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Per įspūdingas šimtmečio eitynės tūkstančiai skėčių kurortą pavertė vilnijančia Lietuvos trispalve/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šiemet minimas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetis, todėl ir Kurorto šventėje buvo daug akimirkų, skirtų
šiai išskirtinei sukakčiai. Savaitgalį Druskininkai pasitiko
vasarą gausybe renginių, tarp
jų – ir įspūdingos šimtmečio
eitynės, kurių metu tūkstančiai skėčių kurortą pavertė
vilnijančia Lietuvos trispalve. Eitynių organizatoriai dalyviams išdalino tūkstančius
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio logotipu puoštų
geltonų, žalių ir raudonų skėčių, kurie eitynėse dalyvavusiems žmonėms liko ir kaip atminimo dovana.

Pramogos – mažiems ir dideliems
Penktadienio popietę neįprastas šurmulys buvo juntamas
kavinės ALKA prieigose. Čia
veikiančiame Vandens pramogų parke organizuotas pirmasis šeimų turnyras „Water Inn“.
Renginio metu netrūko smagių
akimirkų nei rungtyse dalyvavusioms komandoms, nei žiūrovams.
Iš karto po eitynių Pramogų
aikštėje surengtas iškilmingas
Kurorto šventės atidarymas.
Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“, sunkiojo roko
grupės „Thundertale“, Lietuvos
kariuomenės orkestro ir folkloro

atlikėjos Rasos Seros surengta
programa „Kilkim, broliai, sakalais!“ susirinkusiems paliko neišdildomų įspūdžių. Iki vėlumos
tęsėsi vakaro koncertas: šventės dalyvius pradžiugino aktoriaus Mariaus Jampolskio ir
Irūnos koncertas bei Druskonio ežero amfiteatre koncertavę
„Strings Of Earth“ ir Vidas Bareikis.
Penktadienio renginius vidurnaktį vainikavo lazerių ir fejerverkų šou Druskonio ežero pakrantėje.
Šeštadienį druskininkiečiai ir
kurorto svečiai pradėjo, išmėgindami gongų terapiją ir žvaliai
mankštindamiesi išpuoselėta-

me K. Dineikos sveikatingumo
parke, kuris šventės dienomis
sulaukė didelio dėmesio. Unikali parko erdvė, geras oras ir
nuostabios bardų dainos sutraukė ypač gausų būrį lankytojų.
Gydyklų parke surengtas tarptautinis kulinarinis konkursas
„2018 m. BBQ geros valios taurė“.
Pramogų aikštėje susirinkusieji
išvydo festivalio „Skamba skamba kankliai“ svečių pasirodymus,
ten surengtas ir tradicinis jaunųjų
solistų festivalis-konkursas „Rock
in summer“.

4-5 psl.
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Su Savivaldybės vadovais ir ligoninės
darbuotojais susitiko LR Sveikatos
apsaugos ministras A. Veryga

Pristatyti interaktyvios
informacijos pateikimo
metodai

UAB „Binarus“ darbuotojai pristatė kūrybiškus ir atraktyvius informacijos pateikimo
būdus/ UAB „Binarus“ archyvo nuotrauka
Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga lankėsi ir Druskininkų savivaldybėje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gegužės 28 dieną Druskininkuose lankėsi ir su Druskininkų savivaldybės vadovais
bei Druskininkų ligoninės darbuotojais susitiko LR Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga. Susitikimuose dalyvavo

ir LR Seimo nariai V. Vingrienė bei Z. Streikus. Susitikimų
metu diskutuota apie rajoninių
ligoninių restruktūrizacijos idėją, galimybes ieškoti efektyvių
būdų, kaip suteikti kuo aukštesnės kokybės medicinines

paslaugas, kaip gydytojams ir
kitam personalui užtikrinti darbo krūvius bei adekvačius atlyginimus, kaip pritraukti jaunų
specialistų. Ministras atsakė į
medicinos darbuotojams rūpimus klausimus.

Svečiai iš Azerbaidžano domėjosi
gerąja Druskininkų kurorto patirtimi

Gegužės 24 dieną Druskininkų savivaldybėje lankėsi UAB
„Binarus“ darbuotojai Donatas Grinius ir Saulius Galinis,
Savivaldybės vadovams bei
skyrių vedėjams ir specialistams pristatę kūrybiškus ir atraktyvius informacijos pateikimo būdus.
Susitikime kalbėta apie naujausių technologijų galimybes bei
pristatyti interaktyvūs vaizdo,
garso, 3D sprendimai. Taip pat
pristatyti ir virtualios bei papildytos realybės sprendimai. Kalbėta apie 3D sprendimus, kurie neatsiejami šiuolaikinio edukacinio
proceso metu, kai siekiama mokinius sudominti ir atraktyviai jiems
pateikti informaciją. Įmonė taip
pat siūlo atraktyvius sprendimus
miesto erdvėms, tad aptarti kūrybiški sprendimai parkams ir skverams bei kitoms miesto erdvėms.

Susitikimo metu UAB „Binarus“
pademonstravo interaktyvų priedėlį, kuris bet kurį kietą lygų paviršių gali paversti liečiamu.
„Esame modernus tarptautinis
kurortas, nuolat ieškome naujų galimybių visose srityse. Apie
vizualiojo mokymosi atliekamą
svarbų vaidmenį mokymo ir mokymosi procese, suteikiant naujų
galimybių, mes jau žinome. Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose yra ne viena interaktyvi
priemonė. Džiugu, kad daugiau
interaktyvių sprendimų atsiranda
ir miesto erdvėms, kuriose nuolat lankosi daugybė vietinių gyventojų bei miesto svečių. Esu
įsitikinęs, kad ateityje Druskininkų kurortą pagyvins ne vienas atraktyvus sprendimas“, – kalbėjo
susitikime dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas.

Birželį vyks Lietuvos
kariuomenės pratybos
„Perkūno griausmas 2018“

Gerosios patirties pasisemti atvykę svečiai susitikimo metu domėjosi savivaldybės kompetencijomis, valdymo struktūra, įstatymine
baze, biudžetu bei jo formavimu/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius bei Dokumentų ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Ciūnienė
priėmė svečius iš Azerbaidžano.
Susitikimo metu L. Urmanavičius svečiams pasakojo apie
Druskininkų traukos objektus,
viešąsias miesto erdves: parkus,
dviračių takus bei kitus turistams

svarbius objektus ir įdomias lankytinas vietas. Susitikimo metu
taip pat aptartos investicijos, turistų srautai bei turizmo plėtra.
Gerosios patirties pasisemti atvykę svečiai susitikimo metu domėjosi savivaldybės kompetencijomis, valdymo struktūra,
įstatymine baze, biudžetu bei jo
formavimu. Svečiai taip pat domėjosi kurorto atgaivinimu, čia
veikiančiais traukos objektais,
negailėjo pagyrų kurortui bei

komplimentų Savivaldybės vadovams, sugebėjusiems sukurti vieną iš moderniausių Europos
kurortų.
Po susitikimo su Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotoju svečiai iš Azerbaidžano lankėsi Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centre AQUA, Druskininkų gydyklose, „Lynų keliu“ kėlėsi
į „Snow Areną“, ten apžiūrėjo visus metus veikiantį žiemos pramogų kompleksą.

Informuojame, kad š. m. birželio 1-15 dienomis Lietuvos teritorijoje vyks jungtinės lauko taktikos pratybos „Perkūno griausmas
2018“. Pratybose dalyvaus Lietuvos kariuomenės (LK) vienetai,
NATO sąjungininkų kariai, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijos, Lietuvos šaulių
sąjungos padaliniai ir kiti pratybų
dalyviai.
Tai didžiausios 2018 m. LK organizuojamos pratybos.
Pagrindinis šių pratybų tikslas –
treniruoti LR ginkluotąsias pajė-

gas vykdyti valstybės ginkluotos
gynybos koncepcijoje nustatytas
plataus spektro operacijas LR teritorijoje savarankiškai ir kartu su
NATO sąjungininkų pajėgomis.
Visų pratybų metu bus naudojama karinė technika, ginklai, pirotechnika ir kitos specialiosios
priemonės, todėl bus girdimi šūviai, sprogimai, technikos keliamas triukšmas.
Pratybos vyks tiek šviesiuoju,
tiek ir tamsiuoju paros metu, o karinė technika judės ir miestuose,
ir užmiesčio teritorijose.
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Druskininkuose lankėsi informacinio turo dalyviai iš Kazachstano

Meras R. Malinauskas bei VšĮ „Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorius R. Palionis susitiko su žurnalistais iš Kazachstano/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas bei VšĮ „Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos
centras“ direktorius Rimantas
Palionis susitiko su žurnalistais iš Kazachstano.
Vilniaus ir Kazachstano sostines sujungus tiesioginiam skrydžiui, į Lietuvą atvyko informacinio turo dalyviai – žurnalistai iš
Kazachstano. Informacinis turas
organizuotas, bendradarbiaujant
Lietuvos ambasadai Kazachstane bei skrydžius organizuojančiai
įmonei, o jo tikslas – dešimties žiniasklaidos priemonių atstovams
parodyti Lietuvą, jos gražiausias
vietas, lankytinus objektus.
Lietuvos ambasados atstovo
Andriaus Burbos lydimi informacinio turo po Lietuvą dalyviai pirmadienį lankėsi Druskininkuose.
Susitikę su Savivaldybės meru
R. Malinausku, jie negailėjo pagyrų kurortui. Žurnalistų manymu, savo jaukumu ir išpuoselėta
aplinka Druskininkai tikrai sužavės čia apsilankyti nusprendusius
Kazachstano gyventojus.
Kurortu bei jo sėkmės istori-

ja susidomėję svečiai susitikimo metu klausinėjo apie miesto
atgaivinimą, įgyvendintus projektus bei investicijas. R. Malinauskas svečiams pristatė pirmuosius įgyvendintus projektus
Druskininkų mieste bei išspręstą
sezoniškumo problemą. Savivaldybės meras svečiams pasakojo apie įgyvendinamus projektus,
didžiuosius traukos objektus: visiems puikiai žinomą Druskininkų vandens parką, vienintelį
visus metus veikiantį žiemos pramogų kompleksą Baltijos šalyse
„Snow Areną“, ekologinius lynų
keltuvus. Kalbėta apie viešąsias
miesto erdves, parkus, dviračių
takus bei kitus turistams svarbius objektus ir įdomias lankytinas vietas. Susitikimo metu taip
pat aptarta turizmo plėtra bei investicijos.
Po susitikimo su Druskininkų savivaldybės meru žurnalistai iš Kazachstano lankėsi žiemos pramogų komplekse „Snow Arena“,
sanatorijose, SPA centruose,
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre AQUA ir kituose lankytinuose objektuose.

