vartoja bent dvejus skirtingus vaistus, visada gali
užeiti į artimiausią „Gintarinę
vaistinę“ ar „Norfos vaistinę“ ir nemokamai pasitikrinti, ar tie vaistai
tarpusavyje dera. Sistemoje išskiriami keturi nesuderinamumo lygiai: A, B, C ir D. Tai apibrėžia riziką: į A ir B kategoriją patenkantys
vaistų deriniai – mažiausiai pavojingi, o rizika nėra reikšminga, C
kategorijai priskiriamus derinius
galima naudoti esant reikalui, tačiau reikia koreguoti vaistų dozes.
D kategorija rodo, kad vaistų derinys yra nevartotinas.
Iškilus probleminiam suderinamumo atvejui, visuomet yra svarbiausia užtikrinti tinkamą vaistininko partnerystę su gydytoju.
Gydymą pacientui skiria ir visą
gydymo procesą kontroliuoja gydytojas. Tuo tarpu vaistininko
funkcijos yra glaudžiai bendradarbiaujant su gydytojais užtikrinti gydymo kokybę, suteikti pacientui reikiamą informaciją apie
galimas neigiamas vaistų tarpusavio sąveikas bei atsakingą tinkamų vaistų vartojimą.
„Praktikoje pamatėme, kad, pavyzdžiui, į vaistinę atėjus pacientui su dviem nekompensuojamųjų
vaistų receptais, dažnai pakanka
susisiekti su gydytoju ir po konsultacijų pasiūlyti tinkamiausią
derinį. Tokiu būdu pacientui bus
užtikrintas efektyviausias gydymo būdas“, – teigė LSMU lektorė,
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė
– vedėja dr. Aurima Stankūnienė.
Sudėtingesnis atvejis yra tuomet, kai pacientui kompensuojamus vaistus paskiria skirtingi
gydytojai ir patikrinus vaistinėje
nustatoma, kad jie nedera. Tada
vaistininkas turi bendradarbiauti su visais gydytojais ir kartu padėti pacientui. Žinoma, tai užima
laiko, tačiau kartu tai yra optimaliausias sprendimas, kuris leidžia
užtikrinti, kad vartojami vaistai
veiks efektyviai, o gydymas bus
kiek įmanoma saugesnis, o tai ir
yra svarbiausia pacientui.

Apie vaistų suderinamumo sistemą
Vaistų suderinamumo sistemoje sukaupta informacijos apie 20
tūkst. skirtingų vaistų sąveikų, kurios sudarytos remiantis Karolinska instituto klinikinės farmakologijos departamento Švedijoje,
Stokholmo apskrities tarybos ir Suomijos universitetų duomenimis.
Informacija apie vaistus ir jų derinius sistemos duomenų bazėje
atnaujinama 4 kartus per metus, remiantis naujausiais tyrimais,
kurių skaičius kasmet siekia 1000-1500.
Tokia sistema gydymo įstaigose ir vaistinėse, naudojama kasdienėje medicinos praktikoje, taip pat įdiegta Švedijoje, Suomijoje,
Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, nuo 2016 m. – ir Estijoje.

UAB „Kerista“ siūlo darbą kelio
darbininkams

Darbo pobūdis:
gerbūvio darbų įrengimas, kelio, šaligatvio bortų įrengimas, vejos
įrengimas, plytelių/trinkelių dangos įrengimo darbai.
Reikalavimai:
darbo patirtis būtų privalumas (neturinčius patirties – apmokome);
neturėti žalingų įpročių; atsakingumas ir kruopštumas.
Garantuojame laiku mokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo
rezultatų.
Darbo vieta: Druskininkai.
Kreiptis: tel. 8 686 97987 arba gyvenimo aprašymą siųsti el.
paštu.: kerista@kerista.lt
Brangiai superkame senus gintaro karolius (2000 Eur už 100 g),
sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

Ieškome dingusio šuns.
Gal kas matėte?

