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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų policijos komisariatui pradėjo
vadovauti Gintaras Krasnickas

Pasibaigus Druskininkų ir
Lazdijų rajono policijos komisariatų viršininkų penkerių
metų kadencijoms bei Policijos
departamentui apsvarsčius trijų Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato – Varėnos rajono, Druskininkų ir
Lazdijų rajono – policijos komisariatų viršininkų kandidatūras, nuo sausio 27 dienos
Druskininkų ir Lazdijų rajono
policijos komisariatuose pasikeitė vadovai.
Varėnos rajono policijos komisariatui vadovaus dabartinis viršininkas Jonas Baliukonis, kuriam
kadencija pratęsta dar penkeriems metams. Buvęs Druskininkų policijos viršininkas Vidmantas Kondrackis paskirtas Lazdijų
rajono policijos komisariato viršininku, o Lazdijų rajono policijos
komisariatui vadovavęs Gintaras
Krasnickas tarnybą tęs Druskininkuose – jis paskirtas Druskininkų
policijos komisariato viršininku.
– Kiek metų dirbate LR Vidaus reikalų sistemoje? Kokia
Jūsų pirmoji profesija ir kodėl
pasirinkote policininko profesiją, tarnybą?
– Policijoje pradėjau dirbti 1992-aisiais, nors buvau ką tik
baigęs studijas Kauno technologijos universtitete (buvęs Kauno
politechnikos institutas): traukė
techniniai mokslai, Radioelektronikos fakultete įgijau ryšių inžinieriaus specialybę.
Tačiau tuo metu policijoje buvo
didelis pareigūnų trūkumas, dirbti
buvo kviečiami ir turintieji aukštąjį išsilavinimą, ir aukštesnįjį ar vidurinįjį. Po kelerių metų baigiau
neakivaizdines bakalauro studijas Lietuvos teisės akademijoje
(buvusi Lietuvos policijos akademija). 22-ejus metus dirbau kriminalinėje policijoje, o nuo 2014ųjų balandžio iki 2019-ųjų sausio
ėjau Lazdijų rajono policijos komisariato viršininko pareigas.
– Kokius šiandien įvardintumėte tarnybinius tikslus?
– Druskininkų policijos komisariatas yra stiprus, pareigūnai gerai
profesiškai pasiruošę, žino, kaip
dirbti ir ko iš jų tikisi Druskininkų
bendruomenė. Druskininkų policijos komisariatas yra Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir visos Lietuvos policijos
struktūrinė dalis, tad ir komisariato tikslai sutampa su bendrais
Lietuvos policijos siekiais. Kasmet policijos pareigūnams iškeliamos konkrečios užduotys ir
tikslai, bet pagrindinis dėmesys
skiriamas viešajai tvarkai, visuomenės, tad šiuo atveju, druskininkiečių bei kurorto svečių saugumo užtikrinimui.
Siekiant gyventojų kaimyniško
bendradarbiavimo, padedant policijai ir kitoms institucijoms bei
stiprinant saugumą konkrečioje

jų, ir Druskininkų miesto gyventojų problemas. Bendruomenės
pareigūnai aktyviai organizuoja
įvairią švietėjišką veiklą, teisinių,
saugaus eismo žinių konkursus,
žalingų įpročių prevencijos akcijas, susitikimus su visuomene,
kurie skirti pristatyti policijos veiklą, mokyklose ir įvairių, skirtingų
amžiaus grupių gyventojus vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklose.
Gerai, kai bendruomenė pasitiki policija. Tačiau ir gyventojų
prašome elgtis pilietiškai, padėti
palaikyti saugumą, tvarką. Na, o
jeigu matote, kad pareigūnai klysta ar jų elgesys nesiderina su policijos pareigūnui keliamais reikalavimais, netylėkite, išsakykite
pastabas, galite rašyti ir tiesiogiai
man elektroniniu paštu: 		
gintaras.krasnickas@policija.lt