Druskininkų savivaldybės mokiniai vasarą praleis turiningai
2018 metų vasarą Druskininkų savivaldybės mokiniai praleis turiningai. Iš Druskininkų
savivaldybės biudžeto vasaros programų organizavimui
ir vykdymui skirta 28 630
eurų. Finansavimas skirtas
15 neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu. Vasaros stovyklose
atostogaus daugiau nei 800
vaikų. Prie vaikų turiningo poilsio nemaža dalimi prisidės
tėveliai ir rėmėjai, bus skirtos
paramos lėšos nemokamam
maitinimui. Iš viso 2018 metų
vasaros stovykloms numatoma beveik 58 000 eurų.
Laisvoji mokytoja A. Paulėkaitė organizuos 4 pamainų stovyklą „Vasara parapijos namuose“,
laisvoji mokytoja D. Grušauskaitė – 5 pamainų stovyklą „Stovykla SMART“, muzikos studija „Mikutis“ organizuos orkestro
kūrybinę stovyklą, laisvoji mokytoja R. Bocisienė – 2 pamainų stovyklą „Robinzono Kruzo
atradimai“, Druskininkų švietimo
centras – vasaros saviugdos užsiėmimus jaunimui, Druskininkų
Šv. Apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos VDC „Džiugučiai“ organizuos 6 dienų stovyklą su nakvyne „Pripildyti
džiaugsmo“, Asociacija „Pasaulis be sienų“ – kalbų stovyklą
„Langas į pasaulį“. Visose Drus-

Vasarą Druskininkų moksleiviai galės praleisti smagiai ir turiningai/JUC archyvo nuotrauka

kininkų bendrojo ugdymo mokyklose vaikai turės galimybę stovyklauti dieninėse stovyklose.
Druskininkų sporto centras
rugpjūčio 14-25 dienomis organizuos sporto stovyklą Sporto
centro mokiniams, kurioje galės
dalyvauti iki 100 mokinių.
Druskininkų M. K. Čiurlionio

meno mokykla organizuos kūrybinę 3 menų stovyklą, kuri vyks
2018 m. birželio 4-15 dienomis.
Vaikai turės galimybę muzikuoti, piešti, šokti, o taip pat bus supažindinami su įvairiomis meno
šakomis.
Jaunimo užimtumo centre bus
vykdomos stovyklos „Smagi va-

sara Juc‘e!“, „Savęs pažinimo
stovykla“, vyks Lietuvos-Lenkijos jaunimo stovykla Druskininkuose bei Lietuvos-Lenkijos
jaunimo stovykla Elke. Iš viso
Druskininkų jaunimo užimtumo
centre į įvairias veiklas vasarą
turės galimybę įsijungti 74 jaunuoliai.

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras vaikams organizuos vasaros stovyklas, kurių metu vaikai bus skatinami
būti fiziškai aktyviais. Stovyklų
metu vaikams bus suteiktas nemokamas maitinimas. Vienoje
stovykloje dalyvaus iki 50 vaikų. Fizinio aktyvumo skatinimo
stovyklų metu vaikai bus supažindinami su fizinio aktyvumo
rūšies teorinėmis žiniomis ir
mokomi važinėti riedučiais, dviračiais, gatvės šokio, slidinėjimo. Stovyklų metu vaikai bus
mokomi suteikti pirmąją pagalbą, šiaurietiško ėjimo technikos,
bus organizuojamos aktyviosios estafetės, rodomi edukaciniai filmai, žaidžiamas stalo
tenisas, badmintonas, vedama
aerobika, pilateso užsiėmimai
bei sveikatingumo mankštos.
Važinėjimas riedučiais, „Trike“
dviračiais, gatvės šokis ir fizinio
aktyvumo skatinimo – motyvacijos paskaitos vyks Druskininkų jaunimo užimtumo centre, o
slidinėjimo užsiėmimai – Druskininkų „Snow Arenoje“. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Vasaros atostogų metu vaikams bus sudarytos sąlygos
naudotis mokyklų sporto salėmis bei moderniais renovuotais
sporto aikštynais, kuriuose mokiniai galės aktyviai leisti laiką.

Gyventojų ir kurorto svečių dėmesiui – miškuose labai sausa
Atsižvelgiant į tai, kad visos
Lietuvos, o taip pat ir Druskininkų miškuose yra ypatingai
sausa, atkreipiame gyventojų ir
kurorto svečių dėmesį, kad miškuose šiuo metu reikia elgtis
ypač atsargiai. Druskininkų savivaldybė yra viena iš miškingiausių visoje šalyje, todėl susidariusi padėtis verčia suklusti
ir būti budriems – net menkiausia kibirkštėlė gali sukelti gaisrą
ir paradyti didžiulę žalą gamtai.
Bendradarbiaujant su VĮ Valsty-

binių miškų urėdija, Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė pasirašė įsakymą dėl fizinių asmenų lankymosi miškuose apribojimo.
Nuo gegužės 29 dienos apribojamas fizinių asmenų lankymasis
Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose bei
miško išteklių (vaistažolių, grybų, uogų ir kt.) naudojimas miškuose, esant dideliam ir labai dideliam gaisrų pavojui – IV arba

V miškų gaisringumo klasei. Taip
pat draudžiamas bet koks atviros
ugnies naudojimas Druskininkų
savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose, nes įsivyravus
karštiems ir sausiems orams,
gaisrų pavojus itin išaugęs.
Prašome gyventojų miškuose lankytis tik esant būtinybei ir
būti itin atsargiems – nekūrentų
laužų, nemėtyti nuorūkų, pastebėjus bepradedantį degti mišką,
operatyviai informuoti ugniagesius gelbėtojus.

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Šimtmečio eitynės Druskininkų gatves
Šeštadienio vakarą Pramogų aikštėje
koncertavo „La forza“ (Vaida Genytė,
Neringa Nekrašiūtė, Živilė Gedvilaitė),
o ypatingo publikos susižavėjimo sulaukė tris kartus „Grammy“ nominuotos
grupių „Tiempo Libre“ ir „Copa Room”
buvusios vokalistės Yunierkys Goris
Maldonado ir grupės „Havana libre“ iš
Kubos koncertas.
Sekmadienį, paskutinę Kurorto šventės dieną, Druskininkai išlydėjo pramoginių šokių choreografijų festivaliu
„Šoku Tau!“, kurio sumanytoja – choreografė Birutė Levanaitienė. Pramogų
aikštėje druskininkiečiams ir Druskininkų svečiams šoko kolektyvai iš Raseinių, Kauno, Alytaus, Nemenčinės, Vilniaus ir Druskininkų.
Visą savaitgalį Druskininkuose šurmuliavo amatų ir tautodailės mugė.
Mažieji šventės svečiai taip pat turėjo
daug veiklos: jie pramogavo drauge su
linksmuoju Lagaminu, dalyvavo Muilo
burbulų šou su Burbulų dėde, linksminosi Kakės Makės batutų parke.

Tomo Valavičiaus nuotrauka

Druskininkų dovana Lietuvai – 100
tortų
Amfiteatre ant Druskonio ežero pakrantės prie Miesto muziejaus surengtas projekto „100 tortų Lietuvai“ dalyvių
pristatymas ir tortų degustacija sulaukė didžiulio šventės dalyvių susidomėjimo. Druskininkai Lietuvai ir visiems
smaližiams padovanojo ypatingą šventę – finišavo Druskininkų savivaldybės
ir kulinarinių knygų ir maisto tinklaraščio autorės Renatos Ničajienės inicijuota akcija „Druskininkai sveikina Lietuvą“, kitaip – „100 tortų Lietuvai“. Ta
proga druskininkiečiai ir kurorto šventės svečiai turėjo galimybę paragauti
net 100 skirtingų tortų. Projektas pradėtas Vasario 16-ąją, minint Lietuvos
Nepriklausomybės šimtmetį – lygiai
100 dienų viešoje erdvėje buvo skelbiami tortų receptai, „paskaninti“ įdomiais
faktais apie Druskininkus.
„Druskininkai yra vieta, kur visada laukiamos naujos, pačios netikėčiausios
idėjos ir niekur kitur neišbandyti sumanymai. Su atvira širdimi sutikome idėją
Druskininkų kurorto šventėje Valstybės
atkūrimo šimtmečio proga Lietuvą pasveikinti pačiu gardžiausiu ir saldžiausiu sveikinimu. Džiaugiuosi matydamas
100 įspūdingų tortų ir dėkoju visiems,
kurie prisijungė prie šio skanaus sveikinimo“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
„Organizuodama šį projektą iš naujo atradau savo gimtąjį miestą Druskininkus. Savivaldybės ir miesto muziejaus darbuotojų surinkta informacija
apie kurortą, jo istoriją, žymius ir daug
miestui davusius čia gyvenusius ir kūrusius žmones papildė kasdien skelbtus projekto dalyvių receptus. Didžiuojuosi atstovaudama seniausią
Lietuvoje kurortą ir turėdama galimybę sukurti jo gyventojams ir svečiams
išskirtinę šventę, kuri, tikiuosi, papildys miestui įsimintinų įvykių sąrašą“, –
kalbėjo projekto iniciatorė, maisto tinklaraščio ir kulinarinių knygų autorė R.
Ničajienė.
Ant visų tortų uždegtos simbolinės
gimtadienio žvakutės, susirinkusieji
Lietuvai dainavo ilgiausių metų, o tortų
autoriai, sugalvoję norus ir užpūtę žvakeles, kvietė vaišintis druskininkiečius
ir kurorto svečius. Kiekvieno torto pirmasis gabalėlis buvo skirtas Maltos ordino globojamiems senoliams. Tai simbolinė padėka ordino savanoriams už
pagalbą, talkinant renginio metu.
„Mano Druskininkai“ informacija
Laimos Rekevičienės, Ramunės
Žilienės, Rimutės Viniarskaitės
nuotraukos
Daugiau nuotraukų – FACEBOOK
paskyroje „Mano Druskininkai“
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Savaitraščio Nr. 157

Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino mero, mero pavaduotojo,
Administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitas
Pirmadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės Tarybos
posėdyje patvirtintos Druskininkų savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, Administracijos
direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos
ataskaitos.
Dar iki posėdžio Tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti
su jiems raštu pateiktomis mero
ir mero pavaduotojo 2017 metų
veiklos ataskaitomis, Druskininkų savivaldybės tarybos komitetuose ataskaitos sulaukė Tarybos
narių susidomėjimo, klausimų,
vyko diskusijos.
„Džiaugiuosi, kad kartu pavyko
nuveikti Druskininkų labui dar net
ir daugiau, nei buvome suplanavę. Ačiū, kad dirbame kartu, ačiū
ir administracijai, kad esame tvirta, rimta komanda ir kad pavyksta kartu priimti gyventojams reikalingus sprendimus. Galime tik
didžiuotis, kad visoje Lietuvoje, lyginant su kitomis savivaldybėmis, Druskininkų savivaldybė
daugelyje sričių yra pirmajame lyderių penketuke“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, kreipdamasis į
Tarybos narius.
Administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė,
pristatydama
ataskaitą, pabrėžė, kad administracijos specialistų komanda dirbo darniai, o tarp pagrindinių Druskininkų savivaldybės
administracijos komandos bruo-

ĮSPŪDIS
Gegužės 28 dieną sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje kai kurie
opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai, regis,
spirgėjo it ant karštos kėdės.
Mat Taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados,
ar Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška, Antanas Balkė
sulaužė priesaiką ir nevykdė
Vietos savivaldos įstatyme ir
kituose įstatymuose nustatytų
įgaliojimų.
O su prašymu pradėti tyrimą,
ar Vyriausiosios rinkimų komisijos narys ir Druskininkų savivaldybės tarybos narys konservatorius V. Semeška yra įgijęs
vidurinį išsilavinimą, Druskininkų
savivaldybės etikos komisija jau
kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą. Kai per posėdį V. Semeškos
buvo paklausta, ar jis baigė vidurinę mokyklą, šis nuo tiesaus atsakymo išsisuko, tačiau nevengė
moralizuoti Savivaldybės tarybos daugumai. Nepaisant to, kad
jo veiksmuose, kaip teigiama Etikos komisijos sprendime, galimai
yra nusikalstamos veikos požymių, siekiant įgyti aukštąjį išsimokslinimą.
Ar V. Semeška meluoja rinkėjams?
Tarybos posėdžio pradžioje Druskininkų savivaldybės etikos komisijos sekretorė Vaiva Kirkauskienė pagarsino komisijos
sprendimą kreiptis į LR Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti tyrimą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos ir Vyriausiosios
rinkimų komisijos narys, konservatorius V. Semeška yra įgijęs vidurinį išsilavinimą.
Regis, klausimas siejamas

Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos Druskininkų savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos, įmonių vadovų 2017 ataskaitos/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

žų – kompetencija, atsakomybė
ir pasiaukojantis darbas Druskininkams. Druskininkų savivaldybės administracijoje, įskaitant
ir seniūnijas, 2017 m. pabaigos
duomenimis, dirbo 115 žmonių.
Kaip įvardijo V. Jurgelevičienė,
palyginus su kitomis savivaldybėmis, Druskininkų savivaldybės administracijoje dirba gana
ribotas specialistų skaičius, išnaudojant visas įmanomas kompetencijas ir kvalifikaciją, o žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
naudojami optimaliai, atsisakant besidubliuojančių pareigų,
perteklinių valdymo grandžių ir
taip mažinant valdymo sąnaudas. Kad Druskininkų savivaldybės administracijos personalo
skaičius yra optimalus, patvirti-

na ir šalies savivaldybių administracijų struktūros ir darbuotojų skaičiaus analizė, kurią atliko
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Druskininkų savivaldybės administracijoje vienas darbuotojas 2017 metais
aptarnavo vidutiniškai 174 gyventojus, o tai yra net 50 proc.
daugiau nei visų kurorto statusą
turinčių savivaldybių bendras vidurkis.
Druskininkų savivaldybės komunalinio sektoriaus rezultatai
vertinami kaip vieni iš geriausių ir
efektyviausių šalyje, o Druskininkai yra viena iš savivaldybių, kurioje nepriekaištingai vykdomos
viešųjų pirkimų procedūros.
Savivaldybės
administracija
nuolat stengiasi užtikrinti koky-

bišką administracinių paslaugų
teikimą ir gyventojų aptarnavimo
efektyvumą. Siekiant modernizuoti savivaldybės administracijos darbą, mažinti administracinę naštą bei padaryti teikiamas
paslaugas lengviau pasiekiamas,
pertvarkius savivaldybės pastato, esančio Vasario 16-osios g. 7,
pirmąjį aukštą, dar 2016 m. buvo
įdiegta inovatyvi „vieno langelio“
aptarnavimo sistema, kuria naudojantis į Savivaldybę atėjusiems
gyventojams nebereikia klaidžioti koridoriais, norint išspręsti rūpimus klausimus. 2017 m. ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas
gyventojų nuomonės tyrimams.
Pavyzdžiui, 2017 m. balandžio
11 d.-gegužės 12 d. ir rugpjūčio 9 d.-spalio 9 d. buvo vykdo-

mos vartotojų pasitenkinimo „vieno langelio“ sistema teikiamomis
paslaugomis apklausos. Rezultatai parodė, kad daugiau nei 70
proc. respondentų naują asmenų priėmimo tvarką vertina teigiamai.
Konservatoriai ir liberalai, išklausę vadovų ataskaitas, regis, sugebėjo padaryti vienintelę, jų suvokimui ir vertinimui artimiausią
išvadą, esą Savivaldybės vadovų, administracijos ir specialistų
komanda dirba kažkokiai tai neva
„siaurai grupei“, įgyvendinančiai
neva tai savo tikslus. Į tai daugumai Taryboje atstovaujantys nariai Artūras Skausmenis, Vytautas Kvedaras, Julius Matulevičius
ir kiti replikavo, jog matosi iš rezultatų, kad savivaldybės komanda
iš tiesų dirba „vienai grupei“ – visiems druskininkiečiams.
Savivaldybės vadovų ataskaitos
yra paskelbtos Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje:
www.druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje patvirtintos ir įmonių vadovų 2017 ataskaitos. Jas
išsamiai pristatė Socialinių paslaugų centro, UAB „Druskininkų
vandenys“, AB „Druskininkų šilumos tinklai“, UAB „Druskininkų butų ūkis“, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras
AQUA“ vadovai.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Ar liberalai ir konservatoriai sulaužė Tarybos nario
priesaiką, aiškinsis ir teismas
dzevičiūtės kreipimąsi. „Mano
Druskininkai“ rašė, jog šis kreipimasis – ne tik į Druskininkų savivaldybės etikos komisiją, bet ir į
Seimo Pirmininką, frakcijas ir Vyriausiąją etikos komisiją – buvo
inicijuotas todėl, jog V. Semeška
galimai vengia konkrečių atsakymų, užuot, kaip viešas asmuo, atsakęs į laidos vedėjos užduotus
klausimus.

Tarybos nariai posėdyje taip ir neišgirdo
atsakymo iš V. Semeškos, ar jis turi vidurinį išsilavinimą/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

ne tik su konservatoriaus „išsimokslinimu“, bet ir su jo, kaip
politiko, sąžiningumu? Generalinės prokuratūros prašoma išsiaiškinti, ar V. Semeška yra įgijęs
vidurinį išsilavinimą, ir jei ne – ar
be vidurinį išsilavinimą patvirtinančio brandos atestato jis teisėtai įgijo 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 ar
pateikta klaidinanti informacija? 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.
Etikos komisija tyrimą pradėjo,
gavusi laidos „Demaskuoti“ prodiuserės ir vedėjos Lauros Ra-