Tel. 8 657 87140
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„Saulės“ mokyklos futbolininkės – Lietuvoje
ketvirtos

Renginiai
Kaune vykusiose „Ladygolo“ superfinalinėse futbolo varžybose puikiai pasirodė Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos futbolininkės, treniruojamos V. Kapčiaus/Giedriaus Goberio nuotrauka

Kaune vykusiose „Ladygolo“
superfinalinėse futbolo varžybose puikiai pasirodė Druskininkų
„Saulės“ pagrindinės mokyklos (8
kl. ir jaunesnės) futbolininkės (treneris Vytautas Kapčius). Komandos buvo suskirstytos į du pogrupius po 5 komandas.
„Saulės“ futbolininkės, nugalėjusios Tauragės „Pajūrio“ ko-

mandą rezultatu 1:0 ir varžoves
iš Vilniaus „Ąžuolyno“ gimnazijos
rezultatu 2:0, pogrupyje užėmė Iąją vietą. Pusfinalyje „Saulės“ komanda susitikimą su „Vilkijos“ komanda pralaimėjo rezultatu 1:3.
Dėl trečios vietos druskininkietės lygiosiomis (0:0) sužaidė su
Panevėžio „Ramygalos“ gimnazijos komanda; po baudinių serijos

taiklesnės buvo „Ramygalos“ komandos futbolininkės. Druskininkų komandoje geriausia žaidėja
pripažinta Viktorija Gylytė.
Merginos apdovanotos sportinės aprangos komplektais bei dovanomis.
„Saulės“ pagrindinės
mokyklos informacija

Jaunieji plaukikai turnyre „Rekordininko
diena“ atstovavo Druskininkams
Druskininkų plaukikai gegužės
17-18 dienomis dalyvavo Liepojos (Latvija) plaukimo turnyre „Rekordininko diena“. Šiame
turnyre dalyvavo gausus būrys
sportininkų iš Klaipėdos, Liepojos plaukimo sporto mokyklų. Viso apie 200 sportininkų.
Druskininkus atstovavo dešimt ir
mūsų sportininkų. Trylikos metų
ir jaunesnių amžiaus grupėje
puikiai pasirodė ir mūsų miesto atstovai. Nepabūgę vyresnių
už save ir didelės konkurencijos
mūsų plaukikai Smiltė Bujokaitė (2006 g. m.), Eglė Orliukaitė
(2006 g. m.), Goda Paulauskaitė (2006 g. m.), Emilija Žemaitytė (2006 g. m.), Marina Černikova (2007 g. m.), Martynas
Plukys (2006 g. m.), Matas Volungevičius (2006 g. m.), Egidijus Fedorenka (2006 g. m.), Titas Dudzinskas (2006 g. m.),
Kajus Vitkauskas (2005 g. m.)
kovojo dėl kuo aukštesnių vietų. Merginų tarpe sėkmė lydėjo Smiltę Bujokaitę, kuri 200 m
laisvojo stiliaus rungtyje iškovojo
2 vietą ir Eglę Orliukaitę iškovojusi sidabro apdovanojimus 100
m. nugara distancijoje. Vaikinų
tarpe greičiausiai startavo Martynas Plukys, kuris daugelyje
savo rungčių liko 4-as. Dauguma
sportininkų pagerino savo asmeninius laikus ir puikiai atstovavo
Druskininkams. Gegužės 19 d.
Druskininkų plaukimo komanda
dalyvavo Varėnos vasaros plaukimo pirmenybėse. Kuriose dalyvavo vaikai iš Kauno, Vilniaus,
Varėnos sporto plaukimo mokyklų ir plaukimo centrų. Druskininkus atstovavo gausus būrys
vaikų – 21 sportininkas. Pačių
mažiausių sportininkių grupėje
puikiai pasirodė Ditė Volungevičiūtė (2010 g. m.), kuri 25 m ant

