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Bronzinės „Ratnyčėlės“ statulėlės ir stikliniai
„Mineralinio vandens lašai“ – Druskininkų kraštui
nusipelniusiems žmonėms

Vaikų dienos
užimtumo centras
– ir Viečiūnuose
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Druskininkuose!

3 psl.

„Ratnyčėlė“ įteikta restorano „Velvetti“ šeimininkams R. ir S. Žižiams, „Mineralinio vandens lašas“ įteiktas organizacijos „Leipalingio miestelio jaunimas“ vadovei Ž. Krivonienei, LTOK
prezidentei D. Gudzinevičiūtei, o „Ratnyčėlė“ įteikta ir UAB „Akvavita“ vadovui J. Miliui/Justino Kygos nuotrauka

Penktadienį surengto Padėkos
vakaro metu pagerbti labiausiai
Druskininkų kraštui nusipelnę
žmonės, prisimintos ryškiausios praėjusių metų iniciatyvos.
Renginio „Druskininkai 2018“
svečiai drauge su druskininkiečiais, įvairių Druskininkuose veikiančių verslo, nevyriausybinių
organizacijų, bendruomenių atstovais prisiminė svarbiausius
2018-ųjų įvykius ir nuveiktus
darbus. Tradicinėje, druskininkiečių laukiamoje metų šventėje,
įteikti prestižiniai Druskininkų
savivaldybės įsteigti apdovanojimai – bronzinės „Ratnyčėlės“
statulės ir stikliniai „Mineralinio
vandens lašai“.
„Kiekvieni metai atneša naujus
tikslus, idėjas, viltis ir permainų
vėjus, kurie keičia ne tik žmogaus, bet ir miesto veidą, – sakė
susirinkusiuosius
pasveikinęs
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. – Noriu padėkoti Druskininkų krašto
žmonėms ir tiems, kurie, nors

negyvena Druskininkuose, bet prisideda prie Druskininkų vystymosi,
augimo, plėtros ir gerovės, apie
kurią mes visi svajojame, kurios
siekiame ir dėl kurios visi kartu dirbame. Ačiū visiems. Tiems, kurie
kūrė ir dar kuria. Ypatingai dėkoju
tiems žmonėms, kuriems šiandien
už jų nuopelnus Druskininkams
bus įteiktos nominacijos.“
Renginyje dalyvavęs Seimo
narys Zenonas Streikus taip pat
pasidžiaugė, kad Druskininkų
žmonės yra kūrybingi, darbštūs,
nuoširdūs, kuria grožį ir gėrį ne tik
sau, bet ir aplinkiniams.
Merui R. Malinauskui daugybę
kartų teko lipti į sceną ir įteikti
garbingiausius Druskininkų savivaldybės apdovanojimus už ryškiausias iniciatyvas ar asmeninius
nuopelnus.
Prestižinėmis
„Ratnyčėlės“
skulptūrėlėmis ir šiemet pagerbti
žmonės bei įmonės, kurie praėjusiais metais garsino ir stiprino
Druskininkus.
Už daugiausia 2018 metais

sumokėtų mokesčių Druskininkuose – daugiau kaip 1, 65 mln.
eurų – „Ratnyčėlė“ įteikta UAB
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA“. „Įvairiausių
paslaugų spektrą po vienu stogu
siūlantis Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA jau
12 metų išlieka sėkmingiausiu kurorte veikiančiu objektu ir didžiausiu traukos centru ir jau įrodė, kad
ir Savivaldybei priklausanti įmonė
gali dirbti pelningai ir labai gerai“, – sakė apdovanojimą centro
AQUA direktoriui Edmundui Antanaičiui įteikęs Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.
Už sėkmingo verslo pavyzdį ir
plėtrą Druskininkuose „Ratnyčėlė“
įteikta UAB „Akvavita“, vienai iš
moderniausių mineralinio vandens gavybos įmonių Lietuvoje,
nuo 2012 metų gamybą vykdančiai šalia Druskininkų esančiame
Viečiūnų miestelyje. Įmonės veikla
labai prisideda prie ekonominės
regiono plėtros ir vystymosi, čia
įkurtos aukštos kvalifikacijos darbo

vietos – dirba apie 30 darbuotojų.
Už šeimos pramogų centro „O
kas čia?“ projekto įgyvendinimą
„Ratnyčėlė“ įteikta „Grand SPA
Lietuva“. Druskininkai yra kurortas šeimai, todėl visoje bendroje
kurorto pramogų, paslaugų ir
sveikatinimo infrastruktūroje labai
reikalinga vaikų užimtumo erdvė.
Ir dabar tokia erdvė yra, o tokio
unikalaus šeimos laisvalaikio centro nėra visame regione.
Artimas gydytojų ir pacientų ryšys,
pasitikėjimas ir atsidavimas savo
darbui, nuolatinė pažanga, pasitelkiant inovacijas, – visa tai – UAB
„Affidea Lietuva“ veiklos principai.
UAB „Affidea Lietuva“ „Ratnyčėlė“
atiteko už inovatyvių medicininės
radiologijos paslaugų plėtrą.
Dar vienas prestižinis Druskininkų savivaldybės apdovanojimas – „Ratnyčėlės“ statulėlė – iškeliavo į restoraną „Velvetti“. Jo
šeimininkams Remigijui ir Snieguolei
Žižiams
„Ratnyčėlė“ įteikta,
kaip padėka už
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Meno mokykloje
– nauji muzikos
instrumentai
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Druskininkuose
per „LTeam
olimpinį žiemos
festivalį“
apsilankė beveik
10 tūkstančių
žmonių

16 psl.
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Gerbiamas Antanai Česnuli,
vargu, ar yra didesnis pasitenkinimas už
pasitenkinimą kuriant!
Žvelgdami į Jūsų kūrybą, nuolat žavimės Jūsų
talentu, darbštumu bei kruopštumu!
Sveikindami gimtadienio proga, linkime išradingų
ir didžių darbų, kūrybinės sėkmės bei sveikatos ir
ryžto. Tegul kiekviena diena Jums atneša džiugias
bei prasmingas akimirkas.

Sušauktas tarpinstitucinio
bendradarbiavimo posėdis

Druskininkų savivaldybės
administracija ir Taryba

Vaikų dienos užimtumo centras – ir
Viečiūnuose
Pasitarime diskutuota vaiko teisių apsaugos, pagalbos šeimai ir kitais klausimais/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Sausio 29 d. sušauktas Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus,
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, Druskininkų
savivaldybės socialinių paslaugų
centro specialistų ir atvejo vadybininkų, Alytaus apskrities vaiko
teisių apsaugos skyriaus specialistų pasitarimas vaiko teisių apsaugos, pagalbos šeimai ir kitais
aktualiais klausimais. Pasitarimas sušauktas, siekiant geriausių vaiko interesų užtikrinimo, pagalbos šeimai, efektyvesnio vaiko
teisių apsaugos klausimų sprendimo savivaldybėje.

Viečiūnų bendruomenės centre surengtas smagus Vaikų dienos užimtumo centro atidarymas/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Pirmadienį Viečiūnų bendruomenės centre surengtame Vaikų dienos užimtumo centro atidaryme dalyvavo Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė bei jos pavaduotoja
Violeta Grigorienė, Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis, Viečiūnų progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė, Druskininkų
savivaldybės Socialinių paslaugų centro, Vaiko teisių apsaugos
tarnybos atstovai ir bendruomenės nariai.
Vaikų dienos užimtumo centro
darbuotojai centro svečiams parodė naujas, modernias patalpas,
jaukias žaidimų, poilsio bei darbo

zonas. Vaikai entuziastingai pasitiko ir savo mylimų filmukų personažą – burunduką Alviną, kuris krėtė pokštus ir kvietė vaikus
žaisti bei pramogauti.
Susirinkę vaikai padėjo Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui, jo pavaduotojui L. Urmanavičiui bei Viečiūnų seniūnui
perkirpti atidarymo juostą. Meras
R. Malinauskas pasidžiaugė, kad
ir Viečiūnuose atidarytas naujas
Vaikų dienos užimtumo centras:
„Tai puiki vieta, skirta vaikų ugdymui ir žaidimams po pamokų.
Čia – moderni, kūrybą skatinanti aplinka, dirbs šaunūs, veiklūs,
entuziastingi darbuotojai. Smagu, kad Druskininkuose ir seniūnijose atidaromi nauji užimtumo
centrai, kuriuose daug edukaci-

nės veiklos, žaidimų, ir poilsio erdvių.“
Savivaldybės vadovai įteikė dovanas, bendravo su vaikais bei
centro darbuotojomis. Padėkota visiems susirinkusiems už parodytą dėmesį vaikams, kalbėta
apie būsimą Vaikų dienos užimtumo centro veiklą, jo lankytojų ugdymą po pamokų.
Vaikų dienos užimtumo centre vaikai lavina savo socialinius,
kūrybinius, bendravimo, bendradarbiavimo, mąstymo bei atminties lavinimo įgūdžius. Vaikų dienos užimtumo centro lankytojams
suteikiamos individualios ir grupinės socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo konsultacijos, jie
turi galimybę susitikti su atvykstančiu psichologu.

Susitikimo metu aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp
įstaigų, dirbančių vaiko gerovės
srityje, atvejo vadybos procesai,
terminai, pagalbos plano koregavimas, siekiant kuo efektyviau
padėti šeimai bei užtikrinti vaiko
interesus, atvejo vadybos užbaigimas ir kiti aktualūs klausimai.
Tik bendras, glaudus ir betarpiškas institucijų, dirbančių vaiko
gerovės srityje, bendradarbiavimas, duoda akivaizdžių rezultatų
ir galimybių tinkamai įvertinti vaiko, šeimos poreikius, sunkumus
ir tikslingai teikti pagalbą vaikui ir
jo šeimai.

2019 m. sausio mėnesio
civilinės būklės įrašų duomenys
Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, 2019 m. sausio mėnesio civilinės būklės įrašų
duomenimis – susituokė 7 poros.
Vyriausiam jaunikiui – 70 m. Vyriausiai nuotakai – 63 m. Jauniausiam vyrui – 28 m. Jauniausiai
nuotakai – 22 m. Pirmoji santuoka buvo 5 vyrams ir 5 moterims.
Antroji santuoka – 2 jaunikiams ir
1 nuotakai. Trečioji – 1 nuotakai.
Išsituokė 7 poros. Vyriausiam vyrui – 56 m. Vyriausiai moteriai – 45
m. Jauniausiam vyrui – 27 m. Jauniausiai moteriai – 25 m. 3 šeimos
neturėjo vaikų. 4 šeimos turėjo 1
vaiką. Ilgiausiai santuoka truko –
16 metų, trumpiausiai – 2 metus.
Druskininkų savivaldybėje re-

gistruota 10 naujagimių: 3 berniukai ir 7 mergaitės. Vyriausiam tėvui – 35 m. Vyriausiai mamai – 35
m. Jauniausiam tėvui – 27 m. Jauniausiai mamai – 24 m. Berniukams suteikti Neido, Luko ir Luko
vardai. Mergaičių vardai – Andžela, Barbora, Žemyna, Fausta,
Paulina, Gabija, Olivija.
Užfiksuotas 31 mirties atvejis.
Mirė 13 vyrų ir 18 moterų. Vyriausiai moteriai buvo 93 m., vyriausiam vyrui – 95 m., jauniausiam
vyrui – 54 m., jauniausiai moteriai
– 46 m. 10 mirusių vyrų ir 11 moterų gyveno Druskininkų mieste,
2 vyrai ir 3 moterys – Leipalingio
seniūnijoje, 4 moterys – Viečiūnų
seniūnijoje, 1 vyras – kitoje savivaldybėje.