J. Šarkui labiausiai rūpi transliacija?
Dalyvaujant Tarybos posėdžiuose, gali susidaryti įspūdis, kad konservatorių ir liberalų darbas Taryboje yra skirtas
ne tam, kad būtų galima priiminėti konstruktyvius sprendimus
Druskininkų labui, o tam, kad jie,
naudodamiesi vieša Tarybos posėdžių transliacija, galėtų postringauti su svarstomais klausimais nesusijusiomis temomis.
Pirmadienį, dėl techninių kliūčių sutrikus Tarybos posėdžio
transliacijai, liberalas J. Šarkus
vis suko galvą dėl „neveikiančios
transliacijos“. Susidarė įspūdis,
kad posėdyje liberalams ir konservatoriams svarbiausia tiesioginė transliacija.
Posėdyje Tarybos dauguma vėl
nepritarė jau daugiau nei dešimtą kartą siūlytoms vis toms pačioms J. Šarkaus ir V. Semeškos
kandidatūroms. Tarybos nariai
ne kartą posėdžiuose pabrėžė,
kad minėti politikai daugumai Tarybos narių nekelia pasitikėjimo.
Opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai aiškino, kad
dalyvauti Kontrolės komiteto darbe jiems neva „neleidžiama“, tačiau tokie ir panašūs argumentai
primena situaciją „patys muša,
patys rėkia“. Juk konservatorius
A. Balkė iš komiteto atsistatydino, vos kandidatavęs, o kiti libe-

ralų ir konservatorių nariai Taryboje kandidatuoti į komitetą iš
viso atsisakė. Jau tapo įprasta,
kad posėdyje dėl šio klausimo,
emocingai pabrėždamas neva
tai suvaržytas opozicijos teises,
ypač „jaudinasi“ liberalas K. Kaklys. Nors pats, kurį laiką formaliai pabuvęs šio komiteto nariu,
nė viename posėdyje neapsilankė, o galiausiai iš komiteto pasišalino.
A. Balkė tebesvajoja apie „tiesioginį valdymą“?
Nepaisant susidariusios situacijos, Druskininkų savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetas sėkmingai dirba, o klausimas dėl jo
sudėties pakeitimo atidėtas kitam
Tarybos posėdžiui.
Praėjusiame posėdyje konservatorius A. Balkė yra pasisakęs, esą
Tarybos dauguma elgiasi taip, tarsi „nebijotų gresiančio Druskininkams tiesioginio valdymo“. Ar A.
Balkei būtų staigmena tai, kad vargu ar ką Druskininkuose jis gali išgąsdinti, mojuodamas „tiesioginio
valdymo įvedimo“ baubu, kai šis,
regis, yra tik jo paties galvoje?
Redakcijos žiniomis, ir dar vienas konservatorius, įsisvajojęs
apie „tiesioginio valdymo įvedimą Druskininkuose“, savo socialinio tinklapio paskyroje piktinosi Vyriausybės Kanceliarijos
atsakyme pateikta abejone, kad
Druskininkų atveju laikino tiesioginio valdymo įvedimas vargu ar būtų „proporcinga priemonė“ spręsti susidariusią situaciją.
Piktinosi, nes, matyt, laukė kitokio atsakymo?
Rašėme, kad, vos prasidėjus
kovo 29 dieną sušauktam Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžiui, visi tądien pasirodę Tarybos opozicijos nariai K. Kaklys, J.
Šarkus, R. Domarkas, V. Semeš-

ka, A. Balkė demonstratyviai pasišalino, pagarsinę, kad nedalyvaus kai kurių sprendimų, tarp jų
ir susijusių su Kontrolės komitetu,
svarstyme tol, kol esą negaus Vyriausybės atsakymo į jų prašymą
„įvesti Druskininkuose laikiną tiesioginį valdymą“.
Reaguodama į tokį elgesį, Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupė parengė Tarybai kreipimąsi dėl minėtų Tarybos narių
įgaliojimų netekimo procedūros
pradėjimo.
Tarybos sprendimu patvirtinta,
Lino Urmanavičiaus vadovaujama komisija, ištyrusi kreipimesi nurodytus faktus, nusprendė,
kad Tarybos nariai K. Kaklys, J.
Šarkus, R. Domarkas, V. Semeška, A. Balkė šiurkščiai pažeidė
Vietos savivaldos įstatymą, ir yra
teisinis ir faktinis pagrindas Tarybos nariams taikyti įgaliojimų
netekimo procedūrą. Anot komisijos, pareigos dalyvauti Kontrolės komiteto sudaryme, tai yra
deleguoti opozicinių Liberalų sąjūdžio ir Mišrios frakcijų atstovus į Kontrolės komitetą, liberalai
ir konservatoriai galimai nevykdė tyčia ir iš anksto susitarę, žinodami galimas to pasekmes
ir siekdami sudaryti prielaidas
įvesti Druskininkų savivaldybėje
laikinąjį tiesioginį valdymą, kurio
patys ir paprašė kovo 11 d. kreipimusi į Vyriausybę ir kitas institucijas.
Pastarajame posėdyje Taryba
nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl
išvados, ar minėti Tarybos nariai sulaužė priesaiką ir nevykdė
jiems Vietos savivaldos įstatyme
ir kituose įstatymuose nustatytų
įgaliojimų.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Leipalingio bendruomenės
šventė – sporto ritmu

Šeimų šventės akimirkos: tai buvo diena, papildžiusi kiekvienos šeimos sąskaitą gyvenimo banke svarbiausiomis žmogaus vertybėmis/Živilės Laužikienės nuotraukos

Žaneta Krivonienė,
Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė
Gegužės 20 dieną Leipalingio
miestelyje netrūko gerų emocijų – buvo organizuoti net du
renginiai. Bendruomenė, įgyvendindama Druskininkų savivaldybės finansuojamą sporto
projektą „Leipalingio miestelio gyventojų įtraukimas į sporto veiklas“, organizavo krepšinio rungtynes 3x3, skirtas A.
Laukaičio atminimui, bei Šeimų sporto šventę.
Pirmieji krepšinio žingsniai Leipalingyje buvo žengti 1939 metais, kai Lietuvos krepšininkai
iškovojo Europos čempionų vardą. Studentai ir moksleiviai Leipalingio mokyklos kieme įrengė
krepšinio aikštelę ir surengė pirmąsias Leipalingio ir Seirijų komandų krepšinio rungtynes.
A. Laukaičio atminimui rungtynės organizuotos 4 kartą. Jose
dalyvavo 6 komandos: iš Viečiūnų, Jovaišių, Simno ir trys iš
Leipalingio. Sėkmė nusišypsojo Viečiūnų komandai, antri liko
Kazakevičių šeimos iš Leipalingio komanda, trečią vietą iškovojo Simno komanda.
Po krepšinio rungtynių gražiame
Leipalingio dvaro kieme organizuota šeimų sporto šventė. Renginys, kuriame netrūko daug gerų
emocijų, šilto ir malonaus bendravimo, vaikų juoko, linksmybių
ir rungčių, suteikė daug džiaugsmo visiems dalyvavusiems. Renginio metu visus bendram šokiui
kvietė Leipalingio darželio mažieji
auklėtiniai, laisvalaikio salės mer-

gaičių šokio kolektyvas ir LSM
moterys. Bendra mankšta prieš
estafetes su LSM moterimis išjudino visus dalyvius.
Vikrumo estafetėse dalyvavo
19 šeimų. O tie, kurie nedalyvavo estafetėse, galėjo laimėti prizus pavienėse rungtyse: moterys
– smiginio, o vyrai – lanko sukimo. Vaikams daug džiaugsmo suteikė jodinėjimas žirgu, dailininkių
kurti piešiniai ant veidukų, lėktuvėlių laidymas, kamuoliukų ir žiedų mėtymas.
Labai džiaugiamės, kad mūsų
idėja patikėjo ir nuostabius prizus
įsteigė bei renginį rėmė daugybė įmonių. Norime padėkoti Druskininkų savivaldybei, Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui
AQUA, „Druskininkėlių sodybai“,
reabilitacijos centrui „Upa“, „Scuba Druskininkai“, 5D filmui Druskininkuose, restoranui „Toli toli“,
„Lynų keliui“, „Baidarėms Dzūkijoje“, kavinei „Alėjos ąžuolas“,
grožio salonui „L“, „Akvavitai“, Antanui Vailioniui, Sauliui Valentukoniui ir Sandrai Gudaitienei.
Pasak italų rašytojo Bruno Ferrero, šeima yra vienintelė tikra
sąskaita gyvenimo banke: jei nepamirši kasdien jos papildyti meile, švelnumu, ištikimybe ir pasiaukojimu, užaugs stebuklingos
palūkanos. Iš šeimos atsinešame
svarbiausias žmogaus vertybes
– mylėti, padėti kitam, dalintis,
džiaugtis laimėjimais ir būti kartu.
Ši diena papildė kiekvienos šeimos sąskaitą gyvenimo banke
svarbiausiomis žmogaus vertybėmis.
Ačiū padėjusiems ir palaikiusiems idėją.

Savaitraščio Nr. 157

Druskininkai „Turizmo gatvėje“ Kaune
Gegužės 18-20 d. Kauno pilies
zona virto viduramžių miestu su riterių stovyklomis, mokyklomis, turnyrais, žaidimais,
amatininkų kaimeliu, koncertais. Čia organizuota masiškiausia miesto šventė – Kauno
„Hanzos dienos“, skaičiuojanti jau antrą dešimtmetį. Jau antrą kartą šioje šventėje Valstybinis turizmo departamentas
organizavo Turizmo gatvę, kurioje buvo pristatytos Lietuvos
turizmo galimybės. Druskininkų, Birštono, Vilniaus, Kauno,
Ukmergės, Žemaitijos, Klaipėdos regiono turizmo specialistai šventės lankytojus kvietė
dalyvauti loterijose, žaidimuose, degustacijose.
Kartu su Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centro komanda kurorto turizmo paslaugas pristatyti buvo kviečiami visi Druskininkų pramogų bei verslo atstovai.
Šventės lankytojai negailėjo gražių žodžių apie Druskininkų kurortą. Dauguma Druskininkų stende
apsilankiusių svečių planavo atvykti į kurorto šventę.
Vilnietė Irma teigė, kad dažnai
važiuoja su šeima į Druskininkus.
Pagrindinis tikslas – tiesiog pasivaikščioti, pakvėpuoti švariu ir
grynu oru, kurio didmiestyje praktiškai nėra. Jos nuomone, kurorte
tiesiog gera būti. „Vos tik atvykusi į Druskininkus, iškart pajaučiu
ramybę, laikas sustoja. Tiesiog
mėgaujuosi gamta ir buvimu čia.
Jaučiu, jog esu laiminga, kupina
jėgų, o su šeima leidžiamas laikas
pripildo širdį meilės“, – sakė Irma.
Kauno „Hanzos dienų“ programa kvietė įvairaus amžiaus žmones, todėl pasimėgauti šventės
akimirkomis skubėjo ir vaikai, ir
suaugusieji, ir senjorai. Druskininkų kurorto stendą pamatę vaikai
skubėjo pasidžiaugti „Grand SPA
Lietuva“ balionais, suaugusieji –
nuolaidomis nakvynei. Visi šventės svečiai buvo vaišinami ekologiškais sausainiais, o Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) organizuota loterija suteikė galimybę laimėti puikių prizų
su Druskininkų miesto atributika.
Viešbutis „Inza“ Kauno „Hanzos
dienų“ proga paruošė specialių
pasiūlymų nakvynei.
Visas šventės dienas Druskininkai svečius vaišino natūraliu mineraliniu vandeniu „Druskininkų
Hermis“, kuris yra mūsų nuolatinis renginių partneris.
Druskininkų TVIC informacija

Lankytojai domėjosi Druskininkų kurorto šventės programa/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkai šventės svečius vaišino natūraliu mineraliniu vandeniu „Druskininkų Hermis“/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Restoranas-muzikinis klubas
DRUSKININKŲ KOLONADA
Vasaros sezonui nuolatiniam darbui
ieškome:
virėjų, pagalbinių darbuotojų-plovėjų,
padavėjų, barmenų (-ių).
Neturinčius patirties apmokysime!

Tel. +370 620 66228

Darbas SPA centre „East Island“

Reikalinga SPA administratorė (-ius).
Reikalavimai: užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas, komunikabilumas, sąžiningumas.
Siūlome: puikų kolektyvą, patogų darbo grafiką, atlygį, priklausantį nuo pasiektų rezultatų.
Reikalingi: manikiūro-pedikiūro specialistės (-ai).
Reikalavimai: atsakingumas ir profesionalumas.
Kreiptis telefonu: +370 677 84384. CV siųsti: rasa@eastisland.lt
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„Atgimimo“ mokyklos japonų kalbos ir kultūros klubo nariai
priimti į VDU „Drakonų akademiją“
Rovena Kvaraciejūtė,
„Atgimimo“ mokyklos japonų
kalbos ir kultūros klubo „Sakuros
žiedas Druskininkuose“ vadovė
Kiekvienas metų laikas Japonijoje lydimas įvairių švenčių.
Pavasaris neatsiejamas nuo
mergaičių dienos, gėrėjimosi sakurų žydėjimu ir, be abejo, Tango no Sekku, berniukų
šventės, kuri nuo 1948 metų
Japonijoje paskelbta valstybine švente – Vaikų diena.
„Atgimimo“ mokyklos japonų kalbos ir kultūros klubo nariai šią dieną paminėjo ypač
linksmai, nes šventė ją kartu su
Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) japonistikos klubu „Hashi“. Džiaugiamės, kad drauge su
klubo prezidente Kotryna Kvietkauskaite atvyko net dvylika
VDU mainų programos studentų iš Japonijos.
Šventės kulminacija tapo VDU
Azijos centro vyriausios koordinatorės Simonos Kumpės atvežta žinia ir oficialus pažymėjimas, liudijantis, kad „Atgimimo“
mokyklos japonų kalbos ir kultūros klubas priimamas į universiteto „Drakonų akademiją“. Tai
– formalaus ir neformalaus švietimo įstaigas vienijantis tinklas,
jungiantis besidominčiuosius ir
skleidžiančiuosius žinias apie
Rytų Azijos kalbas bei kultūras.
„Drakonų akademija“ vienija mokyklas, kurios domisi Rytų Azi-

„Atgimimo“ mokyklos japonų kalbos ir kultūros klubo ir VDU japonistikos klubo „Hashi“ nariai Tango no Sekku – Vaikų Dieną – šventė
drauge/Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

jos šalių (Japonijos, Kinijos, Korėjos) kultūromis ir norėtų gauti
daugiau žinių apie jas ar mokytis jų kalbų. Jau ne vienerius metus bendradarbiaujame su VDU,
todėl šis naujas žingsnis bus dar
viena paskata naujoms veikloms
ir idėjoms.
Renginio pradžioje mokytojos

Valės Šmitienės paruoštos merginos svečius sužavėjo šokiu pagal labai populiarią japonišką
dainą „Furusato“ (liet. gimtinė).
Vaikų dienos minėjimas Japonijoje turi gilias tradicijas, todėl studentai pirmiausia trumpai pristatė šios dienos istoriją ir tradicijas.
Tango no Sekku šventė gy-

vuoja jau daugiau nei tūkstantį
metų. Šventiniu laikotarpiu lauke iškabinami spalvoti popieriniai ar medžiaginiai karpiai –
Koinobori (koi – karpis, noboru
– kopti, lipti). Tradiciškai iškabinami 4 karpiai: didžiausias,
juodos spalvos – tėtis, mažesnis, raudonos spalvos – mama

ir du mažiausieji – vaikai. Japonų manymu, karpis – pati energingiausia ir atkakliausia žuvis, nebijanti plaukti prieš srovę,
ryžtingai įveikianti visas kliūtis.
Tai drąsos, sugebėjimo pasiekti labai didelius tikslus ženklas.
Džiaugiamės, kad, bendradarbiaujant su ponia Mitsuko Watanabe, mūsų nuolatine geradare iš Japonijos, kuri remia mūsų
klubo veiklas, atsiųsdama dekoracijas šventėms, mūsų mokykloje taip pat atsirado Koinobori.
Dauguma japoniškų švenčių lydimos specialių patiekalų. Ne išimtis ir ši – jos metu gaminamas
Kashiwa Mochi, saldumynas iš
ryžių ir pupelių, įvyniotas į ąžuolo lapą. Jo forma panaši į šalmą,
todėl buvo tikima, kad toks saldumynas padeda samurajams
laimėti kovas. Ąžuolas, kaip tvirčiausias medis, simbolizuoja stiprybę.
Pirmosios renginio dalies pabaigoje „Atgimimo“ mokyklos
septintokė Gustė Šematovičiūtė
pagrojo kanklėmis: instrumentas buvo pasirinktas neatsitiktinai, mat kanklės labai primena
tradicinį japonišką instrumentą
koto.
Antroje renginio dalyje svečiai
japonų klubo nariams surengė
kūrybines dirbtuvėles. Penkiose simbolinėse edukacinėse stotelėse studentai siūlė išbandyti
įvairias veiklas – origami, kaligrafiją, žaidimą „Karta“.

9

2018 m. gegužės 31 d.

Savaitraščio Nr. 157

Druskininkuose – masažo specialybės mokinių
turnyras
Penktadienį VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo
centro Druskininkų filiale pirmą kartą surengtas masažo
specialybės mokinių iš Druskininkų ir Vilniaus turnyras. Turnyro tikslas – mokinių įgytų žinių ir įgūdžių demonstravimas,
gerosios patirties sklaida, aktyvesnis tarpusavio bendravimas. Turnyrui teisėjavo masažo profesionalai iš Vilniaus ir
Druskininkų.
Po 7 mokinius iš Druskininkų
ir Vilniaus turnyro metu komisijai demonstravo savo teorines žinias, atliko klasikinį masažą bei
pristatė laisvąją programą. Visi
dalyvavusieji pasirodė puikiai ir
sulaukė daug teigiamų atsilepimų, paskatinimo žodžių iš komisijos narių.
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro Druskininkų filiale masažo specialybės mokiniai

ruošiami nuo 2014 m. Mokymai
trunka 2 metus, mokinius ruošia
geriausi kurorto šios srities specialistai. Kiekvienais metais mokslus baigia apie 27 asmenis, įsidarbina net 96 procentai.
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas siūlo įgyti ir kitas aktualiais miestui specialybes:
asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą gali įgyti virėjo (trukmė 2
metai), padavėjo ir barmeno (trukmė 1,5 metų) ir kompiuterinio
projektavimo operatoriaus (trukmė 1,5 metų) specialybes. Asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, siūloma mokytis pagal
2 metų virėjo specialybės programą. Neturintiems kvalifikacijos
mokslas yra nemokamas.
Druskininkų filiale yra puiki mokymo bazė, dirba labai gerai savo sritį išmanantys profesijos mokytojai,

siūloma įdomi užklasinė veikla.
Visus, norinčius mokytis, kviečiame nuo birželio 1 d. teikti prašymus svetainėje: www.lamabpo.lt arba ateiti į mokymo centrą,
esantį Vilniaus al. 30, ir užpildyti prašymus, padedant mokymo
specialistams.
Užsakymo Mr.: MDR-157-001
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Sveikinimas

Puikaus gyvenimo, nesibaigiančios laimės,
optimistinės nuotaikos,
sėkmės, stiprios sveikatos ir visų svajonių
išsipildymo Jonui Stanevičiui gimtadienio
proga linki
žentas Roman su žmona Rita ir
anūkais Rafaeliu ir Robertu.

Sveikinimas

Mieli, centro “Dainava” darbuotojai,
nuoširdžiai sveikinu Jus su gražia „Dainavos“ 60-ies gyvavimo
metų sukaktimi. Linkiu Jums sėkmės darbuose ir asmeniniame
gyvenime!
Buvusi kolegė Janina Statkevičienė

Asociacija „Pasaulis be sienų“ kviečia 4-6 klasių
mokinius į tarptautinę anglų kalbos ir sporto
stovyklą, kuri vyks birželio 2.-29 d. 9.00-17.00 val.
„Atgimimo“ mokyklos patalpose.

Renginiai
Birželio 2 d. 16 val. Druskininkų baltarusių draugijos „Spadčyna“ 25-mečio
koncertas. Dalyvaus meno kolektyvai „Kryžačiok“ (Minskas), „Litarynka“
(Minskas), „Zadorinka“ (Gardinas) (Pramogų aikštė)

Stovykloje vaikai:
-tobulins šnekamosios anglų kalbos įgūdžius;
-lavins bendradarbiavimo, projektinius, kūrybinius įgūdžius;
-varžysis „Protų mūšiuose“ ir viktorinose;
-dalyvaus sportinėse veiklose, žygiuose ir ekskursijose;
-džiaugsis aktyviu laisvalaikiu su savo bendraamžiais iš Lenkijos.

Telefonas registracijai: 8 611 18192

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)

Liejame gręžtinius
pamatus.

Tel. 8 682 00300

Fotografijų paroda ,,Karolis Dineika – gimtojo krašto šauklys“. Parodos rengėjas – Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė
J. Čepaitienė (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų, skirta 120-osioms
K. 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)

DVIRAČIAI:

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

Atlieku mūrinimo, butų remonto ir staliaus
darbus. Tel. 8 662 54809
Gamybos įmonei reikalingas sandėlininkas (-ė).
Tel. 8 603 37599

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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Kas žinotina, šaukiantis greitosios
medicinos pagalbos
Lietuvoje prieš penkerius metus pradėta greitosios medicinos pagalbos dispečerinių
centralizacija vykdoma toliau.
Teigiami rezultatai ir sutrumpėjęs pagalbos teikimo laikas
pacientams rodo, kad ji pasiteisino. Dabar Kauno GMPS
dispečerinė priima skambučius
ne tik iš Kauno miesto, bet ir iš
visos apskrities – Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Kaišiadorių rajonų, taip pa iš Tauragės apskrities bei Vilkaviškio,
Šakių ir Jurbarko rajonų.
Nuo 2018 m. liepos 2 d. prie Kauno miesto GMP dispečerinės prisijungia Druskininkų savivaldybė,
Alytaus, Lazdijų, ir Varėnos rajonai. Nebelieka paribio zonų, kai pagalbos skambutis nukeliaudavo į
kaimyninį rajoną. Atsiranda galimybė aptarnaujamoje teritorijoje disponuoti gausesniu brigadų skaičiumi, pagal poreikį paskirstyti turimas
pajėgas, kad pacientas būtinąją medicinos pagalbą prisikviestų
ir jos sulauktų kuo greičiau. Dabar
pagalbos šauksmą, pavyzdžiui, iš
Kėdainių ar Radviliškio užregistravę Kauno GMPS dispečeriai mato
savo kompiuterinėje sistemoje ir
Šiaulių GMPS automobilius, todėl,
esant ekstremaliai situacijai, gali
perduoti gautą pranešimą tiesiai į
šios stoties automobilį, esantį arčiausiai įvykio vietos.
Kitas naujosios GMPS dispečerinių sistemos privalumas – kvietimo registravimo protokolai, pagal
kuriuos renkama informacija, užregistruojamas iškvietimas.
Kauno miesto GMP dispečerinė nuo 2012 m. dirba pagal ypač
pažangius JAV nacionalinės dispečerių akademijos patvirtintus protokolus, kurie naudojami
daugiau kaip 40-yje šalių. Labai
džiaugiamės, kad Druskininkų
savivaldybėje taip pat atsiras tokia galimybė, kai dispečeris galės profesionaliai padėti įvykio
vietoje esančiam žmogui pradė-

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Tunkūnienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
tik pasiliks atminty jo žodžiai ištarti.
Užgeso mielos akys, nusviro darbščios rankos,
ir paliko vien sielvartas širdy...
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
užjaučiame Martiną Gasparian ir jo šeimą.
Kavinės „Jerevan“ kolektyvas

ti teikti pagalbą ligoniui jau nuo
pirmos pranešimo apie įvykį minutės. Praktikoje tai ypač aktualu,
susidūrus su gyvybei grėsmingomis būklėmis, tokiomis, kaip staigi mirtis, skendimas, ar trauma.
Vienoje GMPS dispečerinės pamainoje dirba aštuoni dispečeriai.
Atsiliepusiojo į skambutį tikslas –
operatyviai ir kokybiškai surinkti
informaciją, per trumpiausią laiką
išsiaiškinti, kokios pagalbos reikia.
Paskambinus, visada privalu pasakyti adresą, savo telefono numerį ir kas atsitiko. Į po to užduodamus
klausimus jau galima atsakyti : taip,
ne arba nežinau. Tačiau nuo šių atsakymų priklausys, kokia medikų
brigada bus išsiųsta į pagalbą ir ar
užteks jos vienos.
Kol į skambutį atsiliepęs dispečeris renka informaciją, jo kolega mato vykstantį dialogą dispečerinės kompiuterinės sistemos
ekrane. Todėl nereikia baimintis,
kad į skambutį atsiliepęs dispečeris nesiunčia į įvykio vietą kolegų, o patarinėja, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Matydamas
ekrane vykstantį dialogą, pajėgas valdantis dispečeris suranda arčiausiai ligonio ar įvykio vietos esančią medikų brigadą. Visai

nesvarbu, iš kur užregistruotas
pagalbos šauksmas – iš Kauno,
Kėdainių ar Druskininkų.
Į visus greitosios pagalbos automobilius yra įdiegta GPS sistema, rodanti ne tik jo buvimo vietą,
bet ir iškvietimo etapą – ar laisvas, ar vyksta pas pacientą, ar
jau yra pas jį, ar jau gabena pacientą į ligoninę. Be to, sistema automatiškai skaičiuoja ir atstumą
nuo medikų brigados buvimo iki
iškvietimo vietos.
Dispečeriui tereikia spragtelėti
kompiuterio pelės klavišą ir pranešimas perduodamas pasirinktam automobiliui, todėl visai nesvarbu, kur yra atsiliepiama į
pagalbos prašančiojo skambutį.
Svarbiau – kaip veikia jį užregistravusi sistema.
Jei tai įvykis, kuriame gali prireikti
kelių specialiųjų tarnybų pagalbos,
geriau skambinti numeriu 112, bet
jei problema tik medicininė – skauda galvą ar krūtinę, pykina, žmogus nualpo, patyrė širdies smūgį
ar susižeidė, geriausia skambinti
trumpuoju greitosios pagalbos numeriu 033, ir kokybiška pagalba ligonį pasieks greičiausiai.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

Druskininkų PSPC informacija

SPORTAS
Druskininkų kurorto šventės
metu K. Dineikos sveikatingumo parke vyko įvairios sportinės varžybos visai šeimai,
bendruomenėms nariams, kuriose dalyvavo dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų.
Šventės metu surengtas teniso
dvejetų turnyras Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko taurei laimėti, kuriame rungtyniavo 8 dvejetų poros iš Alytaus,
Varėnos, Estijos ir Druskininkų. Finale rungtyniavo druskininkiečių
Virgilijaus Dirmos ir Rimanto Palionio dvejetų pora, kurie rezultatu 2:1 įveikė druskininkiečių Povilo
Kašinsko ir Ramūno Apalainio dvejetų porą. Trečią vietą turnyre iškovojo druskininkiečio Gintaro Bitino
ir Viktor Tjukovkin (Estija) dvejetų
pora. Varžybų nugalėtojus ir prizi-

Finale rungtyniavo druskininkiečių V. Dirmos ir R. Palionio dvejetų pora (dešinėje), kurie rezultatu 2:1 įveikė druskininkiečių P. Kašinsko ir R. Apalainio dvejetų porą/Gintaro
Grigo nuotrauka

ninkus apdovanojo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.
Savaitgalį Palangoje organizuotose finalinėse Lietuvos sporto
draugijos „Žalgiris“ vasaros sporto žaidynėse, skirtose Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui,
rajonų grupėje rungtyniauta krep-

šinio, tinklinio ir futbolo varžybose. Druskininkiečių futbolo klubo
„Druskininkai“ komanda (treneris
Raimondas Pašukys), pusfinalio
rungtynėse po baudinių serijos 2:1
įveikę Šalčininkų komandą, finale
0:4 pralaimėję Radviliškio komandai, iškovojo II vietą.

UAB „Gamoks“ statybinių medžiagų parduotuvė siūlo
darbą apskaitininkei (-ui). Tel. 8 699 83704

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 698 72320
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2018.06.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:55 Komisaras Reksas.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Gyvenk ir leisk mirti.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Išvirkščias pasaulis“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Enderio žaidimas“.
23:35 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Noras gyventi“.
01:55 „Žvėries pilvas“.
03:30 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“.
05:25 „Virtuvė“.
06:15 Dienos programa.
06:20 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK.
11:00 Yra, kaip yra.
12:00 Tamsoje.
12:30 Valanda su Rūta.
13:25 „PREMJERA Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Nuo... Iki....
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Pagreitis.
22:55 Anakonda 4. Kraujo žymės.
00:45 Geras žmogus.
06.05 Programa.
06.09 TV parduotuvė.
06.30 „Geriausios nardymo
vietos“.
07.05 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
07.45 „Gyvenimo sparnai“.
08.15 Gyvenimo būdas.
09.15 Grilio skanėstai.
09.20 „Rojus“.
10.20 „Žmogus be praeities“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 Grilio skanėstai.
23.05 „Gluchariovas“.
01.10 „Vienišas vilkas“.
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03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Legenda apie pilotą“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Florencija“.

negu niekada“.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečiasis.
21:15 Nebaigti reikaliukai.
23:05 Zombių žemė.
00:40 Pagreitis.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:30 „Tokia tarnyba“.
10:20 „Gelbėtojai - 112“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena.
21:00 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė.
22:50 Gatvės riteris.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:30 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Neprijaukinti. Aliaska“.
07.50 Grilio skanėstai.
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena Avietėnaitė“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vera. Pelkė“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Pavojingiausios kelionės.
Kirgizija“.
16.55 Grilio skanėstai.
17.00 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Patriotai.
20.00 Žinios.
20.25 „Svarbiausia - įstatymas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Pelkė“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Baltoji vergė“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Vera. Pelkė“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Ypatingas
maistas“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai
turguje“.

2018.06.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Žirafa. Susipažinkime iš arčiau.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios gyvūnų migracijos.
Šiauriniai elniai.
13:35 Puaro.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Laimingasis Gilmoras.
00:40 Gyvenk ir leisk mirti (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos. Šiauriniai
elniai (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Vėžliukai nindzės“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Ilgo plauko istorija.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Skaniai ir paprastai“.
11:00 „Svajonių ūkis“.
11:30 „Aristokatės“.
13:10 „Sugalvok norą“.
14:55 „Audros karys“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Mes nusipirkom zoologijos sodą“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Iksmenai“.
00:05 „Lemtingas posūkis 5“.
01:50 „Enderio žaidimas“.
03:50 „Noras gyventi“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Saugokis meškinų“.
09:30 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko
Semio nuotykiai.
11:45 Keturkojis Kupidonas.
13:40 Jokio supratimo.
15:35 Vyrai juodais drabužiais.
17:30 „PREMJERA Geriau vėliau

06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Blogas šuo!“.
11:30 „BBC dokumentika. Kalnai.
Pasaulis virš debesų“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Durys
priešais.
00:00 AŠTRUS KINAS Žuvis - Frankenšteinas.
01:30 „Gyvi numirėliai“.
03:00 Muzikinė kaukė.

2018.06.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Sniego močia.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:00 Premjera. Kačių ABC 1.
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Delfinų dinastija.
12:40 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas.
13:35 Puaro.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:10 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui
– 30. Vytautas Landsbergis – laisvės keliu.
17:00 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui – 30. Premjera. Dokumentinė
apybraiža „Deganti vasara: 1988-ieji“.
19:00 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Iškilmingas koncertas Sąjūdžio 30-mečiui.
22:30 Marija Antuanetė.
00:30 Pasaulio dokumentika. Delfinų dinastija (k.).
01:15 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas (k.).
02:10 Klausimėlis.lt.
02:30 Savaitė (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“ (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Vėžliukai nindzės“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Ilgo plauko istorija“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Planeta 51“.
13:15 „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės
kaltos“.
15:50 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 ŠVENTINIS RENGINYS „Lietuvos Sąjūdžiui 30“. Tiesioginė transliacija.
21:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Parkeris“.
23:20 „Nubusti Meksikoje“.
01:10 „Iksmenai“.
03:00 „Lemtingas posūkis 5“.
04:35 „Kvantikas“.
05:25 „Virtuvė“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Saugokis meškinų“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai.
11:10 PREMJERA Kria-kria-keriai.
12:50 Viktoras ir krokodilų namo paslaptis.
14:40 Vėl septyniolikos.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Putinas ir mafija.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Tamsoje. Savaitės finalas.
Tiesioginė transliacija.
22:00 Kaip atsikratyti boso?
00:05 Paskutinis egzorcizmas.
01:40 Nebaigti reikaliukai.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Neprijaukinti. Jukonas“.
07.55 Grilio skanėstai.
08.00 „Geriausios nardymo vietos“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“.
11.10 „Kapitonas Gordejevas“.
13.25 Grilio skanėstai.
13.30 „Laiptai į dangų“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“.
17.30 „Neprijaukinti. Afrika“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Norvegija“.
19.00 Grilio skanėstai.
19.05 „Ant bangos“..
20.00 Žinios.
20.30 „Ant bangos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vienišas vilkas“.
01.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
06:30 Galiūnų Čempionų
lygos rungtynės Suomijoje. II
dalis . 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Rumunijoje. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Blogas šuo!“.
11:30 „BBC dokumentika. Kalnai.
Pasaulis virš debesų“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:10 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Reali mistika“.
17:00 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 „Išbandymų diena“.
23:45 „Ekstrasensų mūšis“.
02:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
03:00 „Kas žudikas?“.

2018.06.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Klausimėlis.lt (k.).
12:00
Iškilmingas
Sąjūdžio
30-mečio
minėjimas.
Tiesioginė
transliacija iš LR Seimo Kovo 11-osios
Akto salės.
13:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
23:15 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4.
24:00 Pasaulio teisuoliai (k.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pasaulio dokumentika. Žirafa.
Susipažinkime iš arčiau (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Kobra 11“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Tamsos baikeris. Keršto demonas“.
00:20 „Elementaru“.
01:20 „Kvantikas“.
02:10 „Amerikiečiai“.
03:00 „Detektyvas Bekstriomas“.
03:55 „Tironas“.
04:55 „Elementaru“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 „Ponas Bynas“.
11:25 „Geriau vėliau negu niekada“.
12:25 Nuo... Iki... .
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Zodiakas.
01:35 Kaip atsikratyti boso?

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
07.10 „Neprijaukinti. Afrika“.
07.40 „Neprijaukinti. Norvegija“.
08.10 „24/7“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Žmogus be praeities“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
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17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Bitininkas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 300. Imperijos gimimas.
23:00 Žuvis - Frankenšteinas.
00:40 „Išbandymų diena“.
01:25 „Juodasis sąrašas“.

2018.06.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio teisuoliai.
22:15 Istorijos detektyvai.
23:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4.
23:50 Karinės paslaptys (k.).
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Pasmerkti 4“.
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Kieti bičai“.
00:55 „Elementaru“.
01:45 „Kvantikas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Detektyvas Bekstriomas“.
04:15 „Tironas“.
05:15 „Elementaru“.

mingi“.

06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 .
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos .
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Banditai.
00:55 „Judantis objektas“.
01:45 Zodiakas.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Vantos lapas“.
07.10 „Ant bangos“.
08.10 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.25 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Žmogus be praeities“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:00 „Ekstrasensų mūšis“.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Absoliuti valdžia.
23:25 300. Imperijos gimimas.
01:15 „Gyvi numirėliai“.
02:00 „Blogas šuo!“.

2018.06.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. Putino kerštas.
23:15 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4.
24:00 Istorijos detektyvai (k.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio teisuoliai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
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06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Pasmerkti 4“.
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 NAUJAS SEZONAS „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Kerštas“.
00:15 „Elementaru“.
01:15 „Kvantikas“.
02:05 „Amerikiečiai“.
03:00 „Detektyvas Bekstriomas“.
03:50 „Tironas“.
04:50 „Elementaru“.
05:35 „Virtuvė“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2.
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos .
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Išganymas.
00:20 „Judantis objektas“.
01:15 Banditai.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Kaimo akademija“.
07.10 „Ant bangos“.
08.10 „Šiandien kimba“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Žmogus be praeities“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“ .
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:00 „Ekstrasensų mūšis“.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Kursas į katastrofą.
22:50 Absoliuti valdžia.
01:05 „Gyvi numirėliai“.
01:50 „Blogas šuo!“.

2018.06.07 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.

09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dasleriai. Amžini varžovai.
24:00 Dokumentinė apybraiža „Deganti vasara: 1988-ieji“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Pasmerkti 4“.
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“(k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Kietas riešutėlis“.
01:15 „Kvantikas“.
02:05 „Amerikiečiai“.
03:05 „Detektyvas Bekstriomas“.
03:55 „Tironas“.
04:55 „Kvantikas“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Gyvenimo sparnai“.
07.10 „Ant bangos“.
08.10 „Gyvenimo būdas“.
09.10 „Rojus“.
10.15 „Žmogus be praeities“.
11.20 „Merdoko paslaptys“.
12.25 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Miškinis“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.00 „Delta“.
02.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Žmogus be praeities“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“.
05.05 Pasaulis iš viršaus.
05.35 „Baltoji vergė“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:00 „Ekstrasensų mūšis“.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas.
22:50 Kursas į katastrofą.
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:45 Rapa Nujo paslaptys.

06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 .
11:25 „Policijos akademija“.
12:25 Gyvenimiškos istorijos.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus
šešėlis.
00:25 „Judantis objektas“.
01:20 Išganymas.
02:55 Alchemija. VDU karta.
03:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.

„Kurorto taksi“ –
pigiausia taksi!

Tel. 8 653 99907

Viešbučiui reikalingi: kambarinė, padavėja
(-as)-barmenė (-as). CV siųsti: info@goda.lt
arba skambinti tel. 8 696 23147
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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

Parduotuvė „Super“ siūlo darbą pardavėjai (-jui).
Tel. 8 624 38009

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

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Pjauname žolę, parduodame malkas.
Tel. 8 684 96511

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

Nestandartinių
baldų gamyba.
Projektuojame,
gaminame,
sumontuojame.
Tel. 8 611 20412
Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų
pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių
smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

Išnuomojame 20 -30 kv. m
ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkai.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p.: jonasgra@yahoo.
com

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
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.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Reikalinga moteris,
padėti sodyboje.
Tel. 8 600 34131
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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, pakeisto išplanavimo
butas, renovuoto namo 2 aukšte,
Liškiavos g. Tel. 8 698 19464
1 kambarys, 3 aukšte, Klaipėdos
g. 32, Klaipėdos raj., Gargždų
miesto centre, renovuotame,
bendrabučio tipo, name.
Tel. 8 611 82550
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
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 49,79 kv. m butas 3
aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis nerenovuotas. Butui reikalingas remontas. Kaina – 45000
Eur. Tel. 8 686 69945
2 kambarių 34 kv. m butas Ateities g. 3 aukšte iš 9.
Tel. 8 610 91301
2 kambarių 43,81 kv. m butas
naujos statybos name, Mizarų g., 1
aukšte iš 3. Yra balkonas, geodezinis šildymas. Tel. 8 650 15596
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
3 kambarių 65,6 kv. m butas
Ateities g., arba keičiu į mažesnį
butą. Tel. 8 610 45346
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be remonto. Kaina – 55000 Eur.
Tel. 8 616 36909
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5
aukšte iš 4. Kaina – 42000 Eur.
Tel. 8 698 25691
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
10 a sodo sklypas Rūtų g. 13,
sodų b-joje „Raigardas. Kaina –
16500 Eur. Tel. 8 616 36909
6,7 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Jovaišių kaime.
Tel. 8 601 20652
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
Gyvenamas namas su ūkiniais pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 39000 Eur. Tel. 8 694 52629
20 a namų valdos sklypas, Naujasodės pradžioje, Jaskonių g.
šalia miško ir prie pat asfaltuoto
kelio, 4 km nuo Druskininkų. Yra
atvesta elektra. Padaryta kadastriniai matavimai, vandentiekis,
visi dokumentai yra. Kaina –
15700 Eur. Tel.: 8 686 14615, 8
628 36763
6 arų sodo sklypas Druskininkų
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k,. Miglos g. Yra kadastriniai matavimai.
Tel.: 8 699 39047, 8 603 24414
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 a sodo sklypas Jaskonyse, netoli „Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996
70 kv. m gyvenamas namas 24
a namų valdos sklype, 4 ūkiniai
pastatai, šalia 1 ha dirbamos žemės Varėnos raj., Rūsingės gyvenvietėje, 18 km nuo Druskininkų. Atlikti geodeziniai matavimai,
yra trifazis. Tel. 8 614 54171
3 ha brandaus miško Varėnos
raj., Jonionių kaime.
Tel. 8 614 54171
41 a sodyba Snaigupės kaime.
Yra gyvenamas namas su ūkiniais pastatais. Tel. 8 655 66221
6 a sodo sklypas su namuku ir
visomis miesto komunikacijomis
SB „Raigardas“. Kaina – 18000
Eur. Tel. 8 606 04614
Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355
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5,5 a sodas su tinkamu gyventi
žiemą namu. Kaina – 53000 Eur.
Tel. 8 606 04614
2 aukštų gyvenamas namas 10
a sklype Druskininkuose. Kaina
– 95000 Eur, arba keičiu į butą
Vilniuje. Tel. 8 602 10802
2,55 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Vilkininkų km (apie 4 km
nuo Leipalingio) apie 150 metrų
iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su
žvyrkeliu. Kaina – 13500 Eur.
Tel. 8 617 62483
24 a sodyba Varėnos raj., Ašašninkų kaime prie ežero. Kaina –
22000 Eur. Tel. 8 698 48621

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
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
Tvarkingas „Nissan X-Trail“ 2003
m., 2,2 L dyzelinas, pilkos spalvos, TA iki 2019-05.
Tel. 8 698 49628
Padangos su ratlankiais R14
175/70 (4 vnt.) po 15 Eur; „Žiguli“
bagažinė už 10 Eur.
Tel. 8 620 24642
„Peugeot 206“, 2004.12, 1,4 HDI.
Automobilis sutvarkytas, TA iki
2020 m. Tel. 8 600 38413
„Renault Laguna“ 1995 m., 2,2 L
dyzelinas, 61 kW, TA iki 2018.10.
Kaina – 500 Eur. Tel. 8 612 31803
„Ford Fiesta“ 2008 m., 1,3 L benzinas, iš Vokietijos, rida – 10010
km. Tel. 8 623 23430

Žemės ūkio produkcija
Nauji Dadano tipo aviliai.
Tel. 8 646 88970

Parduodami įvairūs daiktai

Nuoma

Neišskleidžiama sofa ir 2 foteliai.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 614 84959

Išnuomoju 3 kambarių 64 kv. m
butą Gardino g. Tel. 8 613 36844

Nauja mezgimo mašina „Severianka“, vaikiškas sportinis vežimėlis. Tel. 8 657 70604

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute Vytauto g. Tel. 8 607 38627

Fotoaparatas „Sony DSC-H3“ už
15 Eur; laidinis telefonas su nešiojamu rageliu „Gigaset A415/A405“
už 15 Eur. Tel. 8 622 82556
Kineskopiniai plokščiaekraniai televizoriai (37, 51 cm įstrižainė) po 2022 Eur; naudoti faneruoti skydai,
durų varčios. Tel. 8 686 43600
6 stalčių šaldiklis. Kaina – 60 Eur.
Tel. 8 611 91421
Vyriškas rankinis laikrodis „Komandirskyje“. Tel. 8 620 43611
Via Sat antena, senovinės žibalinės lempos, senovinis lygintuvas.
Tel. 8 623 20014
Vaikiškas dviratis.
Tel. 8 654 46644
Odinis miegamasis kampas,
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko
tualetas, ketaus krosnis.
Tel. 8 656 38881
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; vyriškas dviratis „Buttcher“,
XL dydis, 28 colių ratai, 7 vidinės
pavaros. Kaina – 190 Eur.
Tel. 8 602 34212
Sportinis dviratis, siuvimo mašina, muzikinis centras, medinės
žvakidės, kilimas.
Tel. 8 630 36440
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Naudoti, geros kokybės kokliai:
20x20 cm lygūs po 2 Eur, kampiniai po 2 Eur. Tel.: 8 604 57914, 8
313 54697
Dulkių siurblys „Zelmer“ už
30 Eur; mikrobangų krosnelė
„Sharp“ už 30 Eur; indaplovė
AEG už 130 Eur; automatinė
skalbimo mašina AEG už 100
Eur; akvariumas (72 L) už 25
Eur. Tel. 8 650 87433

Pieninga pirmaveršė karvė.
Tel. 8 688 91417
Perka
Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Išnuomoju arba parduodu 4 kambarių 84 kv. m butą Ateities g., 2
aukšte iš 4. Tel. 8 614 54171

Ieško darbo
Vyras ieško aplinkos tvarkytojo
darbo kaimo turizmo sodyboje,
sargo arba sanatorijoje.
Tel. 8 623 23430
28 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 626 38308
38 m. vyras ieško darbo statybos, apdailos, elektros srityse.
Tel. 8 602 17665
49 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 600 71092
38 m. moteris ieško papildomo
darbo savaitgaliais. Tel. 8 686
72196
50 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 673 86602

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 akvariumines žuvytes.
Tel. 8 675 57873
Dovanoju masažo stalą. Tel. 8
600 38695
Dovanoju vestuvinę suknelę (46
dydis). Tel. 8 623 75276
Dovanoju naujus pliušinius žaislus. Tel. 8 630 87652
Dovanoju gražius šuniukus. Tel.
8 684 69813
Dovanoju juodą ir trispalvę katytes. Tel. 8 604 37508
Išnuomoju 70 kv. m maisto
prekių parduotuvę (su įranga
arba be). Galima kita veikla.

Tel. 8 614 54171

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

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

UAB „Delvira“ restoranas „The house“
Ieškome komandos pastiprinimo virtuvėje.
Reikalingi virėjai, virėjos.
Kontaktinis tel.: 8 605 31059
El. paštas: linas.jablonskas@gmail.com
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Justinas Lapatinskas,
dainininkas
Pats didžiausias džiaugsmas – matyti, kaip tavo vaikai auga, keičiasi
ir tobulėja. Ko gero, esu pats laimingiausias tėtis pasaulyje, nes mano
dukros visada pasveiksta namuose. Tikiuosi taip bus ir toliau. Sveikata
yra brangiausia, ką turime, o kai sveikata yra tavo vaikų – brangesnio
dalyko būti ir nebegali. Todėl nuoširdžiai linkiu stiprybės ir išminties visiems gydytojams, seselėms ir visam personalui, kuris globoja ligoniukus. Ir prašau visų paremti Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo akciją. Juk sveikata – pinigais nematuojama.
Visiems linkiu sveikatos, tėveliams – lengvų dienų ir naktų bei dėkoju akcijos iniciatoriams – judėjimo „Už Druskininkus“ vadovams ir nariams bei ligoninės personalui. Ir toliau puoselėkite, kurkite pirmaujančius Druskininkus!

Ronata Balkaitienė,
muzikos mokytoja, Savivaldybės tarybos ir judėjimo „Už Druskininkus“ narė
Artūras Skausmenis,

Savivaldybės tarybos ir judėjimo „Už Druskininkus“ valdybos
narys
Ši iniciatyva suburti bendruomenę Vaikų ligų skyriaus atnaujinimui yra galimybė mums visiems
tapti didelio gražaus stebuklo da-

Teko ir man su savo vaikais ne
vieną savaitę praleisti ligoninėje. Sunkiausia buvo išlaikyti fiziškai aktyvius vaikus lovoje ir neleisti išeiti iš palatos patalpos. O
kur dar baimės ir skausmo ašaros, kurias dėl ligos reikia braukti
ne tik vaikams, bet ir mamoms...
Visų mūsų parama padės sukurti jaukesnę aplinką, aprūpinti mažuosius ligoniukus žaislais, stalo žaidimais, viskuo, kas padės
greičiau sveikti.
Kviečiu visus ateiti birželio 1 d.
17 val. į koncertą Pramogų aikštėje ir išreikšti palaikymą šiai
gražiai iniciatyvai, skiriant nors
mažą dalelę savo lėšų.

limi. Tie, kurie šiuo metu augina savo mažuosius, esu tikras,
nenorėtų patekti net į pačią gražiausią pasaulyje ligoninę. Bet,
nepriklausomai nuo mūsų, mažiesiems tenka atsidurti šiame
skyriuje. Tad tegul tos akimirkos,
praleistos jame, būna kiek įmanoma gražios, šviesios ir žaismingos – būtent to ir galime pasiekti
visi kartu. Duodami nedaug, gausime daug. Tokios akcijos vienija ir stiprina bendruomenę. Mano
aštuonmetei dukrai Elzei net nekyla klausimų, kodėl tai svarbu:
„Todėl, kad, kai gali žaisti gražioje
aplinkoje, gali bent trumpam pamiršti savo ligą ir skausmą“. Kartu
mes galime viską, susitikime birželio 1-ąją!