Gegužės 24 d. 17.15 val. Susitikimas su LRT televizijos projekto ,,Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ dalyviu ir knygų autoriumi Selemonu Paltanavičiumi.
Knygų serijos „Nemunu per Lietuvą“ II dalies „Vysla per Lenkiją“ pristatymas. Koncertuos Druskininkų LPS ,“Bočiai“ mišrus ansamblis, vadovaujamas V. Dansevičiaus
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Birželio 1 d. Paramos akcija #Už galimybę sveikti linksmiau, skirta
Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujinimui
15 val. Krepšinio varžybos 3x3. Registracija renginio dieną, komandos mokestis – 5
Eur (erdvė prie Druskininkų gydyklos)
15 val. Paramos akcijos mugė ir pramogos visai šeimai: muilo burbulų „Burbuliatorius“, „Akmens-popieriaus-žirklių“ ir „Spirdžiaus“ turnyrai, interaktyvi viktorina, batutai
ir karuselės. Edukaciniai užsiėmimai visai šeimai: „Menas kitaip“, meninės kūrybinės
dirbtuvės „Tep šlep“ su Deividu. Lankytojų lauks AQUA skanioji erdvė, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų kiemelis (Pramogų aikštė)
17 val. Paramos akcijos šventinis koncertas. Dalyvaus Druskininkų savivaldybės vaikų ir jaunimo grupės, pop choras „O lia lia vaikai“, grupė „Majamio merginos“ (vad. L.
Lapkauskaitė), Justinas Lapatinskas, Ronata ir Rūta Kotryna, „The Groovy group“. Masinis šokis „Flash Mob“. Vakaro viešnia – Lietuvos atstovė „Eurovizijos“ dainų konkurse Ieva Zasimauskaitė (Pramogų aikštė)
18
val.
Apžvalginiai
pakilimai
oro
balionu
(Vijūnėlės
parkas)
18-20 val. Ekskursinio traukinuko maršrutai iš Pramogų aikštės į Vijūnėlės parką
Birželio 2 d. 16 val. Druskininkų baltarusių draugijos „Spadčyna“ 25-mečio koncertas. Dalyvaus meno kolektyvai „Kryžačiok“ (Minskas), „Litarynka“ (Minskas), „Zadorinka“ (Gardinas) (Pramogų aikštė)
Birželio 3 d. 13.15 val. senjorų meno kolektyvų koncertas „Draugystės pynė“, skirtas
Tėvo dienai, Lietuvos 100-mečiui ir K.Dineikos 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvaus Druskininkų, Jonavos ir Vilniaus „Bočių“ meno kolektyvai (Pramogų aikštė)
Parodos
Gegužės 30 d. 17 val. Onos Olšauskienės retrospektyvinės darbų parodos „Ieškojimai“ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 1-31 d. sertifikuoto tradicinių amatų meistro Albino Šileikos (Utena) prieverpsčių paroda (Viečiūnų bendruomenės centras, Verpėjų g. 17, Viečiūnai)
Gegužės 25 d. 14 val. Gardino miesto A. Tyzenhauzo meno mokyklos mokinių miuziklas „Tavo vardas meilė“ Renginys nemokamas (Centras „Dainava“, Maironio g. 22,
„Aušrinės“ salė.)
Birželio 2 d. 16 val. Pramogų aikštėje Druskininkų baltarusių kultūros draugijos
„Spadčyna“ 25-ečio šventė. Dalyvauja kolektyvai „Litarynka“; „Vilejka“, „Zadorinka“.
Renginio rėmėjai: Tautinių mažumų departamentas, Druskininkų savivaldybė, sanatorija „Belorus“, Druskininkų vandens parkas
Birželio 3 d. 13.15 val. Druskininkų „Bočiai“ kviečia į koncertą, skirtą Tėvo dienai,
atkurtos Lietuvos 100-mečiui ir Karolio Dineikos 120-osioms metinėms paminėti. Dalyvaus Vilniaus, Jonavos ir Druskininkų „Bočių“ meno kolektyvai (Pramogų aikštėje)
Tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės jubiliejinė karpinių paroda „Šimtažiedis“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Fotografijų paroda „Karolis Dineika – gimtojo krašto šauklys“. Parodos rengėja – Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė J. Čepaitienė
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Visi vaikai varžybose pasisėmė patirties bei noro treniruotis ir toliau/Organizatorių archyvo nuotrauka