Aptartas Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras
Antradienį Druskininkų savivaldybėje
surengtas pasitarimas, kuriame buvo
aptartas kovo 15-16 dienomis kurorte
jau septynioliktą kartą organizuojamas
tarptautinis jaunojo šaulio Giedriaus
Matulionio atminimo rankinio turnyras.
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Lietuvos
šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna, Alytaus apskrities šaulių
sąjungos vadas Skirmantas Valatkevičius bei Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius aptarė organizacinius renginio darbus,
planuojamus turnyro pogrupius, bendrą tvarką bei ruošiamus prizus. Turnyre dalyvaus 10-mečių berniukų komandos iš Vilniaus, Kauno, Utenos,
Alytaus, Varėnos bei Druskininkų.
Jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio
atminimo rankinio turnyras skirtas traSavivaldybėje sušauktame pasitarime aptartas kovo 15-16 dienomis kurorte jau septynioliktą kartą organizuojamas tarptautinis jaunojo šaulio G.Matulionio atminimo rankinio turnyras/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

giškai žuvusiam jaunuoliui atminti. G.
Matulionis gimė 1984 m. liepos 9 d.
Mokėsi tuometėje Druskininkų „Senamiesčio“ vidurinėje mokykloje. Tėvai,
mokytojai, bendraminčiai žinojo Giedriaus apie svajonę studijuoti Karo akademijoje.
Jis prasmingai siekė savo tikslo – lankė sporto mokyklą, dalyvavo respublikinėse, tarptautinėse rankinio varžybose. Žaisdamas vartininko pozicijoje,
1995-1998 m. tapo Lietuvos vaikų rankinio pirmenybių čempionu, 1999 m. –
Lietuvos jaunučių rankinio pirmenybių
nugalėtoju, tarptautinio jaunučių rankinio turnyro Vokietijoje trečios vietos laimėtoju. Giedrius domėjosi ne tik sportu, jis rasdavo laiko aktyviai dalyvauti
Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje, mokėsi Šaulių sąjungos Jaunųjų šaulių ir
instruktorių rengimo centre.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Vertindamas visus savo darbo metus, galiu drąsiai žiūrėti visiems
į akis. Dirbdamas, neskaičiuoju kadencijos metų, visada ieškau
dialogo, kartu su bendruomene ir verslu dirbu Druskininkams.
Jūsų kandidatas į merus Ričardas Malinauskas

Sąrašo Nr. 3
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-191-01

Vasario 9-ąją paminėkite
kinų Naujuosius metus
Druskininkuose!

Visuomeninis rinkimų komitetas „UŽ DRUSKININKUS
SU RIČARDU MALINAUSKU“
Sąrašo Nr.
Gerbiami Druskininkų savivaldybės gyventojai,

esu Mindaugas Kuneika. Gimiau vėlų 1984 metų rudenį
Druskininkų mieste. Turiu žmoną Ritą ir 6 m. sūnelį Žygimantą. 2007 m. baigiau Kauno technologijos universitetą ir įgijau
Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį .Grįžau gyventi į Druskininkus. Vadovauju bendrovei „Durisota“, prižiūrinčiai šilumos punktus, ir esu penkių bendrijų pirmininkas.
Mano seneliai Jurgis ir Marytė Valentos – buvę tremtiniai,
abu tėveliai – Gražutė ir Vytautas Kuneikos yra gimę tremtyje.
Visuomet buvau mokomas mylėti savo kraštą, miestą ir jo
žmones. Įsijungiau į nepartinį judėjimą, vadovaujamą mero Ričardo Malinausko, nes didžiuojuosi jo įgyvendintais dideliais
projektais, jo siekiais ir tikslais. Noriu, kad mieste būtų įgyvendintas ir taip reikalingas tarptautinio lygio Kultūros centro projektas, kad miesto gyventojams būtų gera čia gyventi. Todėl
noriu būti šio žmogaus komandos nariu Savivaldybės taryboje.
Būsiu Jums visiems dėkingas, jeigu mane palaikysite ir už
mane balsuosite.
Mindaugas Kuneika, mano Nr. sąraše

Kinų Naujųjų metų šventę vainikuos įspūdingas reginys – į dangų paleisti žibintai/Asociatyvi nuotrauka

Druskininkai – tarptautinis kurortas, atviras turistams iš įvairių
šalių, todėl kviečiame švęsti ne
tik tradicines lietuviškas šventes,
bet ir susipažinti su kitų šalių tradicijomis ir suteikiame galimybę
miesto gyventojams bei svečiams
patirti kitų kultūrų ypatumus, pramogaujant ir leidžiant savo laisvalaikį Druskininkuose.
Galėsite susipažinti su kinų
Naujųjų metų tradicijomis, sudalyvauti arbatos gėrimo ceremonijoje, skambant tradicinės kinų
muzikos garsams, pasigėrėti kvapą gniaužiančiais kovos menų
meistrų pasirodymais, tarp kurių

bus ir pasirodymas su kardais.
Kurorto svečiams siūlome atlikti sveikatinimo pratimus kartu su
šios srities specialistais iš Kinijos!
Iki vasario pabaigos bus galima
aplankyti net tris skirtingas fotografijų parodas: „Įspūdžiai iš Kinijos“, „Kinų hieroglifų menas“ ir
„Konfucijaus išmintis“.
O viską vainikuos įspūdingas kiniškų žibintų į dangų leidimo reginys Pramogų aikštėje. Žibintus
leis Druskininkų švietimo įstaigų
auklėtiniai kartu su savo tėveliais
ir kiti miesto bendruomenės nariai.
Kviečiame mėgautis nuostabiu
reginiu!
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Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos.
Užsakymo Nr. MDR-PR-191-02

Druskininkų savivaldybėje – LR Žemės ūkio
ministro Giedriaus Surplio vizitas

Domina pažangios energetinės
sistemos pastatuose?

Druskininkų savivaldybė, bendradarbiaudama su Nacionaline
vartotojų federacija ir Energijos
skirstymo operatoriumi „ESO“,
organizuoja seminarą-diskusiją
„Šiuolaikiniai energetikos sprendimai – pažangiam vartotojui“,
skirtą aktyviems daugiabučių
namų gyventojams, bendrijoms,
namus administruojančių įmonių darbuotojams ir visiems besidomintiems. Seminare bus aptariami daugiabučių namų ir kitų
pastatų energinio efektyvumo
didinimo klausimai, pertvarkant
esamas namų energetines sistemas ir diegiant šiuolaikinius
atsinaujinančios energijos šaltinius (šilumos siurblius, saulės
kolektorius, saulės elektrines ir
kita). Kadangi tokioms priemonėms įgyvendinti reikalingas geras organizavimas, seminare
bus aptarti ir daugiabučių namų
valdymo tobulinimo klausimai.

Numatoma detaliau išnagrinėti
vieno seminaro dalyvių pasiūlyto namo energetiką, atlikti vertinimus ir skaičiavimus bei pasiūlyti priemones jo energiniam
efektyvumui didinti. Tai bus naudinga, savininkams, priimant
pagrįstus ir efektyvius sprendimus, planuojant namo dalinę ar
kompleksinę modernizaciją.
Seminaras
organizuojamas
vasario 18 d. 10.00 val. Savivaldybės administracijos patalpose
(Vasario 16-osios g. 7, mažojoje salėje). Numatoma seminaro
trukmė – apie 5 val., įskaitant ir
organizacinėje programoje numatytą kavos pertrauką ir pietus
seminaro dalyviams.
Pageidaujančius dalyvauti
seminare-diskusijoje prašome užsiregistruoti el. paštu:
vit as.daugevicius@ d r uski ninkai.lt arba telefonu (8 313)
40112.

Susitikime su LR Žemės ūkio ministru G. Surpliu aptarta žemės ūkio situacija Druskininkų krašte, rengiami projektai, vietos ūkininkų
aktualijos, edukacinių programų įgyvendinimas, verslo strategija bei kiti svarbūs klausimai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje su
darbo vizitu lankėsi LR Žemės
ūkio ministras Giedrius Surplys.
Susitikime dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė,
jos pavaduotoja Violeta Grigorienė, savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
mero patarėjas Aivaras Kadziauskas, LR Seimo narys Zenonas Streikus, Savivaldybės
administracijos atstovai.
Susitikime aptarta žemės ūkio

situacija Druskininkų krašte,
rengiami projektai, vietos ūkininkų aktualijos, edukacinių programų įgyvendinimas, verslo
strategija bei kiti svarbūs klausimai. Pasidžiaugta, kad Druskininkų krašto ūkininkai net ir
nederlinguose žemės plotuose
sėkmingai ūkininkauja, plečia
savo verslą, o savo užauginta ir
pagaminta produkcija ir kokybe
garsėja visoje Lietuvoje.
Druskininkų savivaldybėje net
9 iš 10 bendruomenių namų vykdo edukacinius užsiėmimus, or-

ganizuoja vakarones, gamina
dzūkišką maistą pagal autentiškus receptus, atgaivina senąsias tradicijas. Labai glaudus
Vietos veiklos grupės (VVG) ryšys, džiugina bendruomenių entuziastingi darbai, bendradarbiavimas, įgyvendinami projektai,
iniciatyvos.
Susitikime kalbėta apie didesnį
vietinių ūkininkų produkcijos tiekimo išvystymą, verslumo skatinimą kaimiškosiose vietovėse, naujas galimybes, siūlymus,
projektus.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Jūs – dalis Lietuvos. Mes – dalelė jūsų!
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Druskininkų dešinieji“ vienija nepriklausomus nuo politinių partijų,
neabejingus savo bendruomenei,
miestui ir valstybei žmones. Artėjantys savivaldybių tarybų rinkimai
– tai naujos galimybės. Visi norime gyventi ten, kur sveika ir graži

aplinka, kur viliojančios perspektyvos jaunimui ir ori senatvė.
Tam, kad savivalda tarnautų
žmonėms, reikalingos pilietinės
iniciatyvos, valdininkų geranoriškumas, profesionalumas ir politikų susikalbėjimas.
Turime lengvinti verslo sąly-

gas smulkiajam verslui Druskininkų savivaldybėje. Mokesčių našta verčia žmones atsisakyti darbo
ir stoti į bedarbių gretas. Sieksime, kad būtų skatinamas smulkus
šeimos verslas. Remsime naujų
verslo ir traukos objektų kūrimą
kaimo vietovėse. Mums aktualios

jaunimo įdarbinimo problemos.
Akivaizdu, kad reikia gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą savivaldybės gyventojams.
Druskininkai – sveikatos miestas. Aukštas Druskininkų ligoninės prestižas ir kokybiškos medicinos paslaugos turėtų garsinti

miestą. Siūlysime, kad prevencinės sveikatos patikros programos
būtų privalomos.
Bendradarbiausime su visuomeninėmis, jaunimo organizacijomis.
Dirbsime kartu Druskininkų labui. Jūs – dalis Lietuvos. Mes –
dalelė jūsų!

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto „Druskininkų dešinieji“ sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-191- 03

Konservatorius V. Semeška: „Tokio kaip brandos atestato aš neturiu...“
KOMENTARAS
Savaitraščio „Mano Druskininkai“
redakciją
pasiekė „pranešimu spaudai“ pavadintas laiškas, išsiųstas iš
TS-LKD frakcijos viešųjų ryšių grupės elektroninio pašto.
Jame rašoma apie viešo asmens konservatoriaus Viliaus
Semeškos Vyriausiosios rinkimų komisijos ir buvusio Druskininkų savivaldybės tarybos
nario reikalus, susijusius su
jo, kaip politiko, elgesiu.
Laiške pranešama, kad prieš
keletą savaičių Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija panaikino dar pernai vasarą priimtą
Druskininkų savivaldybės Etikos
komisijos sprendimą dėl V. Semeškos nederamo elgesio. Tuo
labai džiaugiasi V. Semeška.
Keista. Ar jis, būdamas politiku, viešu asmeniu, neturėtų būti
pats suinteresuotas apie save
teikti visuomenei tikslią, išsamią
ir tikrovę atitinkančią informaciją? O gal, kai siekiama pasirodyti kone šventu, norisi sakyti tik
sau patogią tiesą?
Tai, kad Vyriausiosios rinkimų
komisijos narys V. Semeška klaidina rinkėjus, visuomenę nurodydamas tikrovės neatitinkančią,
melagingą informaciją apie savo
išsilavinimą, Druskininkų savivaldybės Etikos komisija buvo konstatavusi, remdamasi Vilniaus
apygardos prokuratūros nutarimu.
O kaip Regionų apygardos
administracinio teismo Kauno
rūmų teisėjų kolegijos sprendimą vertina Druskininkų savivaldybės atstovai?
Kaip sakė Druskininkų savival-

Brandos atestato neturinčio V. Semeškos mundurą skalbia partijos bendražygiai?

dybės Etikos komisijos pirmininkė Nadiežda Oleinik, šios komisijos sprendime buvo įvardinta,
jog „sąmoningas politiko V. Semeškos elgesys pateikti tikrovės
neatitinkančią bei žinomai melagingą informaciją nėra ir negali
būti toleruojamas“. Anot N. Oleinik, todėl, kad tai nesuderinama
su politikui valstybės keliamais
moralės bei elgesio principais:
„Etikos komisijos nutarime konstatuota, kad V. Semeška pažeidė Valstybės politikų Etikos
kodekso principus: pagarbos
žmogui, valstybei, skaidrumo ir
viešumo, sąžiningumo ir padorumo.“
Ar tikrai „nesuklaidino rinkėjų“?
Druskininkų savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis
patikino, kad šis sprendimas yra
tik pirmosios instancijos teismo
sprendimas, ir jis gali būti skundžiamas: „Be to, juk niekas nepaneigė tokio dalyko, – o prokuratūra net patvirtino – kad V.
Semeška neturėjo ir neturi vidurinio mokslo baigimo dokumento.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija į tai ir nesigilino –
teismas tiesiog konstatavo, kad
Etikos komisijai laukiant prokuratūros sprendimo, kuriuo prokuratūra patvirtino, kad V. Semeška neturi vidurinio mokslo
baigimo dokumento, pasibaigė Etikos komisijai sprendimui
priimti skirtas laikas. Todėl Etikos komisijos sprendimas, kaip
priimtas pasibaigus nustatytam

terminui, – panaikintas. Tačiau
šis teismas savo sprendimu patvirtino, kad V. Semeškos ketinimas dalyvauti Vyriausiosios rinkimų komisijos veikloje nėra jo
asmeninis, šeimos ir namų gyvenimas, – tai yra veikla, susijusi su valstybės politiko pareigomis, politine veikla. Todėl
oficialus tikrovės neatitinkančios informacijos ir dokumentų
apie politiko išsilavinimą pateikimas oficialioms institucijoms turi
esminės reikšmės viešiesiems
interesams. Toks elgesys nelaikomas privačiu gyvenimu ir priklauso Etikos komisijos kompetencijai.
Taigi, mano manymu, Etikos
komisija teisėtai nagrinėjo V.
Semeškos elgesio atitikimą etikos principams, o sprendimas,
kad V. Semeška pažeidė Valstybės politikų Etikos kodekso pagarbos žmogui, valstybei, skaidrumo ir viešumo, sąžiningumo
ir padorumo principus buvo priimtas, išnagrinėjus visus dokumentus ir gavus prokuratūros atsakymą.“
„Tokio kaip brandos atestato
aš neturiu...“
Rengdami šią publikaciją, susisiekėme su V. Semeška, elektroniniu paštu išsiuntėme klausimą: „Redakcija ne kartą Jūsų
prašė atsakyti į klausimą dėl vidurinio mokslo baigimo atestato. Ar jau galėtumėte atsakyti į
šį klausimą, konkrečiai nurodydamas: kuriais metais ir kokia
mokymo įstaiga, Jums baigus
vidurinį mokslą, Jums išdavė vidurinio mokslo baigimo atestatą?“

Viešo asmens, politiko, VRK nario V. Semeškos atsakymas atėjo
su įprastu jam perspėjimu redakcijai: „Prašau mano komentarą išspausdinti pilna apimtimi“.
Toliau V. Semeška paaiškino:
„Mano įgytas išsilavinimas, tai yra
Vilniaus aukštesniosios ekonomikos mokyklos diplomas, Vilniaus
universiteto Ekonomikos bakalauro ir magistro diplomai yra teisėti. Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos sprendimą, kuriuo
esu pripažintas pažeidęs politiko
elgesio kodeksą, teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Tokio kaip brandos atestato aš neturiu, tačiau ne kartą esu
minėjęs, kad baigęs dešimt klasių Druskininkų trečiojoje viduri-

nėje mokykloje įstojau į Vilniaus
aukštesniąją J. Tallat-Kelpšos
muzikos mokyklą, kurioje be specialybės dar du metus mokiausi pagal vidurinės mokyklos programą, laikiau egzaminus, kas ir
pažymima akademinėje pažymoje. Grįžęs iš Vokietijos, po to, kai
1990 m. norėjau išvengti prievolės tarnauti okupacinėje sovietų armijoje, nusprendžiau toliau
muzikos nestudijuoti, todėl įstojau į Vilniaus aukštesniąją ekonomikos mokyklą, kurią sėkmingai ir
baigiau. Vėliau įgijau Ekonomikos
bakalauro ir magistro laipsnius. V.
Semeška.“
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są jungos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-191- 05

Jūsų paslaugoms:
banketų, furšetų, proginių pietų ir vakarienių,
degustacijų organizavimas;
meniu sudarymas pagal užsakovo pageidavimus ir
galimybes;
galimybė vienu metu aptarnauti iki 100 asmenų.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti ir užsakymams 8 606 00016
Adresas: Vienkiemių g. 5, Jaskonys, Druskininkų sav.

Jau greitai Druskininkuose!

Telefonų, kompiuterių, spausdintuvų prekybos ir
paslaugų salono atidarymas.
Prekyba IT prekėmis, GPS navigacijomis, vaizdo
registratoriais, telefonų dėklais ir kitkuo.
GPS ir interneto nuoma.
Čia galėsite atnaujinti GPS įrenginius!
M. K. Čiurlionio g. 40 (prie „Žaislų planetos“)

Tel. 8 620 35335
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2019 metais – daugiau dėmesio vaikų laikysenai, kurortologijos pažinimui,
psichologinei gerovei ir lėtinėms neinfekcinėms ligoms
Sausio 30 d. organizuotas visuomenės sveikatos projektų
ataskaitinis renginys „Viena savivaldybė. Vieni namai. Viena sveikata“. Ta proga surengtoje konferencijoje buvo pristatyta 2018
metais įgyvendintų visuomenės
sveikatos projektų, finansuotų iš
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, veiklos,
pasiekti rezultatai, kalbėta, kokios veiklos bus organizuojamos,
kokios naujos paslaugos bus teikiamos Druskininkų savivaldybės
gyventojams 2019 metais.
Renginyje dalyvavęs mero pavaduotojas Linas Urmanavičius
džiaugėsi, kad kasmet projektų
paraiškų gaunama vis daugiau –
šiemet sulaukta net 28 paraiškų
iš 19 skirtingų institucijų. Tai rodo,
jog ir pačioms įstaigoms, nevyriausybinėms
organizacijoms,
asociacijoms, ir gyventojams
sveikata tampa viena iš svarbiausių gyvenimo vertybių, kurią,
bendradarbiaudami, turi puoselėti visi. „Druskininkų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa apima labai daug sveikatos krypčių, todėl ji yra orientuota į druskininkiečių asmens ir
visuomenės sveikatos aktualiausių problemų sprendimą, sveikos
gyvensenos skatinimą ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų
užtikrinimą“, – sakė L. Urmanavičius.
Visuomenės sveikatos biuras
kartu su Druskininkų gydykla įgyvendins projektą, kurio metu vaikams, turintiems laikysenos sutrikimų, bus suteikta galimybė
pasinaudoti fizinės medicinos ir

Visuomenės sveikatos projektų ataskaitiniame renginyje dalyvavęs mero pavaduotojas L. Urmanavičius džiaugėsi, kad kasmet tokių
projektų paraiškų gaunama vis daugiau/JUC archyvo nuotrauka

reabilitacijos gydytojo konsultacija, kineziterapeuto ir vertikalių vonių užsiėmimais. Didelis dėmesys
bus skiriamas vaikų ir jaunimo asmens higienos įgūdžių ugdymui.
Taip pat planuojama tęsti „Kurortologijos“ projektą, kuriame dalyvauja „Atgimimo“ mokyklos 8 klasių mokiniai. Šio projekto metu
vaikai turi galimybę susipažinti
su kurorto natūraliais gamtiniais
ištekliais, mineraliniais vandenimis, purvo voniomis, pirčių poveikiu sveikatai bei labiausiai reikalingomis specialybėmis kurorte.
Druskininkų lopšelyje-darželyje

„Žibutė“ keturios edukacinės grupių erdvės bus papildytos sensorinio stimuliavimo rinkiniais, kurie
bus sudaryti iš tikslingai parinktų priemonių, padėsiančių elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems
vaikams nusiraminti, pailsėti, suvokti ir reguliuoti savo elgesį bei
užsiimti jiems patinkančiais žaidimais.
Šiais metais ir toliau planuojama
kryptingai stiprinti ir plėtoti individualias psichologines konsultacijas ir grupinius terapijos užsiėmimus onkologiniams ligoniams bei
jų artimiesiems. Taip pat daugiau

dėmesio skirti jaunuolių psichikos
sveikatai – Jaunimo užimtumo
centre bus užtikrintos profesionalios konfidencialios psichologo
konsultacijos,
organizuojamas
seminarų ciklas jaunuoliams ir
jų tėvams aktualiomis temomis –
apie auklėjimą, pasitikėjimą savimi, emocijų valdymą, pagarbą,
paauglystę ir kitomis.
Druskininkuose šiemet bus įgyvendinama Lietuvoje dar visai
nauja programa, pradėta tik 2017
m., tačiau pasaulyje sulaukusi didelio pripažinimo ir žinoma jau
20 metų. Tai Natūralaus šeimos

planavimo asociacijos vaisingumo pažinimo ir lytiškumo ugdymo
projektas „Mano vaisingumas yra
svarbus“, kuris tarsi palydi mergaites, berniukus ir jų tėvus per
paauglystę bei padeda pažinti ir
gerbti save ir savo kūną.
2019 m. toliau planuojama stiprinti pirminę ir antrinę sveikatos
priežiūrą, atnaujinant ir papildant
Druskininkų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų medicininę
įrangą: greitosios medicinos pagalbos automobiliai bus aprūpinti
naujausios kartos radijo ryšio bei
interneto ryšio stotelėmis ir planšetiniais kompiuteriais. Šios priemonės suteuks galimybę duomenis apie paciento būklę tiesiogiai
siųsti į Kauno mieste budinčio
gydytojo kompiuterį. Tai įgalins
skubiosios medicinos slaugytojus gauti patarimus, kaip pasielgti konkrečioje klinikinėje situacijoje bei kokybiškiau ir operatyviau
suteikti skubiąją medicininę pagalbą. Druskininkų ligoninėje bus
įsigyta moderni dvigubo skenavimo ultragarsinė įranga, kuri padės užtikrinti tinkamą, kokybišką
ir tikslią gimdos, jos priedų, krūties ir prostatos onkologinių susirgimų diagnostiką ankstyvoje stadijoje. Viena naujausių paslaugų,
laukiančių šiais metais, – galimybė cukriniu diabetu sergantiems
asmenims pasinaudoti diabetinės
pėdos priežiūros paslaugomis.
Konferencijos dalyviai džiaugėsi, jog šiais metais Druskininkuose pasipildys sveikatinimo
paslaugų įvairovė, bus skiriamas
dėmesys gyventojų poreikiams.
Tikimasi aktyvaus druskininkiečių
dalyvavimo veiklose.

Druskininkuose duris atvers inovatyvus ir technologiškai ištobulintas
sveikatingumo centras - „Amberton Green SPA Druskininkai“

„Amberton“ viešbučių tinklo generalinis direktorius T. Matjošaitis ir meras R. Malinaukas pasidžiaugė nauju projektu/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Naujo mieste vykdomo viešbučio projekto pristatyme dalyvavo viešbučio atstovai, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas,
mero pavaduotojas L. Urmanavičius bei Turizmo ir verslo informacijos centro specialistai/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Ratnyčėlės ir Nemuno upių santakoje duris atvers pirmasis kurorte 5* sveikatingumo centras „Amberton Green SPA Druskininkai“/
„Amberton Green Spa Hotel“ nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje surengtame naujo mieste
vykdomo viešbučio projekto pristatyme dalyvavo viešbučio atstovai, Druskininkų savivaldybės
meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius bei
Turizmo ir verslo informacijos centro specialistai. Susitikimo metu
„Amberton“ viešbučių tinklo generalinis direktorius Tadas Matjošaitis bei „Amberton Green SPA
Druskininkai“ viešbučio direktorė
Ana Krivenokienė pristatė Druskininkuose statomą naująjį objektą
– Ratnyčėlės ir Nemuno upių santakoje duris atvers pirmasis kurorte 5* sveikatingumo centras „Amberton Green SPA Druskininkai“.