G. Krasnickas: „Sėkmingas, efektyvus policijos komisariato pareigūnų darbas yra tada,
kai jie dirba darniai – kolektyve pareigūnai pasitiki vieni kitais, yra profesionaliai pasirengę tarnybai.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

gyvenamojoje vietovėje, būtina
ir toliau skatinti gyventojus kurti
saugių kaimynysčių grupes – tai
efektyvi nusikaltimų prevencijos
priemonė; diegiama, plėtojama
vaizdo stebėjimo kamerų sistema. Druskininkų savivaldybė,
siekdama, kad gatvėse druskininkiečiai ir svečiai jaustųsi saugiai,
kai kuriose pėsčiųjų perėjose jau
įrengė modernų apšvietimą. Taip
apšvietus, perėjos yra saugesnės
ir geriau matomos tamsiuoju paros metu, ir tai, be abejonės padeda efektyviau užtikrinti saugų
eismo dalyvių judėjimą gatvėmis:
ryškiai apšviestose perėjose vairuotojai galės greičiau pastebėti
gatve einančius pėsčiuosius. Tokios saugumo priemonės palengvina policijos darbą.
Druskininkų policija aktyviai
bendradarbiauja su Savivaldybe, vykdydama ir kitus ilgalaikius
projektus, susijusius su gyventojų
saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimu. Druskininkai puikiai tvarkomas, prižiūrimas kurortas, todėl svarbu užtikrinti ir sėkmingą
tokios veiklos tęstinumą.
– Kokios yra svarbiausios
efektyviai dirbančios policijos
prielaidos?
– Visų pirma, sėkmingas ir efektyvus policijos komisariato pareigūnų darbas yra tada, kai jie dirba
darniai – kolektyve pareigūnai pasitiki vieni kitais, yra profesionaliai
pasirengę tarnybai.
Būtina nuolat bendradarbiauti
su vietos savivaldybės atstovais.

Tai svarbu, nes savivaldybė atstovauja savo regiono bendruomenei, geriausiai žino jos norus,
siekius, plėtoja projektus, kuriuos
įgyvendinus, sukuriama saugi,
socialines ir įvairias kitas tos savivaldybės gyventojų reikmes tenkinanti aplinka. Policija prie tokių
savivaldybės pastangų turi prisidėti savo veikla. Būtinas policijos bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Ne tik su tomis,
su kuriomis esame susieti tiesioginiais darbo reikalais – Prokuratūra, Teismu, Probacijos tarnyba,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Krašto apsaugos ministerijos
padaliniais, Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, bet ir su vadinamomis civilėmis organizacijomis, institucijomis: Savivaldybe,
seniūnijomis, mokyklomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos padaliniais ir kitomis. Bendradarbiavimo kryptys
nustatomos, atsižvelgiant ir į įstatymų pasikeitimus: pavyzdžiui,
bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba šiek tiek
pakito, nes nuo praėjusių metų
liepos 1-osios įstatymu numatyta
kitokia, nei iki tol buvo, šios tarnybos struktūra bei funkcijos.
Svarbu palaikyti kuo glaudesnį ryšį su bendruomene: didelė
atsakomybė ir krūvis tenka bendruomenės pareigūnams – po
policijos reformos jie dalį funkcijų
perėmė iš buvusių nepilnamečių
reikalų pareigūnų. Jie geriausiai
žino ir vietos seniūnijų teritori-

– Kokiomis savybėmis, Jūsų
nuomone, turėtų pasižymėti
geras pareigūnas – policininkas?
– Gal verta pasvarstyti, koks
yra „geras policijos pareigūnas“ ir
koks yra „idealus“? Idealą galbūt
daugelis pieštų taip: ir greitas, ir
vikrus, ir fiziškai stiprus, ir stresui
atsparus, ir maloniai besišypsantis, ir tobulai žinantis begalę įstatymų, ir gebantis patarti, pagelbėti
įvairiausiose gyvenimiškose situacijose? Neneigsiu – šie ir panašūs gyventojų lūkesčiai, reikalavimai policijos pareigūnui, žinoma,
yra teisėti. Tai gal „geras pareigūnas“ yra tas savo srities profesionalas, kuris kuo labiau atliepia ir
pateisina minėtus lūkesčius, turi
kuo daugiau policijos darbe reikalingų žinių, įgūdžių, savybių?
Svarbu, kad pareigūnas būtų reiklus sau ir kompetentingas, pasiruošęs veikti jam priskirtų funkcijų ir įstatymo rėmuose.
– Policininko darbas, ko gero,
ne iš tokių, kai, namų slenkstį peržengęs, darbinius rūpesčius gali palikti už durų? Kaip
pats ilsitės, praleidžiate laisvalaikį?
– Išties, ne taip jau mažai situacijų, kai, nori nenori, tenka mintis
apie darbą „parsinešti“ namo. Tačiau argi kitaip yra gydytojo, mokytojo ar kitą profesiją pasirinkusiam žmogui? Manau, kad galvoti
apie darbą namuose yra būdinga ne vienam savo darbui, veiklai neabejingam žmogui, besirūpinančiam rezultatu ir efektyviais,
teisingais sprendimais. Domiuosi istorija, archeologija. Žinoma,
man, kaip ir daugeliui žmonių,
gera būti šeimos, artimųjų rate.
Mūsų šeima nedidelė – su žmona
užauginome du sūnus, jie – studentai. Kai tik yra galimybė, laisvalaikį praleidžiame drauge.
Parengė Ramunė Žilienė