nugaros rungtyje iškovojo aukso
medalį, jos kolegė Elinga Bujokaitė (2012 g. m.) liko 6-a. 2009
gimimo metų grupei atstovavo
Kamilė Cibulskaitė, Elzė Skausmenytė, Evita Juškevičiūtė, Vasarė Kvedaravičiūtė, Aronas Miglinas, Ignas Veselovas, Vladas
Juozapavičius, Emilis Urbanavičius, Argintas Mankevičius, Agota Grantauskaitė (2008 g. m.),
Marina Černikova (2007 g. m.) ir
Egidijus Fedorenka (2007 g.m.)
Vaikams puikiai sekėsi startuoti
ir pagerinti savo asmeninius laikus. Geriausiai jaunesnių vaikų
amžiaus grupėje startavo Aronas Miglinas, kuris 50 m laisvuoju stiliumi parodė įspūdingą greitį
ir laimėjo sidabro medalį. Agota
Granatauskaitė 50 m krūtine iškovojo 4-ają vietą o Ignas Veselovas distancijoje 50 m laisvuoju
stiliumi liko 5-as. Vyresnių vai-

kų grupėje dalyvavo Goda Paulauskaitė, Eglė Orliukaitė, Smiltė Bujokaitė, Emilija Žemaitytė,
Martynas Plukys, Matas Volungevičius, Kajus Vitkauskas. Eglė
parvežė į namus sidabro ir bronzos apdovanojimus, o Smiltė
100 m laisvuoju stiliumi iškovojo
4 poziciją. Vaikinų tarpe Martynas ne tik greitai plaukė ir gerino savo rezultatus, bet ir laimėjo
2-ają ir 3- ają vietas. Matas kovojo plaukdamas krūtine ir iškovojo 4 vietą. Kajus laisvuoju stiliumi liko 5-as. Druskininkų vaikinų
komanda pirmą kartą dalyvavo
mišrios amžiaus grupės estafetėje ir laimėjo garbingą 3-ą vietą. Joje plaukė Martynas Plukys,
Aronas Miglinas, Ignas Veselovas ir Egidijus Fedorenka.
Laisvalaikio ir sporto klubo
„Druskininkai“ informacija

Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų, skirta 120-osioms Karolio Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Prakalbink portretą lietuviškai“ iš Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinio, skirta Lietuvių kalbos dienoms (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Atnaujinta Kioto tarptautinės medžio raižinio asociacijos sudaryta šiuolaikinio Japonijos medžio raižinio paroda „Medžio raižinio efektas“ (M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Individualiai mokau groti gitara ir vaikus,
ir suaugusius. Tel. 8 624 26153

Informuojame, kad 2018 m. birželio 7 d. 9.00 val. bus atliekamas B. Karnilienei
ir R. Viščiniui priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0006:335), esančio
Neravų k. Druskininkų sav. ribų ženklinimas.
Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo savininką A. Jakubavičių (kad. Nr.
3878/0006:358).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 868505537.
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Paminėtos pasieniečio G. Žagunio 27-osios žūties metinės
Gegužės 18 d. buvo minimos pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje
nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 27-osios mirties
metinės. Kaip ir kasmet Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) organizavo renginius, skirtus šiai tragedijai
prisiminti.
Ant G. Žagunio kapo Antakalnio kapinėse buvo padėta
gėlių. Dalyvavo valstybės institucijų atstovai, G. Žagunio artimieji, VSAT vadovybė, kiti svečiai, Vidaus reikalų ministerijos
reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Už G. Žagunį Šalčininkų rajono Dieveniškių miestelio
Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.

me Šalčininkų rajono Krakūnų
kaime, prie paminklo G. Žaguniui, surengtas iškilmingas
minėjimas. Padėtos gėlės, prisimintas pasieniečio žygdarbis.
G. Žagunis po mirties apdovanotas Pirmojo laipsnio Vyčio
Kryžiaus ordinu, taip pat Šaulių Žvaigždės ordinu, Sausio
13-osios atminimo ir Kariuomenės savanorių kūrėjų medaliais,
VSAT atminimo ženklais „Valstybės sienos apsaugai 85“, „Valstybės sienos apsaugai 90“ ir „Valstybės sienos apsaugai 95“. Minint
G. Žagunio žūties 20-ąsias metines, VSAT Pasieniečių mokykloje
Medininkuose vienai iš auditorijų
suteiktas Gintaro Žagunio vardas.
G. Žagunio žūties vietoje, pasienyje su Baltarusija esančia-