Jame bus estetiški, prabangūs
79 viešbučio kambariai ir apartamentai, inovatyvus ir technologiškai ištobulintas SPA centras su
aukščiausios kvalifikacijos meistrais, sveikatingumo procedūromis ir aukščiausios kokybės SPA
kosmetikos produktais, ekskliuzyviniu restoranu.
Viešbutis turės daugiau nei 20
SPA kabinetų, lauko jogos terasą, baseiną ir pirčių zoną, povandenines vonias, fizioterapijos
kambarį, konferencijų salę, vaikų
kambarį. Jau pavasarį bus pradedama rinkti meistrų ir profesionalų komanda, viešbutis duris
planuoja atverti jau šių metų pabaigoje.
Druskininkų savivaldybės informacija

7

Savaitraščio Nr. 191

2019 m. vasario 7 d.

Bronzinės „Ratnyčėlės“ statulėlės ir stikliniai „Mineralinio vandens lašai“ –
Druskininkų kraštui nusipelniusiems žmonėms
atkelta iš 1 psl.

Č. Juršėnui „Mineralinio vandens lašas“ įteiktas už ilGarbės piliečio regalijas Padėkos vakaro metu A. Šuliausko
Už pasiaukojantį darbą „Mineralinio vandens
gametę paramą vertinga literatūra Druskininkų ben- artimiesiems įteikė meras R. Malinauskas
lašas“ lašas įteiktas Dienos centro „Druskininkų
druomenei
viltis“ vadovei L. Sadauskienei

Už daugiausia 2018 metais sumokėtų mokesčių Druskininkuose „Ratnyčėlė“ įteikta UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA“

R. Ničajienei „Mineralinio vandens lašas“ įteiktas, pa- A. Nedzelskiui kultūros puoselėtojo apdovanojimas įteiktas Padėkos vakaUž sėkmingą šio projekto įgyvendinimą „Midėkojant ir už jos inicijuotą akciją „Druskininkai sveikina ro metu
neralinio vandens lašas“ įteiktas Viečiūnų seLietuvą“, arba – „100 tortų Lietuvai“
niūnijai

Daugiausia lankytojų simpatijų pelnė ir
nugalėtoja tapo restorano-muzikinio klubo
„Kolonada“ kompozicija

UAB „Affidea Lietuva“ „Ratnyčėlė“ atiteko už inovatyvių mediUž šeimos pramogų centro „O kas čia?“ projekto įgyŠventinę nuotaiką vakaro svečiams dovanojo muzikos stucininės radiologijos paslaugų plėtrą
vendinimą „Ratnyčėlė“ įteikta „Grand SPA Lietuva“
dija „Mikutis“ ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai

Lietuvoje pripažintą sėkmingą
maisto kultūros puoselėjimą ir už
tai, kad savo darbštumu, kūrybiškumu ir kasdieniniu darbu garsina
Druskininkus.
Vakaro metu išdalinti ir stikliniai „Mineralinio vandens lašai“
Druskininkams ir kraštui nusipelniusiems žmonėms.
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos fondą vertingomis
knygomis iš asmeninės sukauptos kolekcijos nuolat papildančiam
Lietuvos Nepriklausomybės akto
signatarui, ilgamečiam LR Seimo
nariui, žurnalistui, visuomenininkui Česlovui Juršėnui renginio
metu stiklinis „Mineralinio vandens lašas“ įteiktas už ilgametę
paramą vertinga literatūra Druskininkų bendruomenei.
Stikliniu „Mineralinio vandens
lašu“ šiemet džiaugėsi ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Šis apdovanojimas jai įteiktas už
ilgametį sporto iniciatyvų puoselėjimą Druskininkuose ir sėkmingai įgyvendintus projektus,
o ypač – už „LTeam olimpinio
žiemos festivalio“ organizavimą.

Į Padėkos vakarą D. Gudzinevičiūtė atskubėjo tiesiai iš šiemet su
trenksmu į Druskininkus grįžusio
„LTeam olimpinio žiemos festivalio“ atidarymo.
Už Druskininkų vardo garsinimą
simbolinė padėka – „Mineralinio
vandens lašas“ – įteiktas Renatai Ničajienei, taip padėkojant ir
už jos inicijuotą akciją „Druskininkai sveikina Lietuvą“, arba – „100
tortų Lietuvai“.
Už pasiaukojantį darbą su negalią turinčiais žmonėmis „Mineralinio vandens lašas“ įteiktas Dienos
centro „Druskininkų viltis“ vadovei
Loretai Sadauskienei.
O už prasmingą veiklą, ugdant
jaunąją kartą, „Mineralinio vandens lašas“ įteiktas šios organizacijos vadovei, Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkei
Žanetai Krivonienei.
Visus praėjusius metus ir Viečiūnuose buvo aktyviai plėtojamas
bendruomeninis kultūrinis gyvenimas – miestelis buvo „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2018“. Už
sėkmingą šio projekto įgyvendinimą „Mineralinio vandens lašas“
įteiktas Viečiūnų seniūnijai.

Renginio metu pagerbtas 2017ųjų rudenį mirusio dailininko Alfonso Šuliausko atminimas. Neseniai, Druskininkų savivaldybės
tarybos sprendimu, šviesios atminties dailininkui suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas po
mirties. Garbės piliečio regalijas
Padėkos vakaro metu Alfonso Šuliausko artimiesiems įteikė meras
R. Malinauskas.
Druskininkų bendruomenė puoselėja ir gražią tradiciją kasmet
įvertinti ir pagerbti kultūros ir
meno šviesuolius. Už reikšmingą,
aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje, puoselėjant
ir skleidžiant profesionalųjį bei
mėgėjų meną, kuriant menines
programas, rengiant bei įgyvendinant naujus kultūros projektus,
reprezentuojant
Druskininkus
Lietuvoje bei užsienio šalyse Savivaldybės taryba kiekvienų metų
pabaigoje skiria kultūros puoselėtojo piniginę premiją. 2018 metų
Druskininkų kultūros puoselėtojo
premija skirta žmogui, kurį jau seniai tapatiname su Druskininkais
ir Čiurlioniu – Adelbertui Nedzelskiui. Apdovanojimas jam įteiktas

Padėkos vakaro metu.
Apdovanojimai įteikti ir Kalėdinių
eglučių parko kūrėjams. Muzikinio
fontano erdvėse šventiniu laikotarpiu suspindo 56 išradingai papuoštos eglutės ir unikalios kalėdinės kompozicijos. Visos eglutės
varžėsi dėl gražiausios ir originaliausios kalėdinės eglutės titulo.
Už labiausiai patikusią eglutę
buvo galima balsuoti „Facebook“
paskyroje, nugalėtoją rinko ir profesionalių menininkų komisija.
Komisijos sprendimu, 2018 metų
nugalėtoja išrinkta Švietimo centro eglutė, paskatinamasis prizas
atiteko kavinės „Vido malūnas“
kompozicijai. Publikos sprendimu,
surinkusi 15 042 paspaudimus
„Patinka“, nugalėtoja tapo restorano-muzikinio klubo „Kolonada“
kompozicija.
Vakaro metu Druskininkų „Rotary“ klubo įsteigtas apdovanojimas įteiktas šiuolaikinio šokio
studijos „Decima“ vadovei Rūtai
Dvorkinienei, o Alytaus ir Druskininkų LIONS klubų atstovai garbingą tarptautinį apdovanojimą
įteikė Druskininkų savivaldybės
merui R. Malinauskui.

Komisijos sprendimu, 2018 metų Kalėdinių eglučių parko nugalėtoja išrinkta Švietimo centro eglutė

Šventės pradžioje nuskambėjo
Druskininkų himnu tapusi daina
„Druskų miestas“, kurią atliko jos
muzikos autorius, tikras druskininkietis, muzikos legenda – maestro Mikas Suraučius, solistės
Ronata ir Rūta Kotryna bei mišrus
choras „Druskininkai“, o šventinę
nuotaiką vakaro svečiams dovanojo muzikos studijos „Mikutis“ ir
Čiurlionio meno mokyklos mokiniai (vadovas Juozas Mikolainis)
ir Antolijus Oleinik, merginų trio
„The Ditties“, „Lindyhop.lt“ šokėjai,
grupė „EL Quadro“.
Praėję metai buvo gausūs renginių ir įvykių, o šiais metais
Druskininkai žada vėl nustebinti
drąsiomis idėjomis ir talentingais,
drąsiais, ryžtingais ir veržliais
žmonėmis, kurių dėka tie sumanymai tampa realybe.
„Mano Druskininkai“
informacija
Justino Kygos nuotraukos
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Opozicija šaukiasi „transliacijų“

KOMENTARAS
Sausio 31 dieną sušauktame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje opozicijai atstovaujantys liberalai
ir konservatoriai elgėsi taip,
lyg labiausiai už viską pasaulyje jiems rūpėtų, ar jų „azartą“ posėdžiauti bei „aktyvumą“ – tiesa, savotišką – stebi
rinkėjai? Toks įspūdis pastarojo posėdžio metu galėjo
susidaryti iš nuolatinių opozicijos atstovų pastabų „dėl
posėdžio vedimo tvarkos“,
provokuojančių replikų, nuo
posėdyje svarstomų klausimų
nutolusių išvedžiojimų.
Norėtų įsiamžinti
Vasario viduryje Seimas turėtų
apsispręsti dėl įstatymo pataisos,
pagal kurią internetinėje erdvėje turėtų būti saugomi savivaldybių tarybų posėdžių transliacijų
įrašai, – apie tai praėjusią savaitę
pranešta vienoje nacionalinės televizijos informacinėje laidoje. Pataisos autorė – viena konservatorė, kuri savo iniciatyvą mėgina
„įpiršti“ jau bene ketvirtą kartą?
Tokia pataisa esą būsiąs užtikrintas posėdžių viešumas, skaidrumas, demokratija. Tik kas galėtų
paneigti, kad tokie „archyvai“ tarnaus vien geroms intencijoms: ar,
artėjant rinkimams į savivaldybių
tarybas, tam tikri veikėjai nesiimtų tų įrašų ar, kaip deja, įprasta, tik
jų ištraukų panaudoti jiems palankiu kampu? Pavyzdžiui, mėgindami įtikinti aplinkinius, esą opozicija „skriaudžiama“, „įžeidinėjama“,
„be teisių“?
Pastarajame Druskininkų savivaldybės
tarybos
posėdyje netrūko tokių ir panašių konservatoriams
ir
liberalams
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džiavimas patikėtomis galiomis,“
– kaip gerai išmoktą pamoką
vardijo A. Balkė jam žinomas korupcijos formas. Gal buvęs valstybės tarnautojas apie tokias
korupcijos formas jau žinojo ir
tada, kai, dirbdamas Savivaldybės administracijoje miesto vyr.
dailininku, kurorto senamiestyje
įsirenginėjo kūrybines dirbtuves,
kurios jau seniausiai virtę jo gyvenamuoju jo namu.

Kas tie „2“, kurie „dabar žiūri“? Gal tie patys, kurie kaskart būna taip suinteresuoti posėdžių transliacija?/Šaltinis: youtube. com

atstovaujančių opozicijos narių
aimanų. Regis, ypač nuskriaustais jautėsi konservatorius Antanas Balkė, po artėjančių rinkimų į savivaldybių tarybas regintis
save meru; liberalas Juozas Šarkus, visą šią kadenciją netampantis Kontrolės komiteto nariu,
nes tam nepritaria Tarybos dauguma; Karolis Kaklys, regis, labiausiai mėgstantis moralizuoti dėl „posėdžio vedimo tvarkos“,
kalbėti „skaidrumo“ temomis ir
prieš rinkimus, kartu su J. Šarkumi, viešoje erdvėje besiskelbiantis „nauja viltimi Druskininkams“.
„Nieko naujo nepasakysiu“
Posėdyje vėl sugrįžta prie
klausimo dėl Kontrolės komiteto
pakeitimo: jungtinė Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakcija turėjo teikti savo kandidatą į
Kontrolės komitetą. Liberalas K.
Kaklys, siūlydamas kandidatą,
išdidžiai pranešė – „nieko naujo
nepasakysiu“. Ši frazė Tarybos
narių jau nenustebino, juolab
kad vėl teikta vienintelė Juozo
Šarkaus kandidatūra. Daugumai

J. Šarkaus kandidatūros nepatvirtinus, klausimas vėl atidėtas.
Nors ir be trūkstamo frakcijos atstovo, Kontrolės komitetas veikia ir vykdo numatytas funkcijas.
O tai, kad liberalai su konservatoriais kone ketvirti metai į Komitetą vis deleguoja vieną ir tą patį
žmogų, primena buką užsispyrimą arba tikrą jų bėdą: gal partijų gretos tokios silpnos, kad kitų
bendražygių, galimų siūlyti kaip
Komiteto narius, nėra?
A. Balkė žino „formas“
Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkei
Gražutei Kuneikienei pristačius
sprendimo projektą „Dėl korupcijos prevencijos 2019-2020
programos tvirtinimo“, paviešinti programos tikslai.
Šis klausimas sulaukė ypatingo konservatoriaus A. Balkės
susidomėjimo. Jam rūpėjo, „kokios korupcijos formos yra žinomos“. Ar, taip klausdamas, A.
Balkė norėjo pasitikrinti savo žinias apie „korupcijos formas“?
„<...>kyšininkavimas, piktnau-

Tokie „rezultatai“
Nesužavėjo Tarybos narių
daugumos ir kiti A. Balkės minčių viražai, pavyzdžiui, tokie
kaip „norėtume turėti rezultatą
realų tokį, kokį norime“ ir panašiai. Reikėtų pasimokyti rišliau ir
aiškiau reikšti mintis ir formuluoti pasiūlymus: jei jau taip atsitiktų, kad internetinėje erdvėje išliktų posėdžių transliacijų įrašai,
ko gero, tokios formuluotės taptų jei ir ne anekdotu, taip bent
jau sparnuota fraze?
Kol kas Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžių transliacijos įrašai internetinėje erdvėje
nesaugomi.
Tačiau Druskininkų savivaldybės mero, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento Ričardo Malinausko nuomone,

šiuolaikinės technologijos ir dabar netrukdo posėdžių įsirašinėti – kone kiekviename telefone
yra tokia funkcija, tad jei įstatymu bus reglamentuota, kad posėdžių įrašai turi būti archyvuojami ir saugomi – taip ir bus.
Sprendimai – vieši
Posėdyje Taryba priėmė kitus
gyventojams aktualius sprendimus: dėl vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę reklamą
Druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimo“ pakeitimo; savivaldybės turto nuomos; projekto
„Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Druskininkų savivaldybėje“;
Druskininkų savivaldybės 2019
metų užimtumo didinimo programos tvirtinimo; nuomos mokesčio socialiniams būstams nustatymo; UAB „Litesko“ filialo
„Druskininkų šiluma“ 2019 metų
investicijų plano derinimo, taip
pat ir dėl atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
Šie ir kiti sprendimai viešinami
Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, rubrikoje „Teisinė informacija“.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Meno mokyklos erdves papuoš
dar du atnaujinti vitražai

Išmaniosios treniruotės – prieš antsvorį ir
traumas
Poilsio ir sveikatingumo komplekse „Grand SPA Lietuva“ jau
galima treniruotis išmaniuoju LPG
aparatu „Huber 360“. Jis ypač
veiksmingas, ne tik išsaugant ir
stiprinant fizines funkcijas, bet ir
gerinant pažintinius gebėjimus,
koordinaciją, reakciją. Inovatyvus
„Huber 360“ aparatas – pirmasis
tokio galingumo Lietuvoje. Unikalus įrenginys, skirtas reabilitacijai,
organizmui stiprinti ir taisyklingai
laikysenai atkurti, tiksliai ir objektyviai įvertina žmogaus būklę ir
sudaro galimybes pačiam save
tobulinti.
Paslaugos viešo pristatymo
metu visi susirinkusieji galėjo susipažinti su treniruoklio galimybėmis bei nemokamai jį išbandyti.
„Grand SPA Lietuva“
informacija

Visą vasarį perkant
3 individualias

Atnaujinti vitražai ne tik puošia mokyklos aplinką, bet yra vertingi, kaip meninė edukacinė priemonė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

treniruotes
aparatu Huber 360 +
kūno testavimas su
bandomąja
treniruote DOVANŲ!
Tel. +370 313 52 824,
el.paštas:
gydykla@grandspa.lt

Poilsio ir sveikatingumo komplekse „Grand SPA Lietuva“ jau galima treniruotis išmaniuoju LPG aparatu „Huber 360“/E. Balčiaus nuotraukos

Įgyvendinant Druskininkų savivaldybės projektą „Druskininkų
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
meno mokyklos infrastruktūros
tobulinimas“ ir Druskininkų savivaldybės bei miesto muziejaus
projektą „Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“,
atnaujinti M. K. Čiurlionio meno
mokyklos erdvėse eksponuojami
vitražai.
Jie ne tik puošia meno mokyklą, bet ir yra vertingi, kaip meninė edukacinė priemonė.
O vasario 13 d. 16 val. Druski-

ninkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje (Vytauto g. 23, Druskininkai) organizuojamas restauruoto
vitražo „Pavasaris“ (autorius K. E.
Šatūnas) ir vitražo „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“ (autorius V. Matonis) pristatymas. Visi,
kas domisi viražo menu ir nori
apžiūrėti restauruotus kūrinius,
kviečiami dalyvauti frenginyje,
kuriame turėsite galimybę pabendrauiti ir su vitažų autoriais.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija
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Auksą laimėjusios Lietuvos poledinės žūklės rinktinės treneris
druskininkietis Juozas Paulėkas: „Mano svajonė išsipildė!“
Su aukso medaliais bei nugalėtojų taure Lietuvos poledinės
žūklės rinktinė sugrįžo iš Bulgarijoje, ant Shiroka Polyana ežero ledo sausio 26-27 dienomis
surengto pasaulio čempionato. Jame dalyvavo rinktinės iš
15 pasaulio šalių. Per dviejų dešimtmečių čempionatų istoriją
tokį triumfą lietuviams pavyko
pasiekti pirmą kartą. Čempionų
sutiktuvės praėjusį antradienį
surengtos Kauno rotušėje.
Varžybos truko dvi dienas, žvejyba – 6 valandas: po 3 valandas
kasdien. Lietuviai pagavo didžiausią kiekį žuvies – 13,894 kg; baltarusiai liko antri, su 10,276 kg
žuvies; ukrainiečiai – treti, sugavę 9,877 kg žuvies. Lietuvos rinktinėje – žvejai iš Vilniaus, Šiaulių,
Panevėžio, Druskininkų, Trakų,
Kėdainių, Jonavos, Kauno. Lietuvos poledinės žūklės rinktinę
sudarė 16 asmenų, iš jų 6 žvejai
(vienas – atsarginis): rinktinės vadovas Rolfas Bitinas, Marius Jačiauskas, Deividas Račkauskas,
Arūnas Koska, Gediminas Cironka ir Gintautas Balsevičius. Lietuvos rinktinės treniruočių taktiką
parengė ir žvejų veiksmus varžybų metu koregavo du treneriai: Vytautas Šidlauskas ir Juozas Paulėkas.
Paprašius papasakoti įspūdžius
iš čempionato druskininkietį Lietuvos poledinės žūklės rinktinės vyr. trenerį Juozą Paulėką,
jis pirmiausiai pasakė: „Mano svajonė laimėti čempionato auksą ir

vandens. Žvejams teko ne tik klūpėti po tris valandas ant ledo, bet
ir kone iki kelių braidyti po vandenį, sniegą. Gyvenome Batako
mieste, tad aukštyn, į kalnus reikėjo keltis apie 1500 metrų virš
jūros lygio; turėjome įveikti – suskaičiavome – 222 serpantino
posūkius; važiuodami į treniruotes, sutraukėme penkias autobusiukų grandines... Beje, kalnuose vairavo tie patys mūsų vyrai,
rinktinės žvejai. Generalinėje
treniruotėje iš viso buvo ekstremali situacija, nes labai daug prisnigo, sniegas užvertė viską,
darbo buvo ir gelbėtojams, kurie
valė sniegą, traukė į pašalę ant
kelio užvirtusius medžius. Čempionate buvo ir konkurencinės,
psichologinės įtampos: juk čia
buvo susirinkę stipriausi žvejai iš
trijų žemynų – Azijos, Amerikos,
Europos.

Čempionų sutiktuvės: per dviejų dešimtmečių poledinės žūklės čempionatų istoriją tokį triumfą lietuviams pavyko pasiekti pirmą kartą/Aivaro Sinkevičiaus nuotrauka

ten sugiedoti Lietuvos himną – išsipildė!“ J. Paulėkas pasidžiaugė
ir G. Balsevičiaus asmeninėje įskaitoje užimta pirmąją vieta bei
kitų Lietuvos rinktinės žvejų pergalėmis asmeninėse įskaitose.
– Su aukso medaliais ir nugalėtojų taure sugrįžusi Lietuvos
rinktinė nustebino visą pasaulį. Kur tokios sėkmės paslaptis?

– Kruopštus ir juodas, atkaklus
darbas. Ir dar tai, kad vyrai buvo
vieningi, kaip kumštis. Tarpusavyje buvome pasiskirstę ir buities
darbus, pareigas: gyvenome kaimo turizmo sodybos nameliuose,
patys virėmės valgį, skalbėmės
drabužius, atlikome kitus būtinus
buities darbus.
– Jūs čempionatuose daly-

vaujate jau dvidešimt metų.
Ar tiesa, kad šis buvo pats didžiausias iššūkis?
– Varžybos buvo sunkios. Bet,
kaip juokavome rinktinėje, – ištvermingiems, kantriems lietuviams juk kuo sunkiau – tuo geriau! Oro sąlygos buvo tikras
iššūkis: ant ledo kai kur sniego
sluoksnio storis buvo iki 70 cm,
vietomis po sniegu – apie 40 cm

– Ar jau atgavote jėgas po
čempionato?
– Grįžęs, pirmiausiai gerai išsimiegojau, o praėjusį savaitgalį dar sudalyvavau ir žvejų veteranų varžybose prie Šušvės
užtvankos.
– Kas Jums patraukliausia
poledinės žūklės sporte?
– Vienus šaukia jūra, dar kitus –
miškas... Man žvejyba – tai, pirmiausia, galimybė pabūti gamtoje, matyti ir pajausti visą jos grožį.
Parengė Ramunė Žilienė

Meno mokykloje – nauji muzikos instrumentai
Druskininkų
savivaldybės
administracijai įgyvendinant
reikšmingą mokyklai projektą „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, mokyklai
nupirkti nauji muzikos instrumentai: 7 pianinai ir 2 elektrinės gitaros, artimiausiu metu
bus nupirktas saksofonas baritonas.
Ir buvę, ir kai kurie dar naudojami instrumentai labai seni – yra
daugiau nei 40 metų senumo, remontuotini, todėl vaikams sudėtinga jais groti, na, o mokytojams
– dirbti. Be to, senų instrumentų taisymas – labai brangus. Tad
dabar, įsigijus naujus instrumentus, yra galimybė taupyti ir racionaliau panaudoti mokyklos biudžetą. Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas, švietimo sritį kuruojantis Linas Urmanavičius
sakė neabejojąs, kad naujieji instrumentai tik sustiprins norinčiųjų muzikuoti motyvaciją mokytis,
tobulinti įgūdžius: „Naujų instrumentų mokyklai labai reikėjo. Ką
galėjome padaryti šiuo etapu, padarėme, tačiau ieškosime galimybių pritraukti lėšų, kad būtų sutvarkyta visa Meno mokyklos bazė.“
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos direktorė Ona
Olšauskienė patikino, kad Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos bendruomenė šiomis
dienomis gyvena pakiliomis nuotaikomis: „Jau daug metų puoselėtas siekis turėti naujus muzikos
instrumentus virto realybe: nupirkti nauji muzikos instrumentai.
Dėkojame Druskininkų savivaldybei, kuri padarė tai, kuo mes,
mokyklos bendruomenė, dabar
galime didžiuotis. Turėdami naujus, kokybiškus instrumentus, pasieksime dar geresnių rezultatų
pamokose, tad šie rezultatai, be
abejonės, lems ir mūsų mokinių
koncertinę, viešų pasirodymų sė-