Sociologinių
apklausų
veidrodyje: viešųjų
paslaugų kokybės
srityje Druskininkai
yra absoliutus
lyderis

4 psl.

Viešojoje
bibliotekoje –
aktorės Virginijos
Kochanskytės
dedikacija
V. Kudirkai
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Meno mokyklą
puošiančiuose
vitražuose – M. K.
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Dėl V. Semeškos
skundų – VRK
išlaidos iš mokesčių
mokėtojų kišenės
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Mieli druskininkiečiai,

viešojoje erdvėje pasirodė
informacija apie ketinimus man
atimti
teisinę
neliečiamybę.
Visuomenei apie tai pranešta
anksčiau, nei man. Iki šiol nežinau,
kuo esu įtariamas.
Tenoriu Jums pasakyti, kad
pastarųjų dienų įvykius vertinu,
kaip daugelį metų besitęsusių
atakų prieš mane baigiamąjį
akordą.
Iki šiol ne kartą buvo skleidžiamos jokiais faktais neparemtos
žinios apie kažkokią mistinę neva neteisėtą mano veiklą. Nepavykus
rasti jokių įrodymų, nueita paprasčiausiu keliu – bandoma
sukompromituoti mane pačioje rinkimų kampanijos pabaigoje ir
patraukti iš rinkimų kovos.
Vis dar noriu tikėti teisingumu. Vis dar noriu tikėti sveiko proto
pergale prieš absurdą ir tikiu druskininkiečių gebėjimu atskirti
melą nuo tiesos.
Atsakingai pareiškiu, kad nesu padaręs jokių teisinių pažeidimų,
nesu nusikaltęs prieš Druskininkus ir jų žmones.
Kiekvienas puolimas turi pradžią ir pabaigą. Aš tikiu, kad
puolimas prieš mane taip pat baigsis.
Tikėkime kartu. Už Druskininkus!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
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Mieli, Druskininkų savivaldybės gidai,
Sveikiname Jus visus Tarptautinės gido dienos
proga.
Linkime neišsenkančios stiprybės, energijos,
gražių orų, įdomių bei smalsių turistų, nepakartojamų
akimirkų ir malonių pažinčių!
Didžiuojamės ir gėrimės Jūsų darbais bei
atsidavimu.
Druskininkų savivaldybės administracijos ir
Tarybos vardu –
meras Ričardas Malinauskas

Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas
Lietuvos savivaldybėse
Siekiant įgalinti specialistus atpažinti savižudybės pavojų, žmogui
suteikti pirminę pagalbą ir nukreipti tolesnės pagalbos link, Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras kartu su „Rotary“
klubu įgyvendina „Rotary international“ globalios dotacijos projektą
GG1743565 „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ ir kviečia į savižudybių prevencijos mokymus.
Asmenims, išklausiusiems savižudybių prevencijos mokymus, bus
išduodami sertifikatai.
Mokymų tikslas – suteikti bazinių
žinių apie savižudybių problemą,
savižudybių rizikos ženklus ir pagrindinius pagalbos teikimo principus, kurias taikant, bus efektyviau
teikiama pagalba bendruomenei,
esant ketinimui ar mėginimui nusižudyti, įvykus savižudybei. Taip pat
bus parengti reagavimo į savižudybių riziką algoritmai.
Mokymai skirti: psichologams,

psichiatrams, bendrosios praktikos
gydytojams, bendrosios praktikos
slaugytojams, greitosios pagalbos
medikams, visuomenės sveikatos
specialistams, socialiniams darbuotojams, jaunimo darbuotojams,
policijos pareigūnams, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir kitiems specialistams.
Mokymų metu susipažinsite su
savižudybių problemos aktualumu,
faktais ir mitais apie savižudybę,
savižudybės procesu, savižudybės rizikos ženklais, savižudybės
rizikos ženklų atpažinimu, rizikos
vertinimu, reagavimu į savižudybės
riziką, krizės valdymu po savižudybės, reagavimu į savižudybių riziką
pagalbos tinklo veikimo principais.
Mokymų lektoriai: dr. Said Dadašev – klinikinis psichologas, Lietuvos psichologų sąjungos Savižudybių prevencijos specialistų
grupės narys, Vilniaus universiteto
Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojas, Antanas Grižas