Parengta pagal VSAT
informaciją

Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka....
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Algirdą Damulevičių,
dėl brangaus brolio mirties.
DNSB „Gojus“ bendruomenė
Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka ir skausmas,
kad daugiau Jos nebebus.
Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Dailydienę
dėl mylimos sesers mirties.
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
tik paliks atminty jo žodžiai ištarti.
Užgeso mielos akys, nusviro darbščios rankos,
ir paliko vien sielvartas širdy.
Mirus Sigitui Stabingiui,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Laimą ir artimuosius.
DNSB „Pastogė“ gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus Stanislovui Akulavičiui,
nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius ir gimines.
Antakalnio g. 13 bendrijos gyventojai
Jus palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
Nuoširdžiai užjaučiame Algirdą Damulevičių
dėl brolio mirties.
Bendradarbiai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 698 72320

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Pjauname žolę, parduodame malkas.
Tel. 8 684 96511

Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

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

Tel. 8 686 55692

DVIRAČIAI:

Sėkmingai dirbanti ir plečianti gamybą Leipalingio ir Lazdijų
siuvimo baruose AB „Kauno Baltija“ kviečia dirbti:
Leipalingyje – siuvimo įrengimų mechaniką (4 val. darbo dienai).
Reikalavimai – gebėjimas ir patirtis remontuoti siuvimo įrengimus;
kvalifikuotas siuvėjas (-us);
Lazdijuose – kvalifikuotas siuvėjas (-us).
Siūlome patrauklias darbo sąlygas bei darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą.
Kreiptis: Leipalingis: 8 (313) 43383, 8 650 26619
Lazdijai: 8 (318) 52173, 8 650 26628

Nauji ir naudoti.
Nuoma, remontas,
atsargines detales,
aksesuarai.
Tel. 8 682 10953
Mus rasite:
Šv. Jokūbo g. 3
Dirbam be išeiginių.

Brigada greitai ir kokybiškai
uždengs Jūsų namo stogą,
išmatuos ir sukomplektuos
medžiagas. Suteikiame
garantijas. Tel. 8 655 75705

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

Kavinei „Senasis Nemunas“ reikalingi virėjai
(-jos), padavėjai (-jos). Tel. 8 616 09593

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
UAB „Transeta“ ieško dažymo specialistų ir paruošėjų
dažymui. Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų
kioske. Tel. 8 681 17854
UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

Nestandartinių
baldų gamyba.
Projektuojame,
gaminame,
sumontuojame.
Tel. 8 611 20412
Išnuomojame 20 -30 kv. m
ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkai.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p.: jonasgra@yahoo.
com

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva –
Čekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojamsekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir
greitas pristatymas.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi,
argonu ir dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai: 8 313 52204 ir 8 685 41190.

MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medieną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.

Tel. 8 659 32055
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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 butas Gardino g. 17, 1
aukšte. Tel. 8 687 21996

1 kambarys, 3 aukšte, Klaipėdos g.
32, Klaipėdos raj., Gargždų miesto
centre, renovuotame, bendrabučio
tipo, name. Tel. 8 611 82550
1-2 kambarių butai naujos statybos
7 aukštų name Gardino g. 56G (prie
tvenkinio). Tel. 8 687 37575
2 kambarių 52,56 kv. m butas 5 aukšte iš 5, Merkinės g. Kaina – 36000
Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 46 kv. m butas centre, M.
K. Čiurlionio g., 1 aukšte iš 5, atskiras įėjimas. Kaina – 50000 Eur.
Tel. 8 698 48621
2 kambarių 46 kv. m butas Gardino
g., 3 aukšte iš 4. Kaina – 20500 Eur.
Tel. 8 698 48621
2 kambarių 49,79 kv. m butas 3 aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis nerenovuotas. Butui reikalingas remontas.
Kaina – 45000 Eur. Tel. 8 686 69945

Namas Leipalingyje su ūkiniais pastatais 18 a sklype. Kaina – 28000
Eur. Tel.: 8 626 66461, 8 626 64747
Gyvenamas namas su visais patogumais Viečiūnuose, sodų b-joje „Papartis“. Tel. 8 685 86947
80 kv. m namas centre su baldais, 4
a sklype. Kaina – 108000 Eur.
Tel. 8 698 48621
112 a žemės ūkio paskirties sklypas
(iš jų 25 a miško) Kamorūnų kaime,
tarp „Vilkės“ golfo lauko ir Veisiejų
kelio. Kaina – 3500 Eur.
Tel. 8 613 80442
15 a sklypas Neravų kaime su pastatais, yra geodeziniai matavimai,
komunikacijos. Tel. 8 659 45939
Sodyba 33 a sklype su ūkiniais pastatais Musteikos kaime, Varėnos raj.,
ant upelio kranto. Tel. 8 618 02054
Sodo sklypas sodų b-joje „Rūta“.
Kaina – 8000 Eur. Tel. 8 682 34688
6 a sodas Leipalingio sen., Vilkanastrų km., bendrijoje „Šilas“, prie Baltojo
Bilso ežero. Tel. 8 640 21117

3 kambarių 57,7 kv. m butas renovuotame name, Šiltnamių g., 5 aukšte
iš 5, renovacija išmokėta. Kaina –
45000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 604 75814

Gyvenamas namas su ūkiniais pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina
– 39000 Eur. Tel. 8 694 52629

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte
iš 4. Kaina – 42000 Eur.
Tel. 8 698 25691

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

2 aukštų gyvenamas namas 10 a
sklype Druskininkuose. Kaina –
80000 Eur, arba keičiu į butą Vilniuje.
Tel. 8 602 10802
65 a namų valdos sklypas M. K. Čiurlionio g. Druskininkuose (galima suskirstyti į daug atskirų sklypų). Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai,
miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be remonto. Kaina – 55000 Eur.
Tel. 8 616 36909
30 a sklypas Leipalingyje.
Tel. 8 686 97437

Lieti diskai R15 (4 skylių, tarpai tarp
skylių – 100 mm) su gerom padangom R15 195/50. Kaina – 110 Eur.
Tel. 8 645 21865
Pokario senovinis traktorius.
Tel. 8 624 64977
„Opel Zafira“ 2005 m., benzinas, TA
iki 2020.04. Tel. 8 614 89590
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., draudimas, automatinė pavarų dėžė.
Tel. 8 682 98506
Padangos su ratlankiais R14 175/70 (4
vnt.) po 15 Eur; „Žiguli“ bagažinė už 10
Eur. Tel. 8 620 24642

10 a sodo sklypas Rūtų g. 13, sodų
b-joje „Raigardas. Kaina – 16500
Eur. Tel. 8 616 36909

Prižiūrėtas, be defektų „Audi“ 1994
m., 2 L benzinas, 98 kW, TA iki 202003, juodos spalvos, pridėsiu padangas su ratlankiais. Kaina – 800 Eur.
Tel. 8 611 60700

29 a sodyba Panaros kaime, 15 km
nuo Druskininkų. Yra kadastriniai
matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 682 33229

„Audi A4“ 1996 m., 1,9 TDI, universalas, TA iki 2020 m. Pridėsiu žiemines
padangas. Kaina – 1200 Eur.
Tel. 8 698 43706

6 a sodo sklypas Jaskonyse netoli
„Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996

Žemės ūkio produkcija

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m gyvenamas namas su ūkiniu pastatu,
garažu 10,6 a sklype Sakų g., Druskininkuose, šalia pušyno arba keičiamas į butą Druskininkuose ar Kaune.
Kaina – 85000 Eur. Tel. 8 600 80228
6,7 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Jovaišių kaime. Tel. 8 601 20652

Mažos bulvės. Tel. 8 613 88656

Parduodami įvairūs daiktai
Neišskleidžiama sofa ir 2 foteliai.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 614 84959
Nauja mezgimo mašina „Severianka“,
vaikiškas sportinis vežimėlis.
Tel. 8 657 70604
Vyriškas rankinis laikrodis „Komandirskyje“. Tel. 8 620 43611
Austos lovatiesės, medinės žvakidės,
apvalus kilimas, mažai naudotas
dviratis. Tel. 8 630 87652
Siuvimo mašina „Čaika“, sportinis ir
paprastas dviračiai, muzikinis centras, šildytuvas-ventiliatorius.
Tel. 8 630 36440

Dovanoju trispalvę katytę.
Tel. 8 605 37508
Prie „Senukų“, šalia gėlių kiosko,
pamesti raktai. Tel. 8 609 28835

Druskininkų lopšeliui
darželiui „Bitutė“
reikalingas (-a) virtuvės
pagalbinis (-ė)
darbuotojas (-ja).
Telefonai pasiteirauti:
8 313 53816, 8 615 72540,
el. p.:
koriukas@gmail.com

Foto spausdintuvas „Canon Selphy
CP710/CP510“ už 10 Eur; fotoaparatas „Sony DSC-H3“ už 15 Eur; laidinis telefonas su nešiojamu rageliu
„Gigaset A415/A405“ už 15 Eur.
Tel. 8 622 82556

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

Moteriškas dviratis su 5 vidinėm pavarom, rėmas „Gulbe“, 26 colių ratai,
dydis M už 135 Eur; vaikiškas dviratis
„Specializied“, 24 colių ratai, 21 pavara už 75 Eur; telefonas „Samsung
i900V“ už 20 Eur. Tel. 8 602 34212

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos. Paskolų ir skolų refinansavimas. Galimybė
pasiskolinti papildomai.
Tel. 8 608 79790

Kineskopiniai plokščiaekraniai televizoriai (37, 51 cm įstrižainė) po 20-22 Eur;
naudoti faneruoti skydai, durų varčios.
Tel. 8 686 43600
Moteriškas dviratis už 20 Eur; dujų
balionas už 10 Eur. Tel. 8 618 67912
6 stalčių šaldiklis. Kaina – 60 Eur.
Tel. 8 611 91421
Šaldytuvas už 25 Eur; vežimėlisskėtukas už 15 Eur; mažai naudotas
kilimas, įvairūs televizoriai po 10 Eur.
Tel. 8 603 04562
Sat antena, senovinės žibalinės lempos, senovinis lygintuvas.
Tel. 8 623 20014

Perka
Butą, sodą arba sodybą Druskininkuose ar 20 km aplink Druskininkus.
Tel. 8 623 29226

Keičia
Namą Kybartuose į 3 kambarių butą
Druskininkuose arba parduoda. Yra 9
a žemės, visos komunikacijos.
Tel. 8 687 48033

Nuoma
Išnuomoju 1 kambario butą prie
Eglės sanatorijos.
Tel. 8 625 54671
Išnuomoju 3 kambarių butą Ateities
g. ilgam laikui. Tel. 8 670 65082
Išnuomoju 3 kambarių 64 kv. m butą
Gardino g. Tel. 8 613 36844
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute Vytauto g. Tel. 8 607 38627

Ieško darbo

Nauji Dadano tipo aviliai.
Tel. 8 646 88970

38 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 626 38308

Pieninga pirmaveršė karvė.
Tel. 8 688 91417

49 m. moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti kapus, tvarkyti aplinką.
Tel. 8 655 71674
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 605 05177
Kiti
Reikalingos ateinančios slaugės
kasdieniai senolės priežiūrai Druskininkuose. Darbas – maisto pirkimas,
ruošimas, maitinimas. Priežiūrai nuo
8 iki 12 val. ir nuo 19 iki 20 val. Mokėsiu 2 Eur/1 val. Tel. 8 620 63553
Dovanoju medinį su dermantino viršumi, masažo stalą. Išsivežti 24 d.
Tel. 8 600 38695

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės sklypus Leipalingio apylinkėse. Gali
būti su bendrasavininkiais,
sutvarkome
dokumentus.
Tel. 8 613 56708

Reikalinga moteris,
padėti sodyboje.
Tel. 8 600 34131
Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

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