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Ledo luitai talentingų skulptorių rankose įgavo išraiškingas formas ir pamažu virto įspūdingomis skulptūromis, atspindinčiomis M. K. Čiurlionio kūrybos tematiką/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Praėjusį savaitgalį Druskininkuose organizuotas ledo
skulptūrų festivalis Gydyklų
parko erdves ir Nemuno pakrantę
papuošė
unikaliais
meno kūriniais iš ledo.
Druskininkai – iškiliojo M. K.
Čiurlionio miestas, jo kūrybos ir
ramybės oazė, tad skulptūrose
buvo atskleisti menininko kūrybos momentai: festivalio metu sukurta 12 didelių ledo skulptūrų M.
K. Čiurlionio paveikslų ciklo „Zodiakai“ tema, siejamų su Naujųjų
metų pradžia, vaizduojančių 12-a
mėnesių, ir 14-a mažųjų skulptūrų M. K. Čiurlionio paveikslo
„Pasaka. Karaliai“ tema.
Šeštadienį buvo galima stebėti
menininkų iš Lietuvos, Indonezijos ir Vokietijos kūrybinį procesą
– ledo luitai įgavo išraiškingas
formas ir pamažu virto įspūdingomis skulptūromis.
Ledo
skulptūrų
festivalio

organizatorius Paulius Orlovas
sakė, kad renginyje dalyvavusius
ledo meistrams smagu buvo kurti
Druskininkų erdvėse: „Nuostabus
miestas, kurortas, kuriame menininkai turėjo galimybę atidaryti
visas savo čakras ir pajusti tikrą
kūrybos malonumą“.
Ledo skulptūras kūrė profesionalūs menininkai iš viso pasaulio. Lietuvių skulptoriai: Vytas ir
Kęstutis Musteikiai, Mindaugas
Junčys, Vidas Simonavičius, Laimis Čepėnas, Kęstutis Keparutis,
Gintaras Mykolaitis, Vidas Steponavičius, Robertas Keliauskas,
skulptorius iš Vokietijos Bernd
Winter ir skulptorius iš Indonezijos I Made Sutama.
Sekmadienį į ledo skulptūrų
ekspozicijos atidarymą gausiai
susirinkusius
druskininkiečius
ir miesto svečius pasveikino
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė ir Druskininkų savivaldybės mero patarėjas Aivaras

Kadziauskas. Jiems buvo patikėtas baigiamasis, paskutinis ir
atsakingiausias ledo skulptūros
pjūvis.
Skulptūras kūrę menininkai patys išrinko tris, jų manymu, gražiausius kūrinius, sukurtus M. K.
Čiurlionio paveikslų ciklo „Zodiakai“ temomis. Jų autoriai apdovanoti atidarymo metu.
I-osios vietos nugalėtojais tapo
lietuvių skulptoriaus Vido Simanavičiaus kūrinys „Ožiaragis“,
II-oji vieta atiteko Mindaugui
Junčiui, kūrusiam ledo skulptūrą
„Dvyniai“, III-oji vieta – Vytautui Musteikiui už ledo skulptūrą
„Bičiulystė“.
Ledo skulptūrų ekspozicijomis
bus galima grožėtis ir lankytis,
kol joms leis išsilaikyti gamtinės
sąlygos.
Planuojama, kad ledo skulptūrų
festivaliai Druskininkuose taps
tradiciniai, suteiks druskininkiečiams ir kurorto svečiams nepamirštamų pojūčių.

Daugiau nuotraukų rasite
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Druskininkų savivaldybės administracijos
delegacija lankėsi Suomijoje

Druskininkų savivaldybėje
aptarti XI-ųjų Pasaulio lietuvių
sporto žaidynių organizaciniai
klausimai

Susitikime aptartas XI-ųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2021 metais,
organizavimo ir įgyvendinimo priemonių planas, aktualiausi klausimai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracijos delegacija su darbo vizitu lankėsi Suomijoje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Sausio 6-9 dienomis Druskininkų savivaldybės administracijos
delegacija, kurią sudarė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero patarėjas
Aivaras Kadziauskas, Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė,
įvairių skyrių vedėjai ir atsakingi
specialistai, su darbo vizitu lankėsi Suomijos savivaldybėse –
Lahtyje ir Porve.
Pagrindinis vizito tikslas buvo
susipažinti su pažangių ir inovatyvių Suomijos savivaldos institucijų teikiamomis viešosiomis bei turizmo informavimo paslaugomis,
viešųjų paslaugų tobulinimo metodais, geriausiomis praktikomis
bei naujų sprendimų ieškojimo
būdais, siekiant padidinti viešųjų
paslaugų vartotojų pasitenkinimą

teikiamomis paslaugomis.
Lahtyje delegacija lankėsi vienoje iš didžiausių ir pažangiausių
Suomijos įmonių – ISKU, kurioje buvo pristatyti pažangūs įmonės valdymo, organizacijos vidaus procesų vadybos metodai
bei LEAN vadybos metodo taikymas gamybos procese.
Delegacija susitiko su Lahti meru ir administracijos specialistais. Pokalbio metu buvo
dalijamasi patirtimi sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros bei turizmo srityse. Druskininkų savivaldybės delegacija domėjosi
savivaldos institucijų teikiamomis viešosiomis paslaugomis bei
viešųjų paslaugų tobulinimo metodais.
Lahtyje delegacija lankėsi Lahti taikomųjų mokslų universitete,
centrinėje ligoninėje bei kongresų

ir koncertų centre „Sibelius“.
Susitikimo metu su Porvo miesto savivaldybės meru delegacija
domėjosi darnaus turizmo vystymo kryptimi, kadangi būtent šios
krypties plėtojimu Porvo ir garsėja Suomijoje. Savivaldybės meras
pristatė administracijos valdymo
struktūrą, padalinių funkcijas, supažindino su savivaldos institucijų
teikiamomis viešosiomis paslaugomis bei viešųjų paslaugų tobulinimo metodais, administracijos
procesų vadybos metodais.
Paskutinę vizito dieną delegacija aplankė Lietuvos ambasadą
Suomijoje, kurioje susitiko su ambasadoriumi Valdemaru Sarapinu ir jo komanda. Susitikimo metu
aptartos bendradarbiavimo galimybės, siekiant paskatinti turistus iš Suomijos atostogauti Druskininkų kurorte.

Druskininkų savivaldybėje sušauktame posėdyje, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai,
Druskininkų sporto centro, Sportininkų rengimo ir reabilitacijos
centro atstovai, aptartas XI-ųjų
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių,
vyksiančių 2021 metais, organizavimo ir įgyvendinimo priemonių
planas, aktualiausi klausimai.
Posėdžio metu buvo kalbėta
apie organizacinius darbus, planinius posėdžius, sporto organizacijų atstovų forumus, sudarant
XI-ųjų Pasaulio lietuvių sporto
žaidynių organizacinį komitetą,
parengiant detalų žaidynių organizavimo planą, nuostatus, juos
išsiunčiant užsienio šalių lietuvių
bendruomenėms, sporto organizacijos, federacijoms ir siekiant
geriausio rezultato.
Aptartos ir užsienio šalių lietuvių bei Lietuvos sporto federacijų,
dalyvausiančių žaidynėse, pirminės paraiškos. Nutarta organizuoti
sporto savanorių mokymus, sudaryti teisėjų kolegiją, darbo grupę,
sistemingai ruošiantis 2021 m. Pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėms.
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvauja viso pasaulio lietuviai. Pirmosios žaidynės surengtos 1978 m. Lietuvos tautinės
olimpiados pavyzdžiu Kanadoje.
Žaidynėse dalyvauja sportininkai mėgėjai. Lietuvos komanda
žaidynėse pirmą kartą debiutavo
1988 m. Adelaidėje.
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
iniciatyva po 40 metų pertraukos
buvo atkurtos senosios tradicijos
ir 1978 m. birželio 27-liepos 3 d.
Toronte, Kanadoje, buvo surengtos I-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės 60-mečiui. Jose
dalyvavo 1101 sportininkas iš
JAV, Kanados, Vakarų Vokietijos,
Jungtinės Karalystės, Australijos
ir Argentinos. Lietuviai rungtyniavo 11-oje sporto šakų.
2017 m. X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Kalnų slidinėjimo varžybos buvo vykdomos
Druskininkuose, žiemos pramogų
komplekse „Snow Arena“.

Druskininkų savivaldybėje –savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai „SafeTALK“ ir „ASIST“
Sausio 14 d. ir 24-25 d. Druskininkų savivaldybėje surengti
„SafeTALK“ ir „ASIST“ mokymai,
skirti specialistams, kurie susiduria su savižudybės krizę išgyvenančiais asmenimis. Mokymuose dalyvavo apie 60 specialistų iš
įvairių Druskininkų savivaldybės
įstaigų ir organizacijų: Jaunimo
užimtumo centro, Savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro, Savivaldybės administracijos, Švietimo ir Pirminės sveikatos priežiūros centrų, „Atgimimo“ mokyklos,
Alytaus vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato, Šeimos paramos centro, „Ryto“ gimnazijos, ligoninės,
Sveikatingumo ir poilsio centro
„AQUA“ bei „Saulės“ pagrindinės
mokyklos.
„SafeTALK“ ir „ASIST“ – tai kanadiečių organizacijos „Living
Works Education“ mokymų programos, parengtos, remiantis
aukščiausiais tarptautiniais standartais. Šie mokymai jau daugiau
nei 30 metų rengiami skirtingose
pasaulio valstybėse: Kanadoje,
Norvegijoje, Airijoje, Australijoje ir

Druskininkų savivaldybėje surengti „SafeTALK“ ir „ASIST“ mokymai, skirti specialistams, kurie susiduria su savižudybės krizę išgyvenančiais asmenimis/Simonos Dailydaitės nuotrauka

kitose. Mokymų programos nuolat peržiūrimos ir atnaujinamos,
remiantis naujausiais moksliniais
tyrimais ir praktiniais įgūdžiais savižudybių prevencijos srityje, to-

dėl mokymų struktūra užtikrina
saugią aplinką dalyviui.
Šių metų sausį šie mokymai pradėti ir Druskininkų savivaldybėje.
„SafeTALK“ mokymus organizavo

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Keturias
akademines valandas trukusių
mokymų metu Druskininkų savivaldybės specialistai buvo apmo-

kyti atpažinti savižudybės riziką ir
nukreipti apie savižudybę minčių
turintį žmogų į saugias rankas.
Juos baigę specialistai tapo labiau pasirengę padėti žmonėms,
ketinantiems nusižudyti, suteikti jiems žinių, kaip ir kur gali rasti reikiamą pagalbą.
„ASIST” – tai dviejų dienų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, kurių tikslas – įgalinti dalyvius
atpažinti, kada asmuo gali bandyti
nusižudyti. Šių mokymų metu įvairių sričių specialistai buvo apmokyti, kaip dirbti su pavojuje esančiais žmonėmis, juos identifikuoti,
sukuriant planą, kuris užtikrintų jų
sveikatos saugumą.
Kuo daugiau žmonių išmoks atpažinti ženklus, rodančius savižudybės riziką, ir tinkamai į tai reaguoti, tuo daugiau gyvybių bus
išsaugota. Tikimasi, kad šie mokymai bus naudingi Druskininkų
savivaldybės specialistams, norint padėti pasirinkti gyvenimą
savižudybės krizėje esantiems
asmenims bei jaustis geriau pasirengusiems padėti žmonėms,
galvojantiems apie savižudybę.

Gripo epidemija Druskininkuose kol kas neskelbiama, nes registruojama daugiau peršalimo ligų, o ne gripo atvejų
Informuojame, kad sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) Druskininkų savivaldybėje šiuo metu neviršija epideminio lygio.
Epideminiu laikoma, kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis, kaip 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro 30 procentų
visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
Druskininkų savivaldybėje rodiklis 112 atvejų/10 tūkst. gyventojų, klinikinių gripo atvejų skaičius sudarė 12 proc. visų registruotų ŪVKTI.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų sėkmė – visų mūsų bendro ilgo, atkaklaus, ne visada
lengvo darbo rezultatas. Kartu dirbame, kad Druskininkuose
būtų gera gyventi, o mes būtumėme sektinu pavyzdžiu.
Už Druskininkų ateitį!
Jūsų kandidatas į merus Ričardas Malinauskas
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-190-01

Aktyviems bendruomenės savanoriams – Savivaldybės vadovų padėkos
Visame pasaulyje populiarėjant savanoriškai veiklai, savanorystės iniciatyvos vis labiau
sudomina ir druskininkiečių bendruomenę. Savanoriai darbuojasi
nevyriausybinėse organizacijose,
švietimo įstaigose, jaunimo užimtumo centre, kaimiškosiose bendruomenėse. O tie, kurie svajoja
išmėginti savanorišką veiklą, bet
nedrįsta to padaryti, jau trečius
metus buvo kviečiami prisijungti
prie Druskininkų savivaldybės inicijuotos akcijos „Tapk savanoriu
bent vienai dienai“.
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitiko su
aktyviausiais bendruomenės savanoriais ir akcijos „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ dalyviais,
išklausė jų įspūdžius ir patirtį savanoriškoje veikloje, padėkojo už
iniciatyvumą bei diskutavo, ko reikia, kad savanoriška veikla vis labiau populiarėtų.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas savanoriams įteikė padėkas bei
simbolines dovanėles. „Jūs dovanojate dalelę savo dėmesio ir net
gyvenimo kitiems – tai labai kilnu. Be Jūsų neįsivaizduoju mūsų
bendruomenės – būtent Jūs esate tie, kurie savo pavyzdžiu rodote, kad egzistuoja žmogiškumas,

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai, susitikę su aktyviausiais bendruomenės savanoriais
ir akcijos „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ dalyviais, padėkojo už iniciatyvumą bei diskutavo, ko reikia, kad savanoriška veikla vis labiau populiarėtų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

pagarba ir supratimas“, – šiltų žodžių susirinkusiems negailėjo R.
Malinauskas.
Padėkos įteiktos Ratnyčios parapijos Carito vaikų dienos centras „Džiugučiai“ savanorei Emilijai Pečiukevičienei, Maltos ordino
pagalbos tarnybos Druskininkų
skyriaus savanorėms Daivai Gasevičienei ir Marytei Stacevičiū-

tei, Druskininkų šeimos paramos
centre savanoriaujančiai Nijolei
Balevičiūtei, Druskininkų Švč. M.
Marijos Škaplierinės parapijos
savanorei Aušrai Lazauskienei,
LPS „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos savanoriams Irenai
Jonaitienei, Tamarai Kazlauskienei, Juozui Sakalui, asociacijos
„Padėkime vaikams“ savanorei

Angelei Paulėkaitei, MB Augusto spauda savanoriavusioms Ramunei Ruckienei ir Daivai Bagdonavičienei, VšĮ Druskininkų
globos ir slaugos namų savanorei Astai Akromaitei, sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų Viltis“ savanorei
Linai Grigienei.
Mero pavaduotojas Linas Urma-

navičius savanorius kvietė išsakyti, kokia pagalba jiems reikalinga. Pasak L. Urmanavičiaus, tai
yra labai svarbu, nes bendromis
jėgomis galima išspręsti daugybę
klausimų.
Susitikime visi savanoriai vienbalsiai pritarė, kad svarbiausia
jų veikloje – nuoširdus bendravimas, pasidalinimas sukaupta patirtimi. Ir Savivaldybės vadovai, ir
susirinkę savanoriai pritarė, kad
būtų labai naudinga organizuoti
renginį, kurio metu susiburtų įvairiose organizacijose savanoriška
veikla užsiimantys žmonės – būtų
galima pasidalinti patirti, pasidžiaugti nuveiktais darbais, bendradarbiauti.
Susitikimo metu pasidžiaugta, kad Savivaldybės pradėta akcija „Tapk savanoriu bent vienai
dienai“ pasiteisino – kai kurie savanoriai į ją įsijungė tik šiais metais, kiti dalyvauja akcijoje nuo
jos pradžios.
Kviečiame druskininkiečius, norinčius išbandyti savanorišką
veiklą, drąsiai kreiptis į Socialinės paramos skyrių, ten dirbantys specialistai padės susisiekti
su organizacijomis, kurioms reikia Jūsų pagalbos. Dėl savanorystės galite kreiptis el. paštu: parama@druskininkai.lt arba tel.:
(8313) 52543.

Naujas vaikų dienos užimtumo centras – jau ir Leipalingyje

Pirmadienį Leipalingio progimnazijoje atidarytas Leipalingio miesto bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centras/Sandros Makulavičienės nuotrauka

Pirmadienį Leipalingio progimnazijoje atidarytas Leipalingio miesto bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centras.
Jo atidaryme dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, jos pavaduotoja Violeta Grigorienė, Leipalingio seniūnijos seniūnas
Antanas Krancevičius, miestelio

bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė, progimnazijos,
Druskininkų savivaldybės, Socialinių paslaugų centro ir Vaiko
teisių apsaugos tarnybos, Policijos komisariato atstovai.
Vaikų dienos užimtumo centro darbuotojai centro svečiams
aprodė naujas, modernias patalpas, supažindino su jaukiomis
žaidimų, poilsio bei darbo zonomis.
Susirinkę vaikai padėjo Druski-

ninkų merui R. Malinauskui, pavaduotojui L. Urmanavičiui bei
Leipalingio seniūnui perkirpti atidarymo juostą. Druskininkų meras R. Malinauskas, pasidžiaugęs
naujuoju centru, akcentavo, kad
tai ypatingai svarbi ir reikalinga
vieta mokiniams, kurioje jie galės
kūrybingiau ir efektyviau praleisti savo laiką po pamokų, bendrauti tarpusavyje, mokytis bei žaisti
lavinamuosius žaidimus, užsiimti
kūrybine veikla.

Savivaldybės vadovai, įstaigų atstovai bei Leipalingio progimnazijos darbuotojai džiaugėsi nauju užimtumo centru, įteikė dovanas, bendravo su vaikais bei socialinėmis darbuotojomis/Sandros Makulavičienės nuotrauka

Savivaldybės vadovai, įstaigų
atstovai bei Leipalingio progimnazijos darbuotojai džiaugėsi nauju
užimtumo centru, įteikė dovanas,
bendravo su vaikais bei socialinėmis darbuotojomis.
Progimnazijos direktorė Asta
Černiauskienė padėkojo visiems
susirinkusiems už parodytą dėmesį vaikams bei centrui įteiktas dovanas, kalbėjo apie būsimą
vaikų užimtumo centro veiklą, jų

ugdymą po pamokų.
Vaikų dienos užimtumo centre
vaikai lavina savo socialinius, kūrybinius, bendravimo, bendradarbiavimo, mąstymo bei atminties
lavinimo įgūdžius.
Vaikų dienos užimtumo centro
lankytojai gauna individualias,
grupines socialinio darbuotojo,
socialinio pedagogo konsultacijas, turi galimybę susitikti su atvykstančiu psichologu.
Druskininkų savivaldybės informacija
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R. Paksas. Lietuva privalo padaryti namų darbus ne tik dėl „Brexit“

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas
Mantas Butkus
Sausio viduryje į plenarinę sesiją susirinkusio Europos Parlamento akys krypo į Didžiąją Britaniją,
kurios politikai kryžiavo ietis dėl išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties. Be kitų klausimų nubalsavę ir už tai, kad Ignalinos atominės
elektrinės uždarymui Lietuvai būtų
skirta tiek lėšų, kiek ji prašo, parlamentarai pasikeitė nuomonėmis ir
apie situaciją dėl „Brexit“.
Didžiosios Britanijos parlamentarai balsavo prieš taip
vadinamą išstojimo iš ES sutartį. Vėliau balsavo dėl nepasitikėjimo savo premjere,
bet ši savo poste išliko. Iš antraščių atrodo, kad Didžiojoje

Britanijoje įsivyravo chaosas,
bet blaiviai vertinant: ką šiandien reikėtų daryti? – klausiame Europos Parlamento nario,
frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininko, Prezidento Rolando Pakso.
Europos Sąjunga, kaip institucija, patiria didžiausią krizę nuo
savo susikūrimo laikų. Manau,
kad nepaisant naujų pasiūlymų
dėl „Brexit“ atidėjimo, naujų planų dėl išstojimo svarstymų, situacija vargu, ar keisis į geresnę
pusę. Didžioji Britanija, nesvarbu,
su sutartimi ar be jos, paliks Europos Sąjungą.
Logiška, kad tie, kuriuos palieka,
nenori išeinančiųjų lengvai paleisti. Todėl ir atsiranda natūralūs ar
dirbtinai eskaluojami nesutarimai
tarp besiskiriančių pusių. Kurie kol
kas prie sutarimo neveda. Atvirkščiai – gilina nesutarimus.
Man šiek tiek keista, kad šiandien žiūrima tik dalykų, susijusių
su „Brexit“. Reikėtų žvelgti plačiau: ką ir kaip ES Sąjunga privalo padaryti, kad atsiskyrimo nuotaikos nekiltų kitose valstybėse?
Kad už atsiskyrimą nepasisakytų
Prancūzijos, Vokietijos, bet kurios
kitos bendrijos narės žmonės?
Europos unifikavimo ar perauklėjimo programomis žmonių nepasitikėjimo ES institucijomis,
nepritarimo jų veiksmams neišspręsime. Taip pat ir kaltinimu populizmu, ksenofobija ir kitais nebūtais dalykais.
Yra toks terminas „grandininė reakcija“. Ar ji jau įgauna

pagreitį ir Europos politikoje?
Manau, kad taip. Išgyvename
metą, kai Europos susivienijimo
interesus pakeitė skaidymosi interesai. Niekas nebekalba apie
ES plėtros reikalus, euro zonos
plėtrą ir joje dar nesančių valstybių savo valiutos pakeitimą
euru. Nes kuo toliau, tuo labiau
daugelis valstybių šito nebenori.
Nes per daug netikrumo ir neužtikrintumo.
Atrodytų, kad tokiame fone, ES
institucijos turėtų siekti kuo didesnės integracijos, pripažinti klaidas, ieškoti dialogo ir sutarimo su
visomis bendrijos narėmis. Daroma anaiptol ne tai.
Šią savaitę Achene, netoli Belgijos, pasirašyta nauja dvišalė
bendradarbiavimo ir draugystės
sutartis tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Joje šalys pasižada stiprinti ryšius ekonomikos bei gynybos srityse. Be kita ko, sutartyje
numatyta ir galimybė įkurti bendrą parlamentą, kurį sudarytų po
penkiasdešimt Prancūzijos Nacionalinio Susirinkimo ir Vokietijos
Bundestago narių.
Ar tai reiškia, kad didžiausios
ES šalys nebemato bendrijos
ateities arba tos bendrijos ateityje ir į pirmą vietą iškelia dvišalius
santykius? Kurios nebetiki savo
ankstesniu vaidmeniu Europos
integracijos procese ir pirmiausiai
ima galvoti apie savo interesus?
Tai gal ir Lietuva labiau turėtų galvoti apie savo interesus
situacijoje dėl „Brexit“? Gal ir
mes balandžio pradžioje galime turėti bent dvišalio susitari-

mo tarp Lietuvos ir Didžiosios
Britanijos projektą?
Turime matyti plačiau, ne tik situaciją aplink Didžiąją Britaniją.
Taip, būtina pasiekti, kad šiuo pasitraukimo laikotarpiu mažiausiai
nukentėtų Lietuvos piliečių interesai. Tačiau galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, reikia neužmiršti,
kad mūsų piliečių yra ir Ispanijoje,
Airijoje, kitose ES šalyse.
Lietuva privalo rimtai galvoti apie dieną „X“, kai paaiškės,
kad Europos Sąjunga subyrėjo, ir būti pasirengusi susigrąžinti savo valiutą, kai kils klausimas dėl euro zonos subyrėjimo
ar joje prasidės tokia krizė, kad
visos buvusios iki šiol atrodys tik
juokai. Naujų ir gerokai rimtesnių
problemų fone šiandienis kvietimas emigrantams grįžti į Lietuvą,
kuri tada nežinos kaip elgtis ir
neturės jokio plano, atrodys kaip
stebuklinė pasaka, kuria buvo
galima ir patikėti.
Kaip vertinate kvietimą grįžti,
nuskambėjusį iš Lietuvos Vyriausybės lūpų? Ir kaip manote, ar daugelis grįš?
Nuoširdus pakvietimas ne toks
turėtų būti. Pirma reikėjo pagalvoti, ką, kaip ir kada grįžtantiems
Lietuvos valstybė galės pasiūlyti,
o tada šnekėti.
Valdžios institucijos, savivaldybės, šalies verslas turi tinkamai
pasirengti sutikti iš emigracijos
grįžti nusprendusius piliečius. Ne
pasiūlydama vietą darbo biržoje,
bet pasiūlydama darbo galimybes
pagal jų turimą kvalifikaciją konkrečioje įmonėje ar įstaigoje.

Taip pat turi būti sudarytos galimybės užsidirbti pakankamą,
normalius žmogaus poreikius užtikrinantį, atlyginimą.
Jei iš tiesų norima, kad žmonės
grįžtų, politikai privalo pakeisti požiūrį į žmones. Ir tą daryti reikia
ne dėl emigrantų susigrąžinimo.
Valdžios institucijos ir Europoje,
ir Lietuvoje iš tiesų yra privatizavusios atstovaujamą demokratiją.
Žiūrima ne žmonių intereso.
Kai reikėjo stojimo į Europos
Sąjungą teigiamo rezultato, tai ir
referendumas dvi dienas buvo,
ir pakiša balsavusiems už vieną centą. Dabar žmonės, pabandę referendumą dėl lito sugrąžinimo surengti, bus išvadinti tokiais
žodžiais, su kuriais demokratija
nieko bendro neturi. Būtent nesiskaitymas su visuomene, nesiskaitymas su valstybių interesais ir
buvo tas neatsakingų politikų ant
kelio numestas akmuo, už kurio
užkliuvęs griūna vežimas vardu
Europos Sąjunga.

Parengta bendradarbiaujant su Europos
Pralamento frakcija „Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa“
Užsakymo Nr. MDR-190-001

Druskininkų savivaldybė ir UAB „Druskininkų
komunalinis ūkis“ yra pasirengę nemokamai padėti
žmonėms, neturintiems galimybių atvežti atliekų į jų
surinkimo aikšteles
Druskininkai – gražėjantis ir
nuolat atsinaujinantis kurortas. Čia nuolat vyksta namų ir
butų renovacijos, remonto darbai, tvarkomi pastatų interjerai
ir gyvenamoji aplinka. Pabaigus
šiuos darbus, neišvengiamai
lieka įvairiausių atliekų: statybinės atliekos, seni baldai, langai, durys, kilimai, radiatoriai,
vaikiški vežimėliai, kiti nereikalingi daiktai.
Dar vis pasitaiko atvejų, kai
šios atliekos nukloja daugiabučių kiemuose esančias pusiau
požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikšteles ir sukelia nepatogumų aplinkiniams,
teršia gamtą, gadina estetinį aplinkos vaizdą. Svarbu pažymėti, kad atliekų metimas ar
palikimas konteinerių aikštelėse šalia daugiabučių, o taip pat
ir esančiose šalia kapinių, pamiškių, paežerių ir kitose vietose yra neleistinas atliekų atsikratymo būdas.
Tiems, kurie nebenori gyventi kaip prieš du dešimtmečius
ir vežti atliekas į pamiškes ar
nakčia nešti prie atliekų konteinerių, kyla klausimų – kur dėti
statybines, stambiąsias ir kitas
atliekas, kokie yra geriausi ir pigiausi teisėti būdai jomis atsikratyti?
Pats teisingiausias būdas, nedarantis žalos aplinkai ir būsto savininko piniginei, – nuvežti atliekas į specialias stambiųjų

bei kitų atliekų surinkimo aikšteles Druskininkuose (Gardino
g. 100 – 102) arba Leipalingyje.
Į minėtas aikšteles iš gyventojų nemokamai priimamos stambiosios (baldai, buities technika ir kita), statybinės (išskyrus
šiferį) bei žaliosios atliekos,
plastikinės, metalinės, stiklinės pakuotės, buitiniai elektros
ir elektronikos prietaisai (šaldytuvai, siurbliai, elektrinės ir dujinės viryklės, televizoriai ir kita),
automobilių padangos, plastikinės bei metalinės detalės, akumuliatoriai ir kita. Taip pat ten
priimamos visų rūšių pavojingos atliekos: dažai, lakai, skiedikliai ir jais užteršta tara, tepalai bei skysčiai, dienos šviesos
lempos, pesticidai bei kitos pavojingos atliekos, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai
bei žmonių sveikatai.
Labai
prašome
gyventojus būti atsakingiems ir vežti į
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles Druskininkuose
(Gardino g. 100-102) arba Leipalingyje.
Druskininkų savivaldybė ir
UAB „Druskininkų komunalinis
ūkis“ yra pasirengę nemokamai
padėti žmonėms, neturintiems
galimybių atvežti atliekų į jų surinkimo aikšteles šiais būdais:
garbaus amžiaus ar neįgalūs
žmonės, gyvenantys seniūnijose ir neturintys galimybių išvežti stambiąsias atliekas, gali

kreiptis į UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“. Iš anksto užsiregistravus ir suderinus laiką, į
namus atvyks specialistai, kurie
minėtas atliekas išveš nemokamai. Taip pat žmonės gali nemokamai pasinaudoti specialiai
didelėms ar kitoms atliekoms
gabenti skirta automobilio priekaba. Priekaba yra Druskininkuose, adresu Gardino g. 102
esančioje stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje. Išsinuomodamas priekabą, gyventojas su Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro atstovu turi pasirašyti sutartį, kuria įsipareigos grąžinti priekabą nustatytu
laiku ir tokios pačios techninės
būklės, kokią gavo.
Priekaba gyventojams nemokamai nuomojama dviem valandoms.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Atliekų tvarkymo
specialistę Jurgitą Vaicekelionytę el. paštu: ekologas@
dku.lt, tel. (8 313) 51405.
Prašome Jus būti atsakingiems ir rūšiuoti atliekas, jas
mesti tik į tam skirtus konteinerius, nedėti atliekų prie konteinerių ir naudotis nemokamomis
stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėmis, įrengtomis
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Dėkojame visiems, atsakingai
atliekas tvarkantiems, rūšiuojantiems gyventojams!
Druskininkų savivaldybės informacija

Tel. 8 646 27272, el. paštas: info@manodruskininkai.lt
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Druskininkuose – užburianti ledo skulptūrų magija

Sekmadienį surengtas ledo skulptūrų ekspozicijos atidarymas, kuriame dalyvavo skulptūras kūrę menininkai, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė ir Druskininkų savivaldybės mero patarėjas A. Kadziauskas, administracijos atstovai

Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laimos Rekevičienės nuotraukos
Daugiau nuotraukų – „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są jungos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. PR-MDR-190 - 02
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PARENGTAS 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS.
KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI
VASARIO 7 DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS
Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto
sandaros ir Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia susipažinimui Druskininkų visuomenei.
2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasario 20 dieną.
Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų vasario 7 dienos (imtinai) pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai, el. paštu: vyda.amsiejiene@druskininkai.lt, liudmila.s@druskininkai.lt arba paštu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.
2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir Savivaldybės interneto svetainėje: www.druskininkai.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas.
Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė telefonu: (8 313) 51537 arba
Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Šalnienė telefonu: (8 313) 40026.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tęsinys

7
tęsinys

2019 m. sausio 31 d.

Savaitraščio Nr. 190

8
tęsinys

2019 m. sausio 31 d.

Savaitraščio Nr. 190

9
tęsinys

2019 m. sausio 31 d.

Savaitraščio Nr. 190

10
tęsinys

2019 m. sausio 31 d.

Savaitraščio Nr. 190

11

2019 m. sausio 31 d.

Savaitraščio Nr. 190

tęsinys

Druskininkų savivaldybės informacija

12

Savaitraščio Nr. 190

2019 m. sausio 31 d.

Gyvenimą keičianti technologija leidžia atkurti dantis per vieną dieną
Anksčiau, praradus daugumą ar visus dantis, juos buvo galima atkurti tik pagaminus išimamus protezus. Pastarieji pacientams keldavo pernelyg daug rūpesčių –
slankiodavo burnoje, pažeisdavo gleivinę, keldavo diskomfortą, nes nuolat norėdavosi juos išsiimti. Jau kurį laiką Lietuvoje situacija gerokai pasikeitusi. Inovatyvi
dantų implantavimo metodika Pro Arch leidžia atkurti visus vieno žandikaulio – apatinio arba viršutinio – dantis tik ant keturių implantų, be jokių ilgai trunkančių sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų. Įprastai iš karto po implantavimo procedūros pritvirtinami laikini dantys, kurie vėliau pakeičiami nuolatiniais, o tai reiškia, kad
pacientui nei dienos netenka praleisti be dantų.
Anksčiau, praradus daugumą
ar visus dantis, juos buvo galima
atkurti tik pagaminus išimamus
protezus. Pastarieji pacientams
keldavo pernelyg daug rūpesčių – slankiodavo burnoje, pažeisdavo gleivinę, keldavo diskomfortą, nes nuolat norėdavosi
juos išsiimti. Jau kurį laiką Lietuvoje situacija gerokai pasikeitusi. Inovatyvi dantų implantavimo
metodika Pro Arch leidžia atkurti visus vieno žandikaulio – apatinio arba viršutinio – dantis tik
ant keturių implantų, be jokių ilgai trunkančių sudėtingų kaulo
priauginimo procedūrų. Įprastai
iš karto po implantavimo procedūros pritvirtinami laikini dantys,
kurie vėliau pakeičiami nuolatiniais, o tai reiškia, kad pacientui nei dienos netenka praleisti
be dantų.
Dantų protezai – jau praeitis
Dantų netekimas sukelia ne
tik fizinių, bet ir emocinių bei psichologinių problemų. Implantai,
kuriuos jau daugiau kaip penkiasdešimt metų kuria ir tobulina
Šveicarijos dantų implantologijos lyderė pasauliniu mastu grąžina žmogui galimybę visavertiškai kramtyti maistą ir džiaugtis
estetišku vaizdu.
Kai pacientas nešioja išimamus protezus, jo kramtymo efektyvumas siekia vos 30 proc., jei
lygintume su tuo, kokia situacija
buvo tuomet, kai jis turėjo savus
dantis. Po 10 – 15 metų kramtymo efektyvumas mažėja dar labiau, dėl to dažnai sutrinka virškinimas.
„Visai kitaip yra su implantais
– ant jų atkūrus dantis jie nenusileidžia natūraliems dantims
nei savo funkcionalumu, nei estetika. Be to, įprastai tarnauja visą gyvenimą. Prie implantų pritvirtinti dantys yra stabilūs,
jų nereikia išimti. Kietą maistą
pacientai gali valgyti nieko nesibaimindami. Kramtymo efektyvumas, netgi buvusiame bedančiame žandikaulyje, per du

Gydytojas odontologas, burnos chirurgas
Andrius Gegužis

mėnesius pasiekia 80 proc. buvusių savų dantų galimybių, o
vėliau šis skaičius gali padidėti iki 90 – 95 proc. Ši revoliucinė, gyvenimą keičianti technologija labiausiai tinka bedančiams
žandikauliams arba kai dauguma dantų labai prastos būklės.
Stebėdamas naujausias implantologijos tendencijas, dirbdamas praktiškai ir nuolat dalyvaudamas
tarptautiniuose
renginiuose, galiu drąsiai sakyti, kad šiandien implantai yra
pats racionaliausias sprendimas, kai reikia visavertiškai sugrąžinti pacientui prarastus dantis“, – konsultuoja Druskininkų
implantologijos centro gydytojas odontolgas-burnos chirurgas Andrius Gegužis.
Visaverčius dantis gali turėti visi
Naudojant unikalią gydymo
metodiką Pro Arch vieno vizito
pas gydytoją metu įsriegiami 4
implantai ir ant jų tvirtinami nauji,
patogūs, pilnai kramtymo funkciją atstatantys laikini arba nuolatiniai dantys. Iš esmės nėra
nei amžiaus, nei bendros paciento sveikatos būklės apribojimų. Išimtys atsiranda tik tada,
kai pacientams yra diagnozuotos labai sunkios širdies ar kraujagyslių, kepenų, onkologinės ligos, nekontroliuojamas cukrinis
diabetas. Pasirinkus šią metodiką, ją galima derinti su momen-

tiniu implantavimu, kai implantai
sriegiami iš karto pašalinus sugedusį dantį. Tai labai patogu,
kai burnoje yra belikę keli nebepatikimi ir prastai savo funkcijas
atliekantys savi dantys.
„Pacientui svarbu žinoti, kad
tik implantai leidžia atkurti visą
dantį – ir šaknį, ir vainiką. Jie laiko dirbtinį dantų vainikėlį ar tiltą
taip, kaip šaknys laiko dantį savojoje vietoje. Kai implantas integruojamas į kaulą, kramtymo
metu susidaro natūrali apkrova
žandikauliui. Chirurginė intervencija yra minimali, todėl pacientui įprastai neskauda, netinsta, nekraujuoja dantenos. Ant
implanto iš karto pritvirtinamas
laikinas dantis, žmogus tuoj pat
po implantavimo gali kramtyti
maistą, nesutrinka nei darbinė
veikla, nei socialinis gyvenimas.
Po kelių mėnesių laikinas dantis
pakeičiamas nuolatiniu, beveik
nuo natūralaus nesiskiriančiu,
dantimi“, – aiškina Druskininkų
implantologijos centro gydytojas odontologas-burnos chirurgas Andrius Gegužis.
Dantų implantų medžiagos yra
biologiškai suderintos su žmogaus organizmu, todėl implantai lengvai toleruojami. Pasak implantologijos specialistų, net 99
proc. procedūrų yra sėkmingos.
Pirmo vizito metu gydytojas
atlieka paciento klinikinį ištyrimą ir kompiuterinės tomografijos analizę. Įvertinamas kaulo
kiekis ir kaulo kokybė, minkštųjų audinių būklė. Kartu su pacientu sudaromas gydymo planas
ir parenkamas labiausiai tinkantis gydymo metodas.

„Straumann“ pro Arch metodika

tavimo procedūros pacientai
nustemba, kaip stipriai reali procedūra skyrėsi nuo tos, kokią jie
įsivaizdavo. Vietinės anestezijos taikymo nauda ta, kad gydytojas sulaukia grįžtamojo ryšio
iš savo paciento“, – informuoja
A. Gegužis.
Jis pabrėžia, kad ir implantuotus, ir savus dantis reikia prižiūrėti vienodai kruopščiai. Juos
rekomenduojama valyti šepetėliu ir tarpdančių siūlu kelis kartus
per dieną. Kaip ir saviems dantims, labai tinka tarpdančių še-

Procedūra yra neskausminga
Nemažai pacientų prieš implantacijos procedūrą jaudinasi,
kad gali labai skaudėti. Dažniausiai dantų implantai pacientams
įsriegiami taikant vietinę anesteziją. Jei pacientas pageidauja, galima naudoti sedaciją ar
netgi narkozę, tačiau tai daroma
retai. „Neretai po dantų implan-

petėliai. Bent kartą per metus
pacientas turėtų apsilankyti pas
odontologą ir pasidaryti profesionalią burnos higieną.
Didelę įtaką implanto ilgaamžiškumui turi paciento asmeninė dantų priežiūra, reguliarūs vizitai pas specialistus, sveikatos
būklė, organizmo savybės bei
turimi įpročiai – rūkymas, dantų griežimas. Nors būtina atsižvelgti į nemažai faktorių, Pro
Arch gydymo metodika Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį.
Tam įtakos turi gerokai sutrumpėjusi gydymo trukmė, greitas ir
efektyvus rezultatas – visi prarasti vieno žandikaulio dantys –
atkuriami per vieną dieną.
Pro Arch – gydymo metodika, leidžianti sukurti tvirtus, estetiškai atrodančius dantis bei
vėl grąžinti pacientui džiaugsmą valgyti. Lietuvoje implantuoti gali bendrosios praktikos
odontologai, tačiau specialistai pataria rinktis burnos ar veido ir žandikaulių chirurgus, nes
jie turi plataus spektro chirurginės patirties.

Užsakymo Nr. MDR-190-002

Koncerte „Vakaro serenados“ – skirtingų kartų, bet vienos vokalinės mokyklos atlikėjos
Praėjusį penktadienį „Eglės“
sanatorijos salėje koncertavusioms dainininkėms Aušrai Stasiūnaitei (mecosopranas), Rasai
Dzimidaitei (sopranas) ir pianistei Nijolei Baranauskaitei gausiai susirinkę klausytojai padėkojo ne tik aplodismentais, bet ir
šūksniais „Bravo!“.
Koncerte „Vakaro serenados“
skambėjo įvairi muzika – klasikų,
šiuolaikinių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, senoviniai rusų romansai. Koncertas išskirtinis tuo,
kad tai buvo pirmasis žymiosios Lietuvos vokalistės, operos solistės,
vokalo pedagogės Aušros Stasiūnaitės ir dainavimo studijas Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje pas
docentę A. Stasiūnaitę baigusios
Rasos Dzimidaitės bendras koncertas. Po koncerto atlikėjos pasidalino
savo mintimis su savaitraščio „Mano
Druskininkai“ skaitytojais.
R. Dzimidaitė domisi šiuolaikine
muzika ir balso improvizacija: ieško naujų balso spalvų ir išraiškos
būdų, bendradarbiauja su jaunaisiais kompozitoriais, atlieka jų kūrinius. Įvairiuose koncertuose Rasa
dažniau pasirodo, kaip kamerinės
muzikos atlikėja. Tačiau pati solistė neslepia, kad opera yra didžioji
jos aistra. Dar studijuodama Lietu-

vos muzikos akademijoje, ji paruošė
ne vieną vaidmenį: Monika iš G. C.
Menotti operos „Mediumas“, Mimi iš
G. Puccini operos „Bohema“, Fiordilidži iš W. A. Mozarto operos „Visos jos tokios“ ir kituose. Dainininkės svajonė – Undinės partija čekų
kompozitoriaus A. Dvoržako operoje „Undinė“: „Žaviuosi šia opera,
nuostabi muzika. Ir nors partija sudėtinga, labai norėčiau ją paruošti,
sudainuoti.“
Pasiteiravus, kaip įvardintų esminį
reikalavimą, būdingiausią A. Stasiūnaitės vokalo mokyme, R. Dzimidaitė sakė, kad nėra lengva vieną reikalavimą išskirti: „Dainavimas juk
susideda iš daugelio dalykų: tai ir
muzikinio teksto suvokimas, ir vokalinės technikos dalykai. Kita vertus, vokalinė technika, žinoma, yra
pagrindas, tačiau tai nėra svarbiausias dalykas, atliekant vokalinį kūrinį. Žmogaus širdis juk negirdi „vokalinės technikos“, todėl reikia atrasti
balansą tarp technikos ir to, ką nori,
kaip vokalinio kūrinio atlikėjas, pranešti.“
Doc. A. Stasiūnaitės pasiteiravus,
kaip būtų galima apibūdinti jos reikalavimus studentams, vokalo pedagogė sakė: „Ko aš noriu iš savo
studentų? Visų pirma turbūt, kad
būtų taisyklingas kvėpavimas, kuris

leistų gražiai padainuoti frazę: taip,
kaip reikalinga vienam ar kitam kūriniui. Taip pat rūpi tembro lygumas,
visame diapazone: kalbant apie bel
canto kūrinius ar XIX amžiaus arijas; o rusų romansuose itin svarbus
ir tekstas, ne tik vokalinė linija.“
A. Stasiūnaitė, kuriai teko stažuotis ir Milano La Scaloje, sakė, kad
savo vokalo mokyklą ji sieja ir su
buvusios jos pačios mokytojos Salomėjos Vaidžiūnaitės, ir savo šviesios atminties tėvo, Lietuvos operos
dainininko (baritonas) prof. Jono
Stasiūno mokykla: „Mane mokiusi mokytoja mokėsi Italijoje, Santa
Cecilia akademijoje pas Maria Labia, taip pat pas dainininkę Vladislavą Grigaitienę, tad galiu drąsiai
sakyti, kad ir pati atstovauju tai vadinamajai senajai italų mokyklai.“
Abi dainininkes koncertuose lydinti
pianistė N. Baranauskaitė – jau daugiau nei dvidešimtį metų jautriai vokalistėms atliepianti akompaniatorė,
patyrusi koncertmeisterė. Pianistė „Vakaro serenadų“ koncerte solo
pagrojo kūrinių fortepijonui. N. Baranauskaitės žodžiais, A. Stasiūnaitė
jai taip pat yra dėstytoja, išmokiusi
klausyti vokalą ir padėjusi susikrauti koncertmeisterio patirties bagažą.
Parengė Ramunė Žilienė

N. Baranauskaitė, A. Stasiūnaitė, R. Dzimidaitė po koncerto „Vakaro serenados“
„Eglės“ sanatorijoje/Ramunės Žilienės nuotrauka
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Į pažangą – su tradicijų ir inovacijų deriniu
Ketvirtadienį į žurnalo „IQ“
surengtą forumą „Druskininkai: subalansuotas miestas
harmoningam gyvenimui“ susirinkę dalyviai ir svečiai nagrinėjo ir aptarė Lietuvos regionų
plėtros perspektyvas.
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas
Pranckevičius forumo dalyviams
dėstė, kaip regionai turėtų pasiruošti pokyčiams, kuriuos lems
naujas 2021-2027 metų Europos
Sąjungos biudžetas ir pasikeitusios ES investicijų kryptys. Pranešėjas siūlė atkreipti dėmesį į
regionų bendradarbiavimą ir gebėjimą kurti investicijoms palankią aplinką, išryškinant savitus
kiekvieno regiono privalumus.
Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius Aurelijus
Dabušinskas pabrėžė, kad Lietuvos
ūkis stabiliai auga, didėja vartojimas
ir gerovė, tačiau atotrūkis tarp didžiųjų miestų ir regionų – vis dar akivaizdus, o didžiausią nerimą turėtų
kelti demografinė padėtis, lemianti darbo jėgos trūkumą. Reaguodami į pranešimą forumo dalyviai
sutarė, kad jungčių tarp sostinės ir
regionų turi daugėti – būtina sukurti
daugiau erdvės diskusijoms ir bendravimui atvirų formatų. Kad tik aktyviai bendraujant ir tariantis sukuriamos geriausios idėjos ir vizijos,
yra įsitikinęs Druskininkų savival-

Forume dalyviai pristatė Druskininkams aktualius pranešimus/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka
dybės meras Ričardas Malinauskas. „Druskininkų sėkmės istorija
kuriama ant tvirto pagrindo – atgaivinant ir puoselėjant senas tradicijas, paveldą. O šiandien mes
drąsiai jungiame praeitį su ateitimi – inovacijomis, kurias siūlo
mokslas ir verslas. Esame ne kartą įrodę, kad Druskininkai – naujoms idėjoms atviras ir ambicingas
miestas, nes norėdami išlikti konkurencingi, turime ieškoti įvairių alternatyvų, kurios padėtų miestui
išsiskirti iš kitų“, – kalbėjo meras.
Sveikatingumo temą toliau nagrinėjo forume dalyvavusi prof. dr.

Aistė Diržytė. Pasak psichologės,
technologijų eroje žmonės dažnai
pamiršta apie natūralią gamtos
galią ir įtaką gerai savijautai. Profesorė akcentavo, kad įtampa, nerimas ir nuolatinis stresas sukelia
vis daugiau tiek fizinės, tiek psichikos sveikatos problemų. Užtat galimybė pajusti harmoniją su gamta
– ramina ir gydo. A. Diržytės teigimu, skubantis šiandienos žmogus
dažnai nepastebi ir nesvarsto, kad
geriausias vaistas yra čia pat gamtos apsuptyje – pasivaikščiojimas
paupiu per apsnigtą pušyną.
Kad nuostabi gamta ir švarus

oras yra Druskininkų turtas tikino ir patys „IQ“ forumo rengėjai.
Būtent toks miesto suvokimas padiktavo ir šio forumo konceptą –
renginio dalyviai buvo kviečiami
atsisakyti cigarečių, kurių dūmai
yra kenksmingi aplinkiniams.
Konferencijos organizatorių teigimu, sparčiai besivystančios technologijos padeda spręsti rūkymo
ir su juo susijusio pasyvaus rūkymo problemą. O negalintiems
atsisakyti šio įpročio net pačios
tabako kompanijos kuria alternatyvas – pasaulyje pripažintus bedūmius tabako gaminius, kuriuos

vartojant nekenkiama aplinkiniams. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, bedūmiai tabako
gaminiai nacionaliniu lygiu pripažinti kaip geresnė alternatyva
įprastoms cigaretėms.
Taip forumo organizatoriai Druskininkuose pasiekė ambicingą
tikslą – surengė pirmąją Lietuvoje be cigarečių dūmų konferenciją, kuri, kaip teigia organizatoriai,
prisidėjo prie subalansuoto miesto
harmoningam gyvenimui kūrimo.
Tad renginys Druskininkuose
svečiams įsiminė ne tik dėl aktualių
pranešimų, įžvalgų, diskusijų, bet ir
dėl išskirtinės aplinkos – inovatyvių sprendimų ir pavyzdžių, kurie
parodė, kaip mokslo ir technologijų deriniai gali veikti žmogaus ir visuomenės gyvenimo kokybę, kurti
harmoningus santykius su aplinka.
Forume ne kartą nuskambėjo mintis, kad Druskininkai yra
naujovėms atviras miestas, neretai ir kitoms savivaldybėms parodantis, kaip kuriant pažangius
projektus galima formuoti harmoningą aplinką. Lietuvoje ir užsienyje gerai žinomas Vandens
parko kompleksas, Sniego arena,
Lynų kelias – tik keli iš daugelio
sėkmingai įgyvendintų inovatyvių
sprendimų pavyzdžių, kurie kadaise atrodė tarytum ambicingos
ir drąsios vizijos.

Druskininkai: subalansuotas miestas harmoningam gyvenimui
Rengiant žurnalo „IQ“ surengtą forumą „Druskininkai:
subalansuotas miestas harmoningam gyvenimui“, prisidėjo
Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmų Alytaus filialas
ir asociacija „Druskininkų klubas“.
Kaip teigė „Druskininkų klubo“
prezidentas, Druskininkuose veikiančios UAB „Arnika“ direktorius
Albertas Katilovskis, forume
dalyviai pristatė įdomius ir Druskininkams bei plačiajai visuomenei aktualius pranešimus: „Surengtas unikalus verslo ir įmonių
vadovų, dirbančių ne tik Druskininkuose, bet ir buvusių druskininkiečių, turinčių įmones kituose
šalies miestuose ir galinčių pasidalinti patirtimi, forumas. Viena iš
jo temų buvo apie tai, kaip plėtoti verslą Druskininkuose, stiprinti
ekonominį Druskininkų potencialą, didinti šio kurortinio miesto patrauklumą, pritraukiant čia dirbti ir
gyventi darbingo amžiaus žmones.“
– Forumo pabaigoje tarp renginio dalyvių surengtoje, žurnalo IQ vyriausiojo redaktoriaus moderuotoje diskusijoje
„Gyvenk patogiai, veik globaliai“ Jūs išsakėte savo įžvalgas
dėl to, ką vietos verslas drauge
su savivaldybės atstovais galėtų padaryti, siekiant intensyvesnės verslo plėtros Druskininkuose. Kas, Jūsų manymu,
šioje srityje svarbiausia?
– Į šį klausimą atsako pats diskusijos pavadinimas, kurį, manau, savotiškai būtų galima ir perfrazuoti: „Gyvenk lokaliai, veik
globaliai“. Diskutavome ir apie
tai, kokios galimybės, gyvenant,
Druskininkuose, turėti čia darbo
vietą, veiklą, iš kurios gaunamos
pajamos tenkintų Druskininkus
pasirinkusį gyventoją. Pastaruoju metu pastebima tendencija,
kad Druskininkus, kaip gyvena-

Diskusijoje įžvalgas išsakė: „Druskininkų klubo“ prezidentas A. Katilovskis, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, „Eglės sanatorijos“ vadovas A. Salda, TransUnion IT paslaugų centro Kaune vadovas J. Lukošius, kiti renginio dalyviai/A. Lukoševičiaus nuotrauka

mąją vietą, vis dažniau pasirenka jaunos šeimos, šiuolaikinį išsilavinimą turintys jauni darbingo
amžiaus žmonės. Tai labai geras
ženklas, bylojantis, kad Druskininkai – miestas, kuriame patogu
gyventi, auginti vaikus, čia sukurta tinkama viešoji, paslaugų, pramogų, sveikatinimo infrastruktūra. Galiausiai – čia ypatingai geri
gamtiniai faktoriai: aplink miškai,
grynas oras, nėra tokio, kaip didmiesčiuose, transporto priemonių bei gamybos objektų sukeliamo užterštumo. Tačiau atlyginimų
prasme kurorte teikiamos paslaugos teikia mažą pridėtinę vertę
Druskininkams.
Todėl, manau, Druskininkuose
turėtume bendromis jėgomis kurti
terpę, kuri ilgainiui įgalintų keistis
pačią gyventojų struktūrą.
– Tačiau ar Druskininkų verslininkai neturėtų didinti dirbančiųjų atlyginimus?
– Žinoma, turime didinti atlyginimą dabar esamame plačiausiame – paslaugų verslo – sektoriuje – dirbantiems darbuotojams.
Bet turėkime omenyje, kad tada iš
karto atsiremiame ir į kainodarą:
yra riba, kurią peržengus, jau tektų eiti į pačios paslaugos ar paslaugų kainos didinimą. Tad ilgalaikėje perspektyvoje tai neatneštų
reikalingų Druskininkams ekonominių pokyčių, neskatintų plėtros,

o, priešingai, ją stabdytų. Juk, jei
didinsime paslaugų kainą, siaurės klientų ratas, jis taps uždaras.
Ir tai nėra naudinga ekonominei
Druskininkų bei Druskininkų krašto plėtrai.
– Dauguma druskininkiečių dirba paslaugų sektoriuje,
o Druskininkų savivaldybėje,
kaip ir kitos šalies savivaldybėse, aiškiai matosi, jog gyventojai, bendruomenė senėja: darbingo amžiaus žmonių mažiau,
pensinio – daugėja. Kaip Druskininkuose būtų galima tokią
situaciją pakeisti?
– Žinoma, būtina Druskininkuose vystyti, tobulinti paslaugų sektorių, toliau kurti, sukurti
kuo daugiau naujų traukos objektų, susijusių su sanatorinio gydymo, sveikatinimo, sporto paslaugomis, kultūra, poilsiu – visa tai,
be abejonės, padeda ir padės pritraukti į Druskininkus poilsiautojų bei turistų srautus. Tačiau
šiandien ne mažiau svarbu galvoti apie tai, kokios perspektyvos
numatomos, siekiant Druskininkuose steigti vadinamojo mažo
formato tarptautines bendroves,
kaip jų veikla galėtų turėti įtakos
darbingo aukštesnes nei vidutinės pajamas galinčių generuoti gyventojų, pasirinkusių Druskininkus, kaip gyvenamąją vietą,
darbo galimybėms. Druskininkų

savivaldybė kartu su Druskininkuose dirbančiais verslininkais turėtų ieškoti būdų, kaip pritraukti
čionai vadinamąjį proto kapitalą:
kad čia atvyktų gyventi kuo daugiau jaunų šeimų, jaunimo, gebančio uždirbti aukštesnes pajamas. Bendromis jėgomis turime
kurti tokią atmosferą, sąlygas.
Turime siekti, kad Druskininkuose atsirastų galimybė ir poreikis
steigti, pavyzdžiui, informacinių,
naujųjų, žaliųjų technologijų verslo kryptimi dirbančias bendroves.
Galima būtų pasakyti, kad tai tokios įmonės, kuriose ir produktas
kuriamas, ir žmonės dirba nuotoliniu būdu. Beje, šie ir panašūs procesai viešojoje erdvėje vis
dažniau yra minimi, kai kalbama
apie vadinamąją ketvirtąją pramonės revoliuciją. Jos esmė – visuotinė pramonės kompiuterizacija, kai, sujungiant mechanizmus
ir jų sistemas, visoje gamybos
procesų grandinėje sukuriami išmanieji tinklai. Tokiu būdu organizuojami ir kontroliuojami savarankiškai veikiantys gamybos
procesai, apdorojami ne tik dideli kiekiai informacijos, bet ir analizuojama bei optimizuojama pati
gamyba.
– Ko reikia Druskininkuose,
norint taip organizuoti verslą?
– Tokiu būdu organizuojant veiklą, dirbantiesiems Druskininkuose užtenka administracinių patalpų, iš kurių darbuotojai galėtų
valdyti savo verslą po visą pasaulį. Tai ir reikštų: „gyvenu lokaliai,
dirbu globaliai“, – gyvenu ir turiu
biurą Druskininkuose, o dirbu visame pasaulyje. Beje, kaip vienas iš tokio modelio pavyzdžių
yra bendrovės „Monetha“ įkūrėjas Justas Pikelis, kurio pranešimas „Kripto burbulo epicentre:
kaip išlikti ir tapti nugalėtoju“ sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo forume „Druskininkai: subalansuotas miestas harmoningam

gyvenimui“.
Druskininkų savivaldybė yra
atvira naujoms idėjoms ir verslo plėtrai, todėl, manau, ji pasiūlys palankiausią teisinę formą tokių įmonių atėjimui bei įsiliejimui
į Druskininkų verslo aplinką. O
vietos verslininkai šia linkme gali
pasiūlyti savo indėlį: verslas gali
tiesiog investuoti į patalpas, paruošiant, įrengiant vadinamąsias
ofisines, administracines patalpas darbui. Žinoma, be teisinės,
įstatyminės bazės ir patalpų darbui, yra dalykų, kurie, vienareikšmiškai, yra būtini, prioritetiniai: tai
labai geras, aukštos kokybės interneto ryšys, elektros energijos
aprūpinimo sąlygos ir alternatyvaus šios energijos tiekimo užtikrinimas, esant reikalui. Beje,
„Druskininkų klubas“ neseniai socialiniuose tinkluose vykdė apklausą ir domėjosi, ko trūksta
Druskininkuose, kad čia atvyktų jauni, perspektyvūs įvairių sričių specialistai, kurie galėtų, norėtų dirbti kaip laisvai samdomi
darbuotojai, vadinamieji freelanceriai. Apklausos rezultatai netrukus bus paviešinti, pristatyti visuomenei. Manau, tai pasitarnaus
tolesniam klausimo, kaip pritraukti aukštesnes pajamas galinčius
uždirbti gyventojus į Druskininkus, gvildenimui bei atitinkamų
sprendimų generavimui.
„Druskininkų klubas“ visuomet
atviras iniciatyviems ir originalių
sumanymų turintiems žmonėms.
Kviečiu veiklius druskininkiečius, turinčius idėjų, kaip prisidėti
ir vystyti verslo iniciatyvas Druskininkuose, prisijungti prie asociacijos „Druskininkų klubas“ veiklos ir narystės. Dėl išsamios
informacijos galite kreiptis „Druskininkų klubo“ internetiniame puslapyje:
www.druskininkuklubas.lt nurodytais kontaktais.
Parengė Ramunė Žilienė
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O mylimas drauge!
Ką tau dovanų?
O įteikt tegaliu aš tiek maža, tiek maža...
Tiktai tiek, kad šalia gyvenu…
S. Žaldokas
Taip mama kažkada sveikino tėtį gimtadienio proga. O šiandien
mes sveikiname Jus abu su auksiniu jubiliejumi! Ačiū už Jūsų
meilę, už draugystę, už mūsų šeimą.
Ir dar už daugybę gražių akimirkų ateityje, juk dabar geriausi
jūsų vakarai!
Dukra Kristina ir sūnus Darius su šeima

Paminėjome E. Mieželaičio
100-ąsias gimimo metines
Laimutė Radinienė
„Žodžio meno“ klubo narė
Praėjusį penktadienį Druskininkų „Bočių“ „Žodžio meno“
klubas pakvietė druskininkiečius į renginį „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“, skirtą paminėti Eduardo Mieželaičio
100-osioms gimimo metinėms
ir prisiminti jo kūrybą.
Renginio vedėja, mokytoja, literatė Zita Aleksonienė įdomiai papasakojo gana sudėtingą E. Mieželaičio biografiją, nelengvą jo
vaikystę, jaunystės lyrinius bandymus, brandaus amžiaus poeziją, nepaprastą darbštumą, daugybę išleistų kūrinių ir gausybę
premijų.
Poeto kūrinių sąrašas išties
įspūdingas – net 64 leidiniai. Jo
kūrybos bruožas – temos, poetika, meno filosofija, kalba. E. Mieželaitis rašė esė, etiudus, stilizuotas liaudies dainas, balades,
sonetus, publicistiką. Yra išleidęs
knygų, skirtų vaikams. E. Mieželaičio kūriniai buvo išversti net į
20 pasaulio kalbų.
Paskaitos metu Z. Aleksonienė
įterpė daug įdomių citatų iš poeto atsiminimų knygos, kitų žinomų
Lietuvos poetų pasisakymų apie

„Žodžio meno“ klubo pirmininkė A. Padegimaitė ir renginio vedėja Z. Aleksonienė/
Asmeninio archyvo nuotrauka

E. Mieželaitį.
Jo jaunystės posmus skaitė
„Žodžio meno“ klubo narė Monika Sakalienė, ištraukas iš ciklo
„Žmogus“ – „Žodžio meno“ klubo
pirmininkė Audronė Padegimaitė,
narės Zita Jančiauskienė ir Laimutė Radinienė.
Paskaita neprailgo, nes klausytojai sužinojo daug naujų ir įdomių
faktų apie poeto gyvenimą, kūrybą, nauju žvilgsniu pažvelgė į jo
poeziją. Ir visi dėkojo Druskininkų
„Bočiams“ už gražų bei prasmingą renginį.

Gripo epidemijos metu –
biuletenis telefonu
Šalyje didėjant gripo atvejų skaičiui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad teritorijose, kuriose paskelbta gripo epidemija, susirgus ir negalint atvykti pas šeimos gydytoją, į gydymo įstaigą
galima kreiptis ir telefonu. Tokiu atveju nedarbingumo laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai pacientas kreipėsi į gydymo įstaigą, o vizitas pas gydytoją nukeliamas vėlesniam laikui. Tokia yra supaprastinta ir šiuo metu galiojanti kreipimosi tvarka gripo epidemijos metu.
Sergančiajam paskambinus į savo polikliniką, paciento sveikatos
istorijoje gydytojas surašo jo nusiskundimus, surinktą anamnezę, suteiktas režimo bei gydymo rekomendacijas. Tokiu atveju pacientui
nebereikia vykti į gydymo įstaigą, gaišti laiko ir jis gali greičiau pradėti gydytis, pagal gydytojo paskirtą režimą.
Jei gydytojas, įvertinęs pateiktą informaciją apie paciento sveikatos būklę, nenustato būtinumo jį siųsti gydyti stacionariai, pacientu
paskiriamas vizito laikas, tačiau ne vėliau kaip po 3 kalendorinių dienų. Jei ši diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, pacientas
pas gydytoją turi atvykti ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po poilsio ar švenčių dienos.
Druskininkų PSPC informacija

Prekiaujame vaizdo
stebėjimo, apsaugos ir
gaisro sistemomis, jas
įrengiame ir aptarnaujame
Tel. 8 657 45678
info@tavosauga.lt

Pabūti drauge subūrė romansų vakaras
Sausio 19-osios vakarą Leipalingio laisvalaikio salėje skambėję romansai nepaliko nei vieno
abejingo. Romansų pasirodymai yra susiję su mūsų miestelio kultūra. Jie jaudina, graudina, suvirpina širdis iki pat gelmių.
Romansų yra įvairių: liaudiškų,
klasikinių, kiemo. Tai – lyriški,
paprastų tekstų, širdingi muzikos
kūriniai. Šiuolaikinės technologijos vis labiau užgožia reikšmingą
bendravimą, todėl, stengdamiesi išsaugoti žmogiškuosius santykius, organizuojame romansų
popietes, vakarus, kad galėtume
pabūti drauge, pasidžiaugtume
vienas kito artuma.
Šiame romansų vakare išgirdome skambaus balso savininkės

Ramunės Janavičiūtės iš Barčių
atliekamus romansus, Varėnos
rajono Valkininkų kultūros centro
moterų romansų grupės „Santaka“ (vadovė A. Japertienė,) Renatos Valukonienės iš Veisiejų, folkloro ansamblio „Serbenta“
(vad.A. Petravičienė) atliekamus
romansus. Galime pasidžiaugti,
kad turime puikių muzikantų kurie visuomet padeda prie organizuojamų romansų vakarų. Tai
– Kazimieras Žilionis, Romas Dudzinskas ir druskininkietis Juozas
Staniukynas.
Tegul atgimsta mūsų širdys romansų skambesy!
Leipalingio laisvalaikio salės
informacija

Leipalingio laisvalaikio salėje skambėję romansai nepaliko nei vieno abejingo/Kęstučio Krancevičiaus nuotrauka
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Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios
g. 7, LT- 66118 Druskininkai, 115 kab. tel.: (8 313) 52 242, faks. (8 313) 55 376, rasa.v@druskininkai.lt, Edita Davičikaitė, Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai 216 kab. arba tel. (8 313) 52 866, faks. (8 313) 55 376, el.
paštas: edita.d@druskininkai.lt;
Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių:
I dalis -1 kambario butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje
nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M.K. Čiurlionio g. 114).
II dalis -1 kambario butas –Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
III dalis -1 kambario butas –Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IV dalis -1 kambario butas – Viečiūnų miestelyje.
V dalis -1 kambario butas – Leipalingio miestelyje .
VI dalis -2 kambarių butas – Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M.K. Čiurlionio g. 114);
VII dalis -2 kambarių butas – Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
VIII dalis -2 kambarių butas – Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IX dalis -2 kambarių butas – Viečiūnų miestelyje;
X dalis -2 kambarių butas – Leipalingio miestelyje.
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti
sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus
pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau
tinkamų pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka butų:
1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t.y., bendrabučio tipo kambariai su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat
butai bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose nebus perkami;
2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių perkamas socialinis būstas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60
proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9 straipsnio
1 p. 3 d. nuostatomis).
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.lt., juos taip pat galima gauti iki 2019 m. vasario 15 d. 10.00.val. , darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės
administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu:
Druskininkų savivaldybės administracija 114 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2019 m. vasario 15 d. 10.00 val.
Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g.
7, 66118 Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui,
šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių
kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo
parduoti buto dokumentus (jų kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų
nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra
nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio
nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės
ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir
2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė
pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus,
susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo
sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2019 m. vasario 15 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 216 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 66119 Druskininkai.
Druskininkų savivaldybės informacija

Renginiai
Vasario 6 d. 17 val. Dokumentinio filmo „Druskininkai po Nemuno dangum“ (2018) premjera. Dalyvaus režisierius Arvydas Barysas (V.
K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Vasario 5 d., 16 val. Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva Druskininkų miesto muziejuje bus rodomas dokumentinis filmas „Bronisław Piłsudski.
Tremtinys, etnografas, didvyris“, režisierius Waldemar Czechowski, Lenkija (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Vasario 1d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Saulė siūlų kamuoly“, skirta poeto V. Kukulo 60-mečiui (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 7 d. 13.30 val. Informacinė valandėlė „Neatvirauk per daug“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Parodos
Vasario 2 d. 15 val. atidaroma 125-osioms Adomo Galdiko gimimo metinėms skirta retrospektyva „Kūrybos briaunos: (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)

Užuojautos
Likimas renkasi geriausius.
Jis nepaklaus, ar nori tu keliauti ten,
kur baltos dausos, sėdėt po angelo sparnu…
Likimas toks negailestingas.
Išeina tie, kuriems diena atrodė saulėta, prasminga.
Sutemo – jos jau nebėra….
Mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Stasę Gecevičienę,
šeimos narius ir artimuosius.
UAB „Durisota“
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą
Mamą.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame mamos Bronės Balčiuvienės netekusioms
dukroms ir sūnui.
UAB „Durisota“
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ...
Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai.
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiausiai užjaučiame Augeniją
Valatkevičienę.
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.
DNSB „Tauras“ gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame Danguolę Čeikienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė,
balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)
Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Danutę
Kaupinienę.
Dabintos g. 11 namo gyventojai
Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam, o aidas atkartojo taip trumpai...
Mirus Petrutei Plokštienei, nuoširdžiai užjaučiame
vyrą Vladą ir sūnus Gediminą bei Mindaugą.
Dabintos g. 11 namo gyventojai

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.
Nuoširdžiai užjaučiame Angelę Maisevičienę,
mirus mylimai seseriai Birutei.
Druskininkų „Bočiai“

Vasario 4 d. 17.20 val. rengiama kasmetinė tradicinė paskutiniųjų kūrybos metų darbų apžvalga A. Česnulio skulptūrų parke Naujasodės
kaime.

Nėra didesnio skausmo už
amžiną išsiskyrimą...
Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems ir buvusiems šalia, į paskutinę kelionę
palydint Virgaudą Taletavičių.
Šeima
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesią meilę...
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų PSPC šeimos gydytojai Jolantai Žukauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Daivai Baliukienei, registratorei Genutei, sekretorei Rasai, DNSB „Tauras“ kaimynams, AB „Eglės sanatorija“ bendradarbiams, Lazdijų savivaldybės administracijai, UAB „Durisota“,
„Senas Nemunas“ kolektyvui, giminėms, kaimynams, draugams, pažįstamiems, Liškiavos parapijos klebonams Jonui Cikanai ir Jonui Povilaičiui, „Okonos“ kolektyvui, giesmininkėms Stasei, Janinai, Danguolei ir visiems, padėjusiems mums skaudžią netekties valandą palydėti į paskutinę kelionę
mūsų mylimą mamytę, močiutę, promočiutę Bronę Balčiuvienę.
Dukros Augenija, Vida, Dana, Laimutė,
sūnūs Mindaugas ir Dominykas su šeimomis

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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2019.02.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:10 Aukštuomenės daktaras 1.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Klausimėlis. Lt.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Sikarijus: narkotikų karas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Lilo ir Stičas“.
21:10 PREMJERA. VAKARO KINO
TEATRAS. „Galingieji reindžeriai“.
23:35 „Aukšta klasė“.
01:55 „Įsibrovimas“.
03:25 „Tobulas ginklas“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Valanda su Rūta.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA. Nakties įstatymai.
23:20 Meksikietis.
01:45 Numeris 44.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
20.55 „Namas su lelijomis“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.00 „Šėtono medžioklė“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.

06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 4 kampai.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 NKL čempionatas. Jonavos
„Sintek-Jonava“ - Mažeikių „Ereliai“.
Tiesioginė transliacija
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Nėra kur bėgti .
23:55 Gyvasis skydas.
01:45 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2019.02.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
07:00 Hani ir Nani 2
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 6.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2019“.
23:00 Premjera. Kiniška dėlionė.
01:00 Sikarijus: narkotikų karas.
03:00 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai.
03:55 Teisė žinoti.
04:25 Džesika Flečer 6.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 PREMJERA. „Būk sveikas!“.
11:00 „Daktaras Dolitlis“.
12:40 „Išdykėlis Danstonas“.
14:20 „Jaunavedžiai“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS. „Guliverio kelionės“.
21:10 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Geri metai“.
23:35 „Kaip mylėtis angliškai?“
01:25 „Galingieji reindžeriai“.
03:30 „Aukšta klasė“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:25 KINO PUSRYČIAI. Laukiniai
nuotykiai.
11:00 Paskutinė mimezė.
12:50 Mažieji genijai.
14:45 Skola tėtušiui.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Šrekas Trečiasis.
21:15 Keistas penktadienis.
23:10 Juokdarių vakarienė.
01:30 Nakties įstatymai.
03:40 Programos pabaiga.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Šeimininkė“.
15.10 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Kobros
bučinys“.
01.15 „Moterų daktaras“.
02.45 „Šeimininkė“.
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“.
06.15 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:15 „Varom!“.
07:30 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
atrankinis etapas.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Keturios stichijos“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:05 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Šiauliai. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 MANO HEROJUS. Miestas.
00:25 AŠTRUS KINAS. Stebėtojų
lyga.

2019.02.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Davidas
Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa.
13:50 Puaro.
11/4 s. Katė tarp balandžių.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:35 Tapatybės vagilė
00:35 Faras ir kaimietė.
02:05 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė.
03:00 Pasaulio dokumentika. Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio
šviesa.
03:55 Klausimėlis.lt.
04:20 Puaro.
11/4 s. Katė tarp balandžių.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Sužvejok dingusią žuvį“.
13:30 „Gerbėja“.
15:20 „101 dalmatinas“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI. „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Svetimas kūnas“.
00:10 „Geri metai“.
02:20 „Kikboksininkas“.
06:20 Dienos programa.
06:25 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Žvėrelių būrys“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 KINO PUSRYČIAI. Kiškių
mokykla.
10:30 Muzikinė kaukė.
13:00 Sniego diena.
14:50 Asteroidas. Lemiamas susidūrimas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 Kaip diena ir naktis.
23:50 Eskobaras. Kruvinas rojus.
02:00 Juokdarių vakarienė.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“.
07.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
17.15 Skinsiu raudoną rožę.
18.00 Žinios.
18.30 „Inspektorius Luisas. Didysis
darbas“.
20.00 Žinios.
20.25 „Inspektorius Luisas. Didysis
darbas“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Detektyvas Morsas“.
00.45 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
02.10 „Merdoko paslaptys“.
03:40 „Kelrodė žvaigždė“.
05:10„Pavojingiausios
kelionės.
Kongas, Katangos provincija“.
05:35„Pavojingiausios
kelionės.
Kongas, Kivu provincija“.
06:30 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas.
07:30 „Keturios stichijos“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Keturios stichijos“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Čepas meta.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris Skycop. Tiesioginė transliacija
19:30 Žandaras veda.
21:20 „Antrininkas“.
22:30 „Kortų namelis“.
23:35 Nėra kur bėgti.
01:25 Stebėtojų lyga.

2019.02.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 1.
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 Vartotojų kontrolė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Vampyrų akademija“.
00:05 „Kaulai“.
01:00 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Ekstrasensai tiria“.
04:10 „Kaulai“.
05:00 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2 penktadienis.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Vyras su krepšiu.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Kaip diena ir naktis.
03:30 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte. Pokalbių laida.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50. Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
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15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Mobilusis.
22:55 Miestas.
01:15 „Antrininkas“.
02:10 „Kortų namelis“.

2019.02.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 1.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2.
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Namas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Ore“.
23:55 „Kaulai“.
00:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Kaulai“.
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „Rouzvudas“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Šalutinis efektas.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Vyras su krepšiu.
03:25 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 „Sandoris”.
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė”.
10.00 „Šėtono medžioklė“.

11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“. (
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 57 keleivis.
22:45 Mobilusis.
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:25 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2019.02.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 1.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
19:25 „TV3 orai“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 NAUJAS SEZONAS. „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Pagrobimas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS. „Pagrobimas“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:45 „Rouzvudas“.

02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Kaulai“.
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „Rouzvudas“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Invazija.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Šalutinis efektas.
03:15 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Skinsiu raudoną

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 „Sandoris”.
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė”.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Auka.
22:50 57 keleivis.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
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Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 1.
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo
žurnalas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.

19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 NAUJAS SEZONAS. „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Tiksinti bomba“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:40 „Apsukrios kambarinės“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Kaulai“.
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:10 „Apsukrios kambarinės“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.

22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Gynybos kodas.
00:10 „Juodasis sąrašas“.
01:00 Invazija.
02:40 Alchemija. VDU karta.
03:10 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“

2019 02 07 Ketvirtadienis
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
08.00 „Sandoris”.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Inspektorius Luisas. Liūdesys”.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Sukrečiantis skrydis.
23:05 Auka.
00:50 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“ .
01:35 „Amžiaus nusikaltimai“.
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Išnuomojamos dvi patalpos (garažai) po 90 m2 ir vienos
120 m2 (iš viso 7 automobiliams).
Tinka autoservisui, sandėlivimui ir kitai veiklai. Patalpos šildomos, uždara teritorija.
Baravykų g. 5b, Druskininkai, tel. 8 698 39837

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

Kurorto veterinarijos klinika ( Gardino g. 72) siūlo darbą
veterinarijos gydytojui (-ai) ir asistentui (-ei). Pageidautina –
su darbo patirtimi. CV siųsti: kurortovet@gmail.com
SIŪLOME DARBĄ:
VIRĖJUI (-AI)
VIRTUVĖS PADĖDĖJAI (-UI)
PADAVĖJAMS-BARMENAMS
(ir jiems, ir joms)
Mes – mylime žmones ir mėgstame tai, ką darome. Dar,
sako, gardžiai gaminame. Entuziastingai mokomės ir veržliai einame pirmyn. Renkamės gerą nuotaiką ir balsuojame
už pozityvumą. Jei vertybės panašios – rašyki ar skambinki! Papasakosime detaliau apie konkurencingas sąlygas.
Informacija: +370 600 08542; info@tolitoli.lt

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

Viešbutis „Pušynas“

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu (Pramonės g.5
Druskininkai), pristatymas ir prijungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Mobilaus pirties kubilo nuoma.
Atvežame Jūsų pasirinktu laiku į norimą vietą.
Tel. 8 698 80970
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 605 44445

Brangiai perku mišką
(gali turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355
Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

Te l . 8 ( 3 1 3 ) 5 3 4 4 4
Perkame brangiai miškus,
žemes.

Konsultuojame bendrasavininkus miško, žemės klausimais.
Rankpinigiai į namus per 24 val.

Tel. 8 613 56708

Ieško komandos nario!
Pareigos: restorano administratorius (-ė), padavėjas (-a)
Visos socialinės garantijos, apmokome
Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas, gebėjimas
dirbti komandoje

Telefonas pasiteirauti: 8 68730889

*PARDUODAMA NAUDOTA* KONVEKCINĖ KROSNIS
RATIONAL
CPCM Galingumas 10 kw 3 N50 HZ Talpa 6 skardų GN 1/1
Mygtukas IQT: programų katalogas
Valdytuvas „ClimaPlus Control®”
Kaina: 1500 Eur (su PVM), tel. +370 68730889

Perku lengvuosius automobilius, gali būti
seni, daužti, su defektais. Tel. 8 662 32490
Vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 648 49627
Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos
Druskininkų skyrius keičia įstatus, nes perregistruoja buveinės
vietą į Veisiejų g. 17
Gamybos įmonei
reikalingas šaltkalvisįrengimų derintojas.
Daugiau informacijos
Tel.: 8 610 32507

Perka įvairų mišką.
Tel. 8 603 12490

Atliekame statybos, apdailos, elektros,
santechnikos darbus. Tel. 8 618 45741

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Tel. 8 608 33221

43 m. vyras, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ieško papildomo darbo.
Tel. 8 627 13618

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179
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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.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

1 kambario butas Liškiavos gatvėje, renovuoto namo II aukšte,
butas po remonto, su baldais.
Tel. 8 698 19464

Išnuomojamas 3 kambariu, 73
kv/m butas Ateities g. Nr.16, 9
aukštas iš 9, su židiniu. Nuomos
kaina – 200 Eur +komunaliniai
mokesčiai. Nuomos kaina mokama mėnesiui į priekį.
Tel. 8 682 10097

Parduodamas 1 kambario butas Veisiejų g. (5 aukšte iš 5-ių;
28,73 kv. m). Tel. 8 655 22089; 8
313 45818

Jauna dirbanti pora išsinuomotų
1-2 k. butą (pageidautina Viečiūnuose), galima siūlyti ir Druskininkuose. Tel. 8 621 54112

Parduoda arba išnuomoja 1 k.
butą 4 aukšte 5 a. name.
Tel. 8 698 38153

Išnuomoja 1 k. butą Merkinės g.
naujos statybos name. Kaina –
180 Eur + patarnavimai.
Tel. 8 639 84491

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
Parduodu 2 k. butą Gardino g. 2
a. iš 5 su baldais ir buitine technika. Kaina 22 000 Eur.
Tel. 867159773
Parduodamas 3 kambarių
67,43m2 butas 9/9 aukšte Ateities g. 40 . Kaina 38500 eurų.
Tel. 8 68737575
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105 000 Eur. Tel. 8 602 10802
Geros būklės garažas prie
„Eglės“ sanatorijos: yra duobė,
trijų fazių elektra.
Tel. 8 641 06802
Parduodu mūrinį garažą Leipalingyje (prie elektrinės).
Tel. 8 614 66815
2,55 ha sklypas Vilkininkų kaime: apie 4 km nuo Leipalingio,
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų.
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.
Kaina – 12 500 Eur.
Tel.8 617 62483
Parduoda 20 a ir 37 a namų valdos sklypus Snaigupės kaime.
Yra elektra, geras privažiavimas,
šalia – miškas. Tel. 8 698 50782
6 a sodo sklypas sodų bendrijoje
„Migla“, Jaskonių k.; yra elektra ir
visi kadastriniai matavimai; kaina
7000 Eur. Tel. 8 612 20142
Parduoda 20 kv/m garažą (prie
senosios katilinės) su duobe.
Tel. 8 647 09318

Nuoma
Tvarkingas, alkoholio nevartojantis senjoras išsinuomotų 2 k.
butą Druskininkų mieste.
Tel. 8 650 30777
Nuomoja 2 k. butą Merkinės g. 2 a.
Tel. 8 687 73835
Tvarkinga be žalingų įpročių moteris senjora išsinuomotų butą
Druskininkuose. Tel. 8 612 26268

Skubiai išnuomojamas vieno
kambario butas. Tel. 8 698 06746
Išnuomojamas 1 kambario butas;
kaina – 130 Eur + patarnavimai.
Tel. 8 61424289

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
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Parduoda kviečius, traiškytus
kviečius, medų, didesnį kiekį pristatau. Tel. 8 616 11588
Parduodami įvairūs daiktai
Nauji klausos aparatai, kraujospūdžio matuokliai po 40 Eur;
prietaisai nuo žiurkių, pelių po 12
Eur. Tel 8 678 66028

Dovanoju odinį kampą.
Tel. 864541508

Moteriški lapės kailio kailiniai.
Tel. 8 682 63486

Dovanoju moteriškus kailinius.
Tel. 8 630 87652

Obliavimo, frezavimo, pjovimo
staklės. Tel. 8 688 34938
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881, 8
686 68736
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ A 6 kg už 100 Eur, „Candy“
5 kg A– 80 Eur. Tel. 8 650 87433
Moteriški kailiniai; naminės austos lovatiesės. Tel. 8 630 87652
Kineskopinis televizorius „Samsung“ – 12 Eur, „Scart“ laidai,
belaidis telefonas „Panasonic“.
Tel. 8 686 43600
Televizorius „Gold Star“ su priedėliu; videomagnetofonas, kasetinis ir CD; elektriniai arbatinukai.
Tel. 8 630 36440
Svetainės baldai 3x2x1, visi išskleidžiami. Kaina 290 Eur.
Tel. 8 699 90962

Parduodama „Toyota Corolla“: TA
iki 2020 m., automat., benz., 1,8 l.
Tel. 8 682 98506

Telefonas NOKIA 230. Naujas,
nenaudotas, garantija, baltas.
Kaina – 40 Eur. Tel. 8 654 35497

„Opel Zafira“,2004 m.; 2,0 DTI;
pilkos spalvos, kaina 1550 Eur.
Tel. 8 643 42240

Labai pigiai parduodamos naudotos durys, dvigulės lovos, virtuvinės spintelės, kriauklės, unitazai,
el. vandens šildytuvai.
Tel.8 615 33293

VW „Passat“: 2005 m. 01 m., 1.9
TDI, TA iki 2021 m. Tel. 8 647 33100
„Renault Clio“, 2003 m., benzinas, 1,6 l; kaina 1250 Eur.
Tel. 8 629 79915

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Parduodu 930 kg granulių: 20
proc. lapuočių ir 80 proc. spygliuočių mediena. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 614 03846
Parduodama žemės ūkio
produkcija
Parduoda mėsinę kiaulę.
Tel. 8 601 22865

Perku sodybą Lazdiju raj., vienkiemyje. Gali buti sugriuvusi ar
be dokumentų. Tel.8 603 66033

Mažai naudoti: darbo stalas – 60
Eur; darbo kėdė – 25 Eur; 3 vnt.
šviestuvų trijų šakų su LED lempomis po 13 Eur, mažas sėdmaišis – 13 Eur; kilimas – 13 Eur.
Tel. 8 698 40430

Perka
Rusišką automobilį arba motociklą. Gali būti su defektais.
Tel. 8 675 86875
Senovinius eglutės žaisliukus ir
naujametines atvirutes.
Tel. 8 675 86875
Pirkčiau kelių savaičių veršelį
auginimui.
Tel. 8 614 22592
Pirkčiau 3-4 kambarių butą.
Tel. 8 601 48935

Kiti

Ieško darbo
29-erių metų moteris ieško darbo. Galiu dirbti indų plovėja, prižiūrėti vaikučius, tvarkyti namus.
Tel. 8 600 51577
Slaugytojos išsilavinimą ir darbo
praktiką turinti 56 metų moteris
ieško darbo. Tel. 8 626 48705
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Žiemos šventė ir geriausiųjų titulai „Eglės sanatorijoje“
Nors didžiosios žiemos šventės jau nuvilnijo, tačiau pati
žiema dar tik spėjo įsibėgėti
ir trauktis, regis, niekur nežada. Orui atšalus ir kelius nuklojus storam sniego sluoksniui,
sausio viduryje „Eglės sanatorijos“ darbuotojai rinkosi į žiemos šventę ir geriausių 2018
metų darbuotojų apdovanojimus.
Atgal į ateitį
Linksmybių temą organizatoriai
parinko išties išradingai. Šventėje dalyvausiančių egliečių („Eglės
sanatorijos“ darbuotojų – red.
past.) buvo prašoma drabužius
pasirinkti taip, kad jie atitiktų temą
„Atgal į ateitį“. Originalus aprangos kodas ne juokais privertė pasukti galvą tuos, kurie vakarėlyje
norėjo išties suspindėti ir išsiskirti iš minios. Aprangos kodas žiemos šventei suteikė dar daugiau
savito žavesio, padėjo atsipalaiduoti, darbus palikti užmaršty,
pasidžiaugti buvimu kartu ir, žinoma, savo bei savo kolegų nuopelnais 2018 metais.
Oficialioje šventės dalyje darbuotojus pasitiko „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius
Artūras Salda ir direktorius medicinai Arvydas Balčius, kuriems
aprangos kodas pagal temą „Atgal į ateitį“ taip pat buvo ne išimtis. Renginį vedė A. Salda,
o įteikti apdovanojimus Druskininkuose jam padėjo Algimantė
Radzevičienė, 2017 metais paskelbta geriausia Druskininkų
darbuotoja. Apdovanojimų metu
netrūko nei nuoširdaus džiaugsmo savimi, savo kolegomis, nei
gausių ovacijų. Iš viso žiemos
šventėje Druskininkuose „Eglės
sanatorijoje“ apdovanoti 64 darbuotojai, jiems įteikta premija ir
garbingas 2018 metų geriausiojo
titulas. Džiugu, kad kai kurie darbuotojai buvo apdovanoti net keliose nominacijose!
Klientų įvertinti
20 geriausiųjų darbuotojų buvo
renkami, atsižvelgiant į klientų vertinimus, tad ne be reikalo
po viešnagės „Eglės sanatorijos“
svečių prašoma įvertinti darbuotojus, pasidalinti savo mintimis,
įspūdžiais apie čia praleistą laiką
ir juos aptarnavusį personalą. Klientų įvertinimas itin svarbus, norint visapusiškai augti ir tobulėti.
2018 metais geriausiai klientų įvertinti egliečiai Druskininkuose: FMR gydytojos Eugenija Kemežienė, Kazė Dijokienė,
Virginija Kuzminskienė, FMR
slaugytoja-registratorė
Jūratė Stravinskienė, FMR gydytoja-skyriaus vedėja Salvinija Buteikienė, kineziterapeutės
Algimantė Radzevičienė, Jolita
Kvaraciejienė, Kamilė Valaikaitė, Gintarė Žutautaitė, kineziterapeutai Regimantas Zabulis,
Manvydas Kirkilas, procedūrų registratorės Liuba Sirutienė, Živilė Dailydaitė, procedūrų
registratorius Karolis Virkutis,
masažuotoja Edita Ridulienė,
masažuotojas Antanas Milius,
bendrosios praktikos slaugytoja Dalė Balkuvienė, fizioterapijos pagalbinė darbininkė Rūta
Lukauskienė, slaugytojos padėjėja Agota Rasimavičienė, ergoterapeutė Jurgita Matulevičienė.
Sanatorijos svečių dėka gautas
apdovanojimas – didelė garbė,
nes buvote pastebėtas ir apdovanotas už tai, kad ne tik puikiai

„Geriausios 2018 metų darbuotojos“ titulas atiteko analitikei Dž. Muliuolei/Alinos Leminskaitės nuotrauka

„Geriausio 2018 metų vadovo“ nominacija skirta „Eglės sanatorijos“ Druskininkų maitinimo padalinio vadovei J. Žilinskienei/Alinos Leminskaitės nuotrauka

atliekate jums skirtas pareigas,
bet esate draugiški, paslaugūs
ir visada ištiesiate pagalbos ranką ištikus bėdai. Paskata ir toliau
stengtis – garantuota, juk kitąmet nesinori nuvilti nei savęs, nei
savo klientų.
Metų darbuotojai
Pagal nominaciją „Geriausias
2018 metų skyriaus darbuotojas“, Druskininkuose įteikti net
45 apdovanojimai, kurie džiugino
įvairių skyrių atstovus. Apdovanojimą pelnė: analitikė Džeineta
Muliuolė, komunikacijos projektų vadovė Guoda Stašaitytė, vadybininkas Evgeni Brish, laisvalaikio projektų vadovė Justina
Švedė, registratorė Roma Janeikienė, silpnų srovių specialistas
Laimonas Mancevičius, vidaus
ligų gydytojas Pranas Jurevičius,
ergoterapeutė Jurgita Matulevičienė, budinti registratorė Dovilė
Jančiulienė, vyriausioji procedūrų registratorė Judita Kuncaitytė,
padavėja Lina Mikelionienė, vyr.
barmenė Birutė Virbalytė, gamybos vadovė Aurelija Banevičiūtė, konditerė Danutė Tamulionienė, ūkio reikalų tvarkytoja Daiva
Mačaitienė, valytojos Asta Uleckaitė, Jurgita Šavelskienė, Birutė
Butkevičienė, Linksmutė Cimakauskienė, kambarinės Dalė Ma-

kauskienė, Aldona Kalpokienė,
Jurgita Ūsienė, masažuotojos
Ilona Baravykienė, Inga Radvilienė, Augenija Valatkevičienė, Edita Karauskienė, Edita Ridulienė,
slaugytojos padėjėjos Virginija
Griškevičienė, Lina Jonavičiūtė,
Ona Alakvoščienė, Asta Valentukevičienė, Živilė Miliauskienė,
bendrosios praktikos slaugytojos Ilona Vaickelionienė, Teresė Eglinskaitė, Vita Janeikienė,
Asta Zablackienė, Aldona Jaskeliavičienė, vyr. skalbinių keitėja
Jūratė Klimašauskienė, šaltkalviai-santechnikai Nerijus Časas,
Dalius Skliutas, remonto darbininkas Darius Andriulionis, elektromonteris Kęstutis Grigaliūnas,
vairuotojas Deimantas Kudarauskas, kiemo darbininkas Valdas Kancevičius ir baseinų prižiūrėtojas Juozas Džervus.
Pagal nominaciją „Geriausias
2018 metų padalinio darbuotojas“,
išrinktas B2B vadybininkas Evgeni Brish, vidaus ligų gydytojas
Pranas Jurevičius, kineziterapeutų padalinio ergoterapeutė Jurgita
Matulevičienė, budinti registratorė Dovilė Jančiulienė, vyriausioji procedūrų registratorė Judita
Kuncaitytė, konditerė Danutė Tamulionienė, kambarių priežiūros
ir skalbyklos padalinio vyr. skalbinių keitėja Jūratė Klimašaus-

kienė, ūkio padalinio vairuotojas
Deimantas Kudarauskas, slaugos
padalinio masažuotoja Ilona Baravykienė.
„Geriausios 2018 metų darbuotojos“ titulas Druskininkuose atiteko
analitikei Džeinetai Muliuolei, kuri
teigė: „Visiškai netikėta, tačiau labai smagu gauti tokį apdovanojimą. Nuoširdus ačiū pastebėjusiems, įvertinusiems, suteikėte
dar didesnę motyvaciją judėti į
priekį ir toliau kartu su „Eglės sanatorija“. Garbingiausias titulas,
renkant „Geriausią 2018 metų vadovą“, atiteko Druskininkų maitinimo padalinio vadovei Jolantai Žilinskienei, atnešusiai daugiausiai
teigiamų pokyčių maitinimo srityje 2018 metais.

Linksmybės tęsiasi
Neslėpdami šypsenų ir pasididžiavimo, apdovanoti, pasveikinti ir ovacijomis palydėti 2018
metų geriausieji egliečiai kartu
su savo kolegomis ir toliau tęsė
linksmybes: vaišinosi įvairias
užkandžiais, bendravo tarpusavyje, dalyvavo loterijoje, kurioje burtų keliu buvo galima laimėti įvairių prizų, smagiai trypė
ir dainavo šokių aikštelėje mėgaudamiesi Baibos SkurstenesSerdiukės ir jos grupės koncertu. Taip linksma gaida užbaigę
žiemos vakarėlį, egliečiai išsiskirstė į namus, kad kitą dieną
„Eglės sanatorijos“ klientams ir
toliau galėtų skleisti savo šilumą
ir šypsenas.