– klinikinis psichologas, Lietuvos
psichologų sąjungos Savižudybių
prevencijos specialistų grupės narys, Savižudybių prevencijos mokymų lektorius.
Savižudybių prevencijos mokymai vyks Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centre AQUA (Vilniaus
al. 13, Druskininkai, konferencijų
salė). Vasario 28 d. renginio pradžia – 9.00 val., pabaiga 16.30 val.
Mokymų trukmė – 8 ak. val. Kovo 1
d. renginio pradžia – 8.30 val., pabaiga 16.00 val. Mokymų trukmė –
8 ak. val. Kovo 7 d. renginio pradžia
– 9.00 val., pabaiga 16.30 val. Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Daugiau informacijos gali suteikti Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai
el. paštu: vsb.stiprinimas@gmail.
com, tel. (8 313) 55391. Taip pat
šiais kontaktais priimama registracija į mokymus ne vėliau, kaip likus
2 darbo dienoms iki numatytos mokymų datos.

Pasirašyta rangos sutartis su Viečiūnų darželį „Linelis“ renovuosiančia bendrove
Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė pasirašė statybos rangos sutartį su konkursą laimėjusia ir Viečiūnų vaikų darželio „Linelis “ patalpas
renovuosiančia bendrove „Varėnos statyba“.
Rekonstrukcijos metu numatytas pastato patalpų modernizavimas, atliekant vidaus apdailos
darbus, sanitarinių prietaisų keitimas ir sanitarinių patalpų sutvarkymas, kad būtų užtikrintos
higienos normos, keliamos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.
Numatomas apšvietimo sistemos keitimas, kad būtų užtikrintas ugdymo patalpų tolygus apšvietimas. Visos darželio erdvės
bus pritaikytos žmonėms su negalia ir atitiks tai reglamentuojančių normatyvinių aktų reikala-

vimus. Planuojama įsigyti laiptų
kopiklį, skirtą judėjimo negalią
turintiems vaikams. Taip pat numatoma įsigyti naujų baldų ir žaidimams reikalingų priemonių,
kurios skatintų vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Darželyje bus įrengtos naujoviškos amfiteatro bei slėpynių erdvės vaikų
žaidimams.
Projektas finansuojamas pagal
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas
ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Visa
numatoma projekto vertė –
176 024,68 Eur, o 15 proc. sudarys Druskininkų savivaldybės
lėšos. Rangos darbus planuojama pradėti kovo 8 d.

Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugėsi artėjančių darbų
pradžia ir sakė, kad šie pasikeitimai turės teigiamos įtakos vaikų ugdymo kokybei – darželis
taps modernesnis, bus pritaikytas žmonėms su negalia.
Viečiūnų lopšelio darželio pastatas duris atvėrė 1988 metais.
Per 31-erius metus jis bus remontuojamas antrą kartą. Paskutinį kartą darželis renovuotas
2014 metais. Tada buvo apšiltintas pastato fasadas bei cokolis,
pakeisti nesandarūs langai ir durys, apšiltintos pirmo aukšto grindys, modernizuota pastato šildymo sistema.
Visas projekto veiklas numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė pasirašė statybos
rangos sutartį su konkursą laimėjusia ir Viečiūnų vaikų darželio „Linelis “ patalpas renovuosiančia bendrove „Varėnos statyba“/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka
Druskininkų savivaldybės informacija
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Taip, sutvarkyti Druskininkai yra gardus kąsnelis nesąžiningiems
veikėjams, norintiems pasinaudoti valdžia, neatrandantiems
sąžiningų būdų siekti pripažinimo. Atskirkite netikrus pažadus ir
apsimetėlius pranašus.
Už Druskininkų ateitį!
Jūsų kandidatas į merus Ričardas Malinauskas
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-193-01

Visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU MALINAUSKU“
komanda verta Jūsų pasitikėjimo

Už Druskininkų ateitį!