Klasikinės gitaros specialybės mokytojas S. Vilpišauskas: „Keturstygę ir elektrinę
šešiastygę gitaras planuojama panaudoti
mokyklos orkestre.“/Laimos Rekevičienės
nuotrauka
Naujieji pianinai, kuriuos savo klasėje turi kiekvienas fortepijono specialybės mokytojas, suteikė daug džiaugsmo ir mokytojams, ir mokiniams/Laimos Rekevičienės nuotrauka

kmę įvairiuose renginiuose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje.“
Naujieji pianinai, kuriuos savo
klasėje turi kiekvienas fortepijono specialybės mokytojas, suteikė daug džiaugsmo ne tik mokytojams, mokiniams, bet ir mokinių
artimiesiems: ne vienas namiškis
pastebėjo, kad vaikas džiaugsmingiau, noriau ruošiasi pamokai. Ir klasės, regis, tapo net šviesesnės: smagu mokytis ir mokyti
prie naujo, išvaizdaus instrumento. Tai, kad ir mokymosi, ir pedagoginio darbo sėkmė priklauso ir
nuo instrumento, patikino ir fortepijono specialybės mokytoja Sondra Milušauskaitė: „Iš tiesų, nauji muzikos instrumentai vaikus dar
labiau motyvuoja mokytis. Groti nauju pianinu itin malonu, mokymasis tapo lengvesnis. Ugdan-

Išvaizdus instrumentas sustiprina norą groti ir teikia muzikavimo malonumą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

tis pianistą mokytojas siekia, kad
vaikas, kurio pirštukai, nors dar
ir nedideli, būtų pajėgus išgau-

ti skambų, gražų garsą: grojant
nauju instrumentu, tai padaryti
yra visos galimybės.“

Nuo naujųjų mokslo metų M. K.
Čiurlionio meno mokykloje planuojama įkurti elektrinių gitarų
ansamblį, kad ugdomoji veikla
mokykloje dar prasiplėstų ir taptų įvairesnė. Iki šiol įkurti tokį ansamblį mokykla neturėjo galimybių. Kaip teigė klasikinės gitaros
specialybės mokytojas Saulius
Vilpišauskas, keturstygę ir elektrinę šešiastygę gitaras planuojama
panaudoti mokyklos orkestre: „Tai
bus papildoma veikla, besimokantiems gitaros klasėje, be to,
mokiniai išbandys jiems visiškai
naują instrumentą – išplės savo
pažintinį spektrą apie gitarą.“
O jau esamam ir nuolatos koncertuojančiam mokyklos pučiamųjų instrumentų ansambliui bei
orkestrui artimiausiu metu planuojama nupirkti dar vieną muzikos
instrumentą – saksofoną baritoną.
Parengė Ramunė Žilienė
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Renginiai

Sauliau,

Vasario 7 d. 15 val. Informacinė
valandėlė vaikams „Draugiškas
internetas“, skirta Tarptautinei
saugesnio interneto dienai
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

tie metai viesulais praūžia, nesustoja,
dienų laivai paskęsta praeity.
Ateina vasaros, o smilkiniai šarmoja,
darbų našta kas dieną vis sunkyn.
Girdi, kaip krinta obuolys prinokęs,
tai jis – pavasario prasmė gili.
Draugų veiduos Tava jaunystė juokias,
nėra senatvės šitame kely.

Vasario 8 d. 19 val. Druskininkų
„Bočių“ mišraus ansamblio ir
tautinių šokių grupės koncertas
(„Draugystės sanatorijos“
Raudonojoje salėje)

Saulių Janulevičių gimtadienio proga
sveikina antros pamainos kolegos

Vasario 13 d. 17 val. „Dedikacija
Vincui Kudirkai. Pašauktasis“. V.
Kudirkos prozą, poeziją, satyras
ir prisiminimus skaitys aktorė,
režisierė Virginija Kochanskytė.
Renginys skirtas Vasario 16-ajai
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kinų Naujųjų metų renginio
programa Druskininkuose:
Vasario 9 d., šeštadienį:
16 val. Fotografijų parodos
„Įspūdžiai iš Kinijos“ atidarymas.
Žymus lietuvių fotografas Vytautas
Daraškevičius supažindins su
spalvinga, kupina kontrastų
Kinija. Parodoje galime pamatyti
stebuklingus gamtos peizažus,
gatvės judėjimą, jos gyventojus
bei kultūrinį paveldą (Druskininkų
sveikatinimo ir poilsio centro
„AQUA“ II a.). Fotografijų paroda
bus eksponuojama nuo vasario
8 iki 28 d.
Po parodos atidarymo, viešbučio
„Flores“ žiemos sode (įėjimas
iš Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centro „AQUA“ vestibiulio)
– kinų Naujųjų metų tradicijų
pristatymas: kinų kovos menų
pasirodymas (atlikėjai Liang
Wenming ir Dou Yachen Qigong)
ir sveikatinimo pratimų sistemos
pristatymas ir praktika; kinų
arbatos ceremonija ir tradicinė
kinų muzika.
18 val. Dangaus žibintų
paleidimas Pramogų aikštėje.
Kviečiame prisijungti visus
norinčius!
Renginį organizuoja Druskininkų
savivaldybė, bendradarbiaudama
su Vilniaus Universiteto
Konfucijaus institutu, Druskininkų
sveikatinimo ir poilsiu centru
„AQUA“, viešbučiais „Delita“ ir
„Simpatija“.
Parodos
Vasario 8-28 d. Druskininkų
savivaldybės viešojoje
bibliotekoje veiks Vilniaus
universiteto Konfucijaus instituto
parengta paroda ,,Konfucijaus
išmintis“
Vasario 8-28 d. Druskininkų
miesto muziejuje veiks Vilniaus
universiteto Konfucijaus
instituto paroda „Kinų hieroglifų
fenomenas“
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno
dailės skyriaus mokinių tekstilės
darbų paroda (Mokytoja
metodininkė O. Olšauskienė).
Paroda veiks vasario 5-28 d.
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spaudinių paroda „Lietuva – ji
mums per amžius gintaru
žėruos...“, skirta Vasario 16-ajai.
Paroda veiks vasario 12 d.- kovo
5 d. (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Įmonė TOPIS siūlo darbą pardavėjai (-ai),
vadybininkui (-ei), IT technikui (-ei).
Darbas Druskininkuose! CV siųsti: giedrius@opas.lt
Tel. 8 620 35335

Gamybos įmonei reikalingas šaltkalvis-įrengimų derintojas.

Daugiau informacijos Tel.: 8 610 32507

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

Restoranas „Romnesa“ siūlo darbą pagalbinei darbuotojai (-jui)
(šalia Druskininkų). Kontaktinis telefonas pasiteirauti: 8 606 11316
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Druskininkų savivaldybės administracijos
informacija darbdaviams
Druskininkų savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su
Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Druskininkų skyriumi
(toliau - Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrius), skelbia darbdavių atranką Druskininkų savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo
programai (toliau – Programa), patvirtintai Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimu Nr. T1-10 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos tvirtinimo“, įgyvendinti.
Pagal šią Programą bus atliekami laikino pobūdžio darbai:
-valstybinėje žemėje esančių
žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir
kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai
(pakelėse esančių krūmų šalinimas, šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra,
nukritusių lapų ir sniego valymas
bei kiti laikino pobūdžio darbai);
-valstybinėje žemėje esančių
vandens telkinių pakrančių, poilsio
zonų, maudyklų valymo, tvarkymo,
priežiūros laikino pobūdžio darbai;
-užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valstybinėje
žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
-istorijos ir kultūros paveldo
objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros
laikino pobūdžio darbai;
-valstybinėje žemėje esančių

miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
-socialinės, sveikatos priežiūros
ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje,
teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
-pagalba teikiant socialines paslaugas;
-kiti visuomenei naudingi darbai.
Minėtus darbus atliks Užimtumo
tarnybos Druskininkų skyriuje registruoti bedarbiai, nurodyti Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje (toliau – Programos dalyviai).
Programos dalyvių laikino darbo
trukmė – iki 6 mėnesių, vidutinė
įdarbinimo trukmė – apie 3 mėnesius. Dalyvavimo Programoje
trukmė skaičiuojama nuo terminuotoje darbo sutartyje nurodytos pirmos darbo dienos iki atleidimo iš darbo dienos. Numatoma
per 2019 metus nukreipti į Programos priemones (laikino pobūdžio
darbus) apie 93 bedarbius.
Programos dalyvius bendradarbiaudami atrinks Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
ir Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrius.
Programos dalyviai atrenkami
laikantis šių prioritetų: turintys reikiamą profesiją ar reikalingus įgūdžius; auginantys nepilnamečius
vaikus; socialinės paramos gavėjai.
Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Programoje numatytus
laikino pobūdžio darbus, iki 2019
m. vasario 15 d. 16.00 val. pateikia laisvos formos paraiškas į

Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus 116 kab.
(Vasario 16-osios g. 7).
Paraiškose darbdaviai nurodo:
1. Numatomus atlikti laikino pobūdžio darbus, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo
ieškančių asmenų (Programos dalyvių) skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo
apmokėjimo sąlygas, Programos
priemonių įgyvendinimo terminus.
2. Savo rekvizitus.
Darbdavius Programai įgyvendinti atrinks Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Darbdavių
atrankos komisija.
Druskininkų savivaldybės administracija su atrinktais Darbdaviais sudarys dvišales Programos
įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, Darbdaviai su Programos
dalyviais privalės sudaryti terminuotas darbo sutartis Programoje numatytiems laikino pobūdžio
darbams atlikti.
Už Programos priemonių (laikino pobūdžio darbų) įgyvendinimą
bus atsakingi Darbdaviai, už Programos įgyvendinimą ir finansavimą – Druskininkų savivaldybės
administracija.
Informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Kuliešienė, tel. (8 313)
53770.

Užuojautos
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
Iškeliavus į Amžinybę mylimai seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame Angelę Moisevičienę ir artimuosius.
Tremtinių ir politinių kalinių
vadovė ir choristai
Žmogus – tik žemės svečias.
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį
į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Algį Bernatavičių ir artimuosius.
DNSB „Ateitis“ gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus broliui Zigmui Ulindai,
nuoširdžiai užjaučiame Zitą Romanovskają.
Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Druskininkų filialo nariai

Druskininkų savivaldybės
informacija

Maisto atliekos surenkamos atskirai. Kaip tai vyksta?
Nuo praėjusių metų pabaigos
Alytaus regione maisto atliekos surenkamos atskirai. Jas
rūšiuoti privalo miestų ir miestelių individualių namų gyventojai, neturintys galimybės
kompostuoti atliekų ir gavę
specialius komplektus maisto
atliekoms surinkti.
„Procesas įsibėgėja - kiekvienąkart surenkant maisto atliekas, vis
daugiau konteinerių išstumiama
išvežimui“, - sakė Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro (ARATC)
direktorius Algirdas Reipas.
Šaltuoju metų laiku maisto atliekos surenkamos vieną kartą per
mėnesį pagal patvirtintus grafikus. Šiltuoju metų laiku maisto
atliekos bus surenkamos ir išvežamos du kartus per mėnesį.
Kai kurie gyventojai klaidingai
mano, kad į maisto atliekų konteinerius galima mesti tik maisto likučius ir tvirtina, kad tokių atliekų
neturi. O iš tiesų daugelis iš įpročio atliekas, kurias reikia mesti į
maisto konteinerius, vis dar meta
į mišrių atliekų konteinerius.
Į maisto atliekų konteinerius galima mesti ne tik maisto, bet ir virtuvės atliekas: riebalais ir kitais
maisto produktais suteptą kartoną ir popierių, išskyrus pakuotes,
naudotus popierinius rankšluosčius, staltieses, servetėles, naudotus vienkartinius popierinius puodelius. Į šiuos konteinerius taip pat
galima mesti ir žaliąsias atliekas:
kambarinius augalus ir jų dalis,
piktžoles, kitas sodo ir daržo atliekas, susmulkintas medžių šakas.

Maisto atliekų susidaro kiekvienuose namuose. Nepamirškite jų rūšiuoti ir ištraukti konteinerių/ARATC archyvo nuotrauka

Visų šių atliekų negalima mesti į mišrių atliekų konteinerius. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) specialistai nuolat
domisi ir kontroliuoja, ar gyventojai
tinkamai išrūšiuoja atliekas.
„Pastaruoju metu yra sugriežtinta mišrių atliekų konteinerių kontrolė. Šiuose konteineriuose aptikus maisto atliekų jie netuštinami,
tačiau jokios kitos sankcijos kol
kas netaikomos – bendraujame
su gyventojais, paaiškiname, kaip
ir kodėl reikia atskirai rinkti maisto atliekas. Džiugu, kad daugelis žmonių geranoriškai reaguoja į pastabas“, - pasakojo ARATC
Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinio vadovas Martynas Krasauskas.
Praėjusiais metais Alytaus regione buvo išdalinta beveik 6 tūkstančiai maisto atliekų konteinerių komplektų. Komplektą sudaro
lauke pastatomas konteineris, ant
kurio dangčio yra keičiamas anglies filtras, virtuvėje naudojamas kibirėlis, kurio konstrukcija
užtikrina maksimalią ventiliaciją

ir apsaugo nuo nemalonių kvapų
sklidimo, bei speciali talpa panaudotam aliejui ir riebalams surinkti.
Atskirai renkant maisto atliekas joms skirtame kibirėlyje rekomenduojama nenaudoti plastikinio
maišelio. Be plastikinių maišelių surinktos maisto atliekos paprasčiau tvarkomos, greičiau suyra, skleidžia silpnesnį kvapą nei
išmestos maišeliuose. Baimintis
mesti maisto atliekas tiesiai į kibirėlį, be maišelių, tikrai neverta,
nes tiek kibirėliai, tiek konteineriai
yra specialiai pritaikyti šioms atliekoms ir jų apačioje yra palikta vietos susidariusiam skysčiui kauptis.
Atskirai surinktą aliejų ir riebalus
gyventojams reikės išvežti į stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles. Šiose aikštelėse bus keičiami ir ant maisto atliekų konteinerių
dangčių esantys anglies filtrai.
Atliekų tvarkymo specialistai neabejoja, kad maisto atliekų surinkimas vyks sklandžiai. Kaip rodo
ligšiolinė praktika, turėdami rūšiavimo konteinerius, gyventojai pakankamai greitai įpranta jais
naudotis. Įvairių apklausų duomenimis, Alytaus regiono gyventojų rūšiavimo įgūdžiai yra vieni geriausių šalyje, o regione sukurta
atliekų tvarkymo sistema pagrįstai
vadinama pažangiausia Lietuvoje.
Daugiau apie rūšiavimą: https://
www.aratc.lt/gyventojams/atlieku-tvarkymo-vadovas-individualioms-namu-valdoms
ARATC informacija

Organizuojamos Druskininkų savivaldybės poledinės žūklės
varžybos
Kviečiame visus, norinčius dalyvauti varžybose, kurios vyks vasario 16 d. ant Vijūnėlės
tvenkinio. Dalyvių registracija 8.30 val., varžybų pradžia 9.00 val.
Smulkesnė informacija: www.druskininkusc.lt arba tel.: 8 699 43921

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ informuoja apie vykdomus pirkimus: „Buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros ir remonto“ (paraiškas dėl dalyvavimo pateikti galima iki š. m. vasario 15 dienos 12 val.) ir „Elektroninių karšto vandens
skaitiklių pakeitimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose darbų“ (paraiškas dėl dalyvavimo pateikti galima iki š. m. vasario 15 dienos 12.30 val.). Pirkimas yra paskelbtas centriniame viešųjų pirkimų
portale: http://www.cvpp.lt/
Kviečiame dalyvauti.
Dėl daugiau informacijos kreipkitės telefonu +370 5 2197645 arba
el. paštu: gina.pumputiene@litesko.lt.

VšĮ Druskininkų ligoninė prie savo kolektyvo kviečia
prisijungti teisininką ir viešųjų pirkimų specialistą.
Daugiau informacijos mūsų interneto svetainėje:
www.druskligonine.lt
Gyvenimo aprašymus prašome siųsti el. paštu:
ligonine@druskininkai.lt
Išsamesnės informacijos teirautis galite tel. (8 313) 59130
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Penktadienis
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 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
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 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.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Taikinys Nr. 1.
01:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
02:10 Gimę tą pačią dieną.
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 Ponių rojus.
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. „Tarzanas“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS.
„Persijos princas. Laiko smiltys“.
23:35 „Nemirtingieji“.
01:35 „Pagrobimas“.
03:10 „Vampyrų akademija“.
05:00 „Svotai“.
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“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA. Amerikietis žudikas.
23:05 Blogas poelgis.
00:40 Šmėklos.
02:30 Gynybos kodas.
03:55 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Čempionai.
07.30 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Sandoris”.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
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.
21.00 PREMJERA. „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
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“.
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. Šakių „Vytis“ - Telšių „Telšiai“.
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Baudėjas.
00:25 Sukrečiantis skrydis.
02:10 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2019.02.09 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
07:00 Hani ir Nani 3.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija.
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“.
23:45 Maiklas Džeksonas.
01:10 Taikinys Nr. 1.
03:40 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija.
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 „Būk sveikas!“.
11:00 „Įpėdiniai“.
13:20 „Karštos galvos“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
16:45 „LTeam“ žiemos olimpinis festivalis.
18:30 „TV3 žinios“.
19:22 „TV3 orai“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS. „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
21:55 PREMJERA. ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Tyli naktis“.
00:00 „Tai reiškia karą“.
01:50 „Persijos princas. Laiko smiltys“.
03:50 „Tiksinti bomba“.
05:25 „Rouzvudas“.
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 „Ponas Bynas“.
09:25 KINO PUSRYČIAI. Monstrų
biuras.
11:15 Pelenės istorija. Gražiausios
dainos.
13:00 Piteris Penas.
15:10 Policininkas su puse.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Monstrų universitetas.
21:20 Šnipas ne savo noru.
23:10 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
01:05 Amerikietis žudikas.
02:40 Programos pabaiga.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Barbora
Umiastauskaitė-Žagarietė”.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Šeimininkė”.
15.20 „Pasaulio turgūs. Atėnai”.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė”.
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. Odesa“.
01.15 „Moterų daktaras“.
02.45 „Šeimininkė“.
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Inspektorius Luisas. Liūdesys”.
06.10 „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 finalas.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 Haskių kelias.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji.
22:00 MANO HEROJUS. Smurto istorija.
23:55 AŠTRUS KINAS. Penktadienis tinkle.
01:40 „Ekstrasensų mūšis“.

2019.02.10 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. Tamsioji augalų pusė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gvadalkivyras. Didžioji upė.
13:50 Puaro.
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.
22:40 Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2.
00:10 Ką moterys veikia pusę ketvirtos ryto?
01:40 Pasaulio dokumentika. Tamsioji augalų pusė.
02:35 Pasaulio dokumentika. Gvadalkivyras. Didžioji upė.
03:30 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai.
04:25 Puaro.
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 „Paauglių paplūdimys 2“.
13:45 „102 dalmatinai“.
15:45 „Karšto galvos 2“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30
SAVAITGALIO
ŠEIMOS
KINO TEATRAS. „Pelenė“.
21:35 VAKARO KINO TEATRAS.
„Transporteris“.
23:20 „Tai reiškia karą“.
01:15 „Nemirtingieji“.
03:10 „Transporteris“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Tomas ir Džeris“.
07:05 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:55 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:20 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 KINO PUSRYČIAI. Romos
gladiatorių nuotykiai.
11:00 Pelenės istorija. Jei batelis tiks.
12:50 Jaguaras.
14:55 10 balų žemės drebėjimas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 2012. Veiksmo filmas.
00:45 Legionas.
02:25 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
04:00 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyję. Felicija Bortkevičienė”.
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 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje”.
20.00 Žinios.
20.25 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje”.
21.00 „24/7”. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.
22.00 Žinios.
22.30 „Detektyvas Morsas“.
00.40 „Gurovo bylos. Savivalė”.
02.10 „Merdoko paslaptys“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės.
Gabonas”.
05.35 „Pavojingiausios kelionės.
Gruzija”.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
07:30 Haskių kelias.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 Banginių gelbėtojai.
11:40 „PREMJERA. Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Čepas meta.
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija - Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Žandaras pramogauja .
21:35 „Antrininkas“.
22:40 „Kortų namelis“.
23:50 Baudėjas.
02:00 Penktadienis tinkle.

2019.02.11 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. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.

19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2.
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 Ponių rojus.
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 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
21:55 „TV3 orai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Prezidento lėktuvas“.
00:30 „Kaulai“.
01:20 „Apsukrios kambarinės“.
02:10 „Ekstrasensai tiria“.
03:35 „Kaulai“.
04:25 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:50 „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 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. Operacija „Kardžuvė“.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:25 2012.
04:00 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Sandoris”.
09.00 „24/7“.
10.00 „Širdies plakimas“.
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. Informacinė publicistinė laida.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Neišsižadėk“.
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“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
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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 Tamsos riteris.
00:00 Smurto istorija.
01:50 „Antrininkas“.
02:40 „Kortų namelis“.

2019.02.12 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. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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 Ponių rojus.
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 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Trys dienos nužudyti“.
00:15 „Skubi pagalba“.
01:15 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:40 „Apsukrios kambarinės“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „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 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Skundikas.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Operacija „Kardžuvė“.
03:20 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.

08.00 „Sandoris”.
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
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 „Prokuroras“.
00.00 „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 Nakties sargyba.
23:05 Tamsos riteris.
01:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2019.02.13 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. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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 Ponių rojus.
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“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Teta Helena“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS. „Teta Helena“.
00:30 „Skubi pagalba“.

01:25 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:50 „Apsukrios kambarinės“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Skubi pagalba“.
04:55 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „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 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Žiemos
spąstuose.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Skundikas.
03:05 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Skinsiu raudoną

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 „Sandoris”.
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius Luisas. Žaizdos.“
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 „Tautos tarnas“.
21:30 Voratinklis.
23:35 Nakties sargyba.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2019.02.14 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
12:00 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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. Babilonas Berlynas.
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 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Kažkas skolinto“.
00:20 „Skubi pagalba“.
01:15 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:40 „Apsukrios kambarinės“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „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. Troja.
01:40 Žiemos spąstuose.
03:05 Alchemija. VDU karta.
03:35 Kultūrinė dokumentika. Ciklas
„Menininkų portretai“
04:05 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
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 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“.
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. Didysis
darbas“.
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 „Tautos tarnas“.
21:00 Mirties apsuptyje.
23:05 Voratinklis.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:45 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
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Išnuomojamos dvi patalpos (garažai) po 90 m2 ir vienos
120 m2 (iš viso 7 automobiliams).
Tinka autoservisui, sandėliavimui ir kitai veiklai. Patalpos šildomos, uždara teritorija.
Baravykų g. 5b, Druskininkai, tel. 8 698 39837

Savaitraščio Nr. 191
Informuojame, kad 2019 m. vasario 22 d. bus atliekamas žemės sklypo
(kad. Nr. 5935/0007:22), esančio Druskininkų sav., Ricielių k., ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus (paveldėtojus): kad. Nr.
5935/0007:19 10 val.; kad. Nr. 5935/0007:255 11.30 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-210, Druskininkai,
tel. +370 656 94413

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Brangiai perku mišką
(gali turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

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

Tel. 8 686 55692

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

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

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

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: +370 687 30889

Perku lengvuosius automobilius, gali būti
seni, daužti, su defektais. Tel. 8 662 32490

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad. Nr. 5935/4:91, proj. Nr. 271-1), adresu
Liepiškių g. 23, Liepiškių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. kadastriniai matavimai.
Sklypo ribų paženklinimas vyks 2019-02-19 14:00 val. Kviečiame gretimų sklypų (kad.
Nr. 5935/4:366, kad. Nr. 5935/4:495, kad. Nr. 5935/4:185) savininkus, įgaliotus asmenis
ir paveldėtojus atvykti į savo žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel.8 676 02621,
el. p.: zemata.lt@gmail.com

Vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 648 49627

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir
išorės apdaila. Tel. 8 631 76783

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 605 44445

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

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 bendrasavininkius miško, žemės klausimais.
Rankpinigiai į namus per 24 val.

Tel. 8 613 56708

Perku sodybą, namą, pamatus, taip pat žemės ar
miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 684 44444
Informuojame, kad 2019 m. vasario 19 d. bus atliekamas žemės sklypo (kad. Nr.
5935/0004:383), esančio Druskininkų sav., Ricielių k., ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: kad. Nr. 5935/0004:444 11 val.; kad. Nr. 5935/0004:384
11.30 val.
2019 m. vasario 21 d. bus atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 5935/0006:630,
Nr. 5935/0006:631), esančių Druskininkų sav., Gailiūnų k., ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus (paveldėtojus): kad. Nr.5935/0006:644,
Nr. 5935/0006:645 10 val.; kad. Nr. 5935/0006:395 12 val.; 5935/0006:187, Nr.
5935/0006:186 13 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-210, Druskininkai, tel.: +370
656 94413.

Atliekame statinių (gyv. namų, sodų pastatų, garažų, butų) kadastrinius matavimus. Užpildome deklaracijas statinių pridavimui RC,
sutvarkome dokumentus namo pridavimui Infostatyboje.
Tel. 8 610 14407; 8 629 64563

Reikalinga valytoja tvarkyti namą 1-3 kartus
per savaitę. Tel. 8 681 66947
Autoservisui reikalingas automechanikas.
Tel. 8 613 91192
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

Kviečiame dirbti vairuotojus su jūriniais konteineriais (tentinėmis puspriekabėmis) Anglijoje. Reikalavimai: CE. Kategorijos 95 kodas.
Atlyginimas: už darbą su konteineriais – 120 svarų; su tentais – 140
svarų už darbo dieną. Tel. +447427529915 (Raimis).
El. p.: prorcal.transport@gmail.com UK. IP 11 24W FELIXSTOWE
Vasario 24 d. (sekmadienį) 16 val. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įvyks GARAŽŲ BENDRIJOS „ŠILAS“ įgaliotinių narių susirinkimas. Informacija apie susirinkime svarstomus klausimus
yra paskelbta bendrijos skelbimų lentoje.
Prašau visus įgaliotinius dalyvauti.

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Tel. 8 608 33221

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

Parduodamas nekilnojamas
turtas
1 kambario butas Liškiavos gatvėje, renovuoto namo 2 aukšte,
butas po remonto, su baldais.
Tel. 8 698 19464
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
Kambarys bendrabutyje, šiltnamių
gatvėje, reikalingas remontas.
Kaina 8700 Eur. Tel. 8 686 42499

Išnuomojamas 3 kambarių, 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
Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemę Žeimiu, Gudelių,
Ulčičių, Panaros kaimuose.
Tel. 8 622 83325

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodama „Audi A4“: iš Vokietijos, 2006 m., 2,7 TDI; TA iki
2021 m. Tel. 8 647 33100

Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802

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

2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802
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
Parduodu mūrinį garažą Leipalingyje (prie elektrinės). Tel. 8 614 66815
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
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
36 000 Eur. Tel. 8 694 52629

Nuoma
Ilgalaikė 2 kambarių buto Ateities
g. nuoma. Tel. 8 603 78527
Tvarkingas, alkoholio nevartojantis senjoras išsinuomotų 2 k.
butą Druskininkų mieste.
Tel. 8 650 30777
Nuomojamas 2 k. butas Gardino
g. Kaina –160 Eur + komunaliniai. Tel. 8 650 27321
Ilgesniam laikui išnuomojamas 17
kv. m 1 k. butas Neravų g. su buitine technika. Tel. 8 609 28835

„Opel Zafira“,2004 m.; 2,0 DTI;
pilkos spalvos, kaina 1550 Eur.
Tel. 8 643 42240
„Renault Clio“, 2003 m., benzinas, 1,6 l; kaina 1250 Eur.
Tel. 8 629 79915
Parduodu automobili „Volvo v70“:
2.4 D, 2007 m., visi privalumai.
Kaina –4550 Eur.
Tel. 8 602 34212

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduodami įvairūs daiktai
Nauja kalvio pagaminta pirties
krosnis. Tel. 8 641 06802
Parduodami moteriški kailiniai
(lapės kailio). Tel. 8 682 63486
Svetainės baldai 3x2x1, visi išskleidžiami. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 699 90962
Labai pigiai parduodamos naudotos durys, dvigulės lovos,
virtuvinės spintelės, kriauklės,
unitazai, el. vandens šildytuvai.
Tel.8 615 33293
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ A 6 kg už 100 Eur, „Candy“ 5 kg A– 80 Eur.
Tel. 8 650 87433
Telefonas NOKIA 230. Naujas,
nenaudotas, garantija, baltas.
Kaina – 40 Eur. Tel. 8 654 35497
Kineskopinis televizorius „Samsung“ – 12 Eur, „Scart“ laidai,
belaidis telefonas „Panasonic“.
Tel. 8 686 43600

Savaitraščio Nr. 191
Nauji klausos aparatai, kraujospūdžio matuokliai po 40 Eur;
prietaisai nuo žiurkių, pelių po 12
Eur. Tel 8 678 66028
Moteriški kailiniai; naminės austos lovatiesės. Tel. 8 630 87652
Televizorius „Gold Star“ su priedėliu; videomagnetofonas, kasetinis ir CD; elektriniai arbatinukai.
Tel. 8 630 36440
Išmanusis laikrodis su kraujospūdžio ir pulso matuokliu už 35
Eur; išmanusis laikrodis su SIM
kortele už 20 Eur; wifi stebėjimo
kamera už 35 Eur; apsauginiai
stikliukai „Samsung“ S8+“, S9+, A
7 po 8 Eur. Tel. 8 602 34212
Parduodu tvarkingus muzikos
instrumentus: armoniką ir akordeoną „Beriozką“. Tel. 8 624 61978

Parduodama žemės ūkio
produkcija
Parduoda kviečius, traiškytus
kviečius, medų, didesnį kiekį pristatau. Tel. 8 616 11588
Parduoda mėsinę kiaulę.
Tel. 8 601 22865
Parduodu avis. Tel. 8 622 83325
Parduoda mėsinę kiaulę.
Tel. 8 609 39485

Perka
Pirkčiau 3-4 kambarių butą.
Tel. 8 601 48935
Perku sodybą Lazdijų raj. Vienkiemyje. Gali būti sugriuvusi ar
be dokumentų. Tel. 8 603 66033
Pirkčiau mėsinį veršiuką auginimui. Tel. 8 622 83325

Kiti
Atiduodu baldus: virtuvės komplektą ir svetainės minkštąjį kampą. Tel. 8 655 33252
Rasta banko kortelė. Pasigedus
kreiptis tel. 8 653 77209

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

Perka įvairų mišką.
Tel. 8 603 12490
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Druskininkuose per „LTeam olimpinį žiemos festivalį“ apsilankė beveik
10 tūkstančių žmonių
Savaitgalį
Druskininkuose
žiemą atšventė aktyviausi Lietuvos gyventojai ir žiemos pramogų entuziastai. Organizatorių skaičiavimu, per trejetą
dienų, vasario 1-3 dienomis,
„LTeam olimpiniame žiemos
festivalyje 2019“ apsilankė, dalyvavo ar buvo sirgaliais, palaikydami saviškius ir mėgiamas
komandas, beveik 10 tūkstančių žmonių. Pirmą kartą „LTeam olimpinis žiemos festivalis“ vyko tris dienas.
„LTeam olimpinis žiemos festivalis 2019“ prasidėjo penktadienio vakarą. Druskininkuose didžiausia Lietuvoje žiemos
sporto ir pramogų šventė vyko
tris dienas, iki sekmadienio vakaro. Būtent tiek laiko degė ir
festivalio olimpinis aukuras, kurį
centrinėje miesto aikštėje įžiebė olimpiečiai Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir Andrejus Zadneprovskis. Iš olimpinės
šeimynos estafetę perėmė LTOK
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas
Kęstutis Smirnovas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas ir „Snow Arenos“
vadovas Andrius Stasiukynas,
paskelbę šeštąjį „LTeam olimpinį
žiemos festivalį“ atidarytu ir palinkėję festivalio dalyviams gerų
emocijų visas tris dienas. Per jas
išdalinta 2500 LTeam medalių ir
8000 suvenyrų. Sklandų renginio
organizavimą užtikrino 120 personalo žmonių ir 100 savanorių.
„LTeam olimpinio žiemos festivalio“ pramoginę dalį atidarė 10
sporto talismanų su Žalgiriniu ir
LTeam Ąžuolu priešaky. Netrukus juos ant scenos pakeitė Leono Somovo ir Kaia duetas.
Sportinė renginio dalis prasidėjo naktiniu bėgimu „X-trasa sprintas“. Daugiau kaip 100 bėgikų
įveikė 2,6 kilometro distanciją, o
finišas visų laukė įkopus į 640 metrų „Snow Arenos“ kalną. Bėgimų
prizininkams atiteko „Grand Spa
Lietuva“ įsteigti prizai. Gausiausia
komanda tapo „Tritonas”, jai atiteko 250 eurų piniginis prizas. Kiti
finišavusieji sulaukė specialaus
prizo – metinės dienraščio „Lietuvos rytas“ prenumeratos.
Pirmąją festivalio dieną taip
pat vyko tarptautinis bavariško akmenslydžio turnyras bei
„Eurojackpot“ sniego kartingo varžybos, „Snow Arenoje“
– naktinio slidinėjimo seansas.
Šeštadienį,
antrąją
festivalio dieną, dalyvių laukė apie 20
nemokamų sporto ir pramoginių veiklų, visuotinis slidinėjimo
treniruokliu SkiErg rekordo siekimas, taip pat – 10 km „Miško trasa“ bėgimo, „AFFIDEA
SnowVolley“, kalnų slidinėjimo
ir „Winter Challenge“ varžybos,
sporto talismanų varžytuvės.
„LTeam olimpinio žiemos festivalio metu“ penkių skirtingų bėgimų dalyvaviai kartu sudėjus nubėgo beveik 8200 km. Bekelės
bėgimo specialistas Vaidas Žlabys buvo arti neįtikėtino pasiekimo. Sportininkas laimėjo dviejuose iš 3 dalyvautų varžybų – naktinį
„X trasa sprintą“ bei 10 km ekstremalų „X trasos“ bėgimą. Tik „Miško trasos“ bėgime V. Žlabys liko
antras, nusileidęs olimpiečiui Remigijui Kančiui. 10 km „Miško trasos“ nugalėtojais tapo brolis ir sesuo Remigijus ir Loreta Kančiai.
Ekstremalaus 5 km bėgimo „X

trasa“ trečiosios vietos laimėtoja Daiva Bielevičiūtė, likus 500 m
iki finišo, pamėtė batą ir finišavusi pusbasė užėmė 3 vietą. Multisporto varžybose „LTeam Winter
Challenge“ dėl ištižusio sniego visus įskaitinius taškus surinkti stipriausioje „PRO“ grupėje sugebėjo tik keturios vyrų komandos.
Pasak organizatorių, didžiausios
eilės driekėsi prie biatlono rungties, o mažiausiai Lietuvai pažįstamu ir „labiausiai atrastu“ pripažintas aisštoko (bavariškas

akmenslydžio) sportas
Talismanų konkurse pirmą kartą
nugalėjo ne Lietuvos atstovas. Šįkart daugkartinį varžybų čempioną Žalgirinį nurungė lapiukas Lesikas iš Minsko – antrųjų Europos
žaidynių talismanas.
Festivalio metu buvo pasiektas rekordas slidinėjimo „SkiErg“
treniruokliu. Visą dieną vykusiame rekordo siekime festivalininkai nušliuožė 201 km, o geriausiai
pasirodė olimpietis baidarininkas
Ričardas Nekriošius, per pusvalandį įveikęs 8 km distanciją.
Atvirajame Lietuvos sniego tinklinio „LT SnowVolley open“ čempionėmis tapo Vytenė Vitkauskaitė, Urtė Andriukaitytė ir Daiva
Anuškevičiūtė. Merginų komandos pavadinimą – „Venesuela“
įkvėpė antrąją festivalio dieną
koncertavusi grupė „Antikvariniai
Kašpirovskio dantys“ ir jų atliekama daina „Į Venesuelą“.
„Snow Kayak“ varžybose, kurių
metu dalyviai pripučiama baidare
leidžiasi Druskininkų „Snow Arenos“ lauko nusileidimo trasa į ledinį baseiną, nugalėtoju tapo Domantas Cibas. Vilniečio pergalei
prireikė keturių nusileidimų. Sykį
Domantas praslydo baseiną nenukritęs nuo baidarės į vandenį.
Visas tris dienas renginyje buvo
galima sutikti, pabendrauti su dar
dviem olimpinėmis čempionėmis: Vida Venciene ir Daina Gudzinevičiūte. Tarp festivalio svečių buvo LR Švietimo, mokslo ir
sporto ministras Algirdas Monkevičius, o taip pat ir olimpiečiai
Justinas Kinderis, Ieva Serapinaitė, Saulius Ritter, Dovydas Nemeravičius, Milda Valčiukaitė, Ieva
Adomavičiūtė, Ričardas Nekriošius ir kiti svečiai.
Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto ir „Mano
Druskininkai“ informacija
Justino Kygos ir festivalio
organizatorių nuotraukos
Daugiau nuotraukų –
„Facebook“ paskyroje
„Mano Druskininkai“