1
Ričardas
MALINAUSKAS,

2
Linas
URMANAVIČIUS

Savivaldybės meras

Vytautas KVEDARAS,
Druskininkų ligoninės
Chirurgijos skyriaus vedėjas

Savivaldybės mero
pavaduotojas

10
Aivaras
KADZIAUSKAS,

11
Violeta GRIGORIENĖ,

Savivaldybės mero patarėjas

Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

19
Valė ŠMITIENĖ,

tautodailininkas

4
Vilma
JURGELEVIČIENĖ,

Savivaldybės administracijos
direktorė

12
Vidas STAŠINSKAS,
UAB „Minolga“ direktorius

20
Antanas ČESNULIS,

„Atgimimo“ mokyklos
mokytoja

3

„Ryto“ gimnazijos mokytoja

Benjaminas ČEPAS,

Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centro
gydytojas

Vida KRISIUVIENĖ,

Užimtumo tarnybos Kauno
klientų aptarnavimo
departamento Druskininkų
skyriaus vyr. specialistė

Inga ŠINKONIENĖ,

Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centro AQUA klientų
aptarnavimo skyriaus vadovė

22
Juozas DAILYDĖ,

„Ryto“ gimnazijos mokytojas

Sandra
MAKULAVIČIENĖ,

Leipalingio progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

29
Elena
RAMANAUSKIENĖ,

sanatorijos „Belorus“
rinkodaros skyriaus vedėja

30
Algimantas
STONCELIS,

31
Kristina ŠANTUROVA,

UAB „Dzūkas“ direktoriaus pavaduotoja

Druskininkų ligoninės
gydytojas

Artūras SKAUSMENIS,

UAB „ADtransport“ direktorius

Zita Joana
JANČIAUSKIENĖ,

Mindaugas KUNEIKA,
UAB „Durisota“ direktorius

Modestas
VITKAUSKAS,

Algimantas
ŠIAUČIULIS,

nusipelnęs Lietuvos gydytojas

16

24
Druskininkų švietimo centro
direktoriaus pavaduotojas

Druskininkų savivaldybės
socialinių paslaugų centro
socialinė darbuotoja

17
Bilso bendruomenės
pirmininkė

25
Simonas
KAZAKEVIČIUS,

Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos direktoriaus
pavaduotojas

34
Jūratė
VAIČIULIONIENĖ,

Viečiūnų progimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Linelis“ auklėtoja

18
Jolita MILIAUSKIENĖ,
Viečiūnų filialo laisvalaikio
salės vadovė

26
Vytautas
ANDRUŠKEVIČIUS,

AB „Telia“ Druskininkų
padalinio vadovas

33
Edita REMEIKIENĖ,

Sportininkų rengimo centro
Druskininkuose direktorius

Gražina AUGUVIENĖ,

aktyvus švietimo
bendruomenės atstovas

9
Julius MATULEVIČIUS,

„Saulės“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus
pavaduotojas

Jevgrafijus
SAMUCHOVAS,

3

8
Algis BOLYS,

15

Arūnas VEČKYS,

32

7

Svečių namų SAKA
direktorius

23
pensininkų sąjungos „Bočiai“
Druskininkų miesto bendrijos
pirmininkė

28

6

14

13

21
Ronata BALKAITIENĖ,

5

Sąrašo Nr.

27
Džema KISIEL,

sanatorijos „Belorus“
vyr. gydytojo pavaduotoja
medicinai

35

36

Laura
GARDZIULEVIČIENĖ,

Danutė NAUJALIENĖ,

Druskininkų šeimos paramos
centro socialinė darbuotoja

Užimtumo tarnybos
Kauno klientų aptarnavimo
departamento Druskininkų
skyriaus vedėja

Sąrašo
Nr.
37
Leonas
RADŽIUKYNAS,

aktyvus Leipalingio miestelio
bendruomenės narys

38
Birutė
JUODZEVIČIENĖ,

„Ryto“ gimnazijos mokytoja

39
Elvyra
KAVALIAUSKIENĖ,

„Ryto“ gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

40
Tadas ZAKARACKAS,
Klonio seniūnaitijos
seniūnaitis

41
Mykolas ŠVĖGŽDA,

Druskininkų bendruomenės
atstovas

42
Neringa GUŽELIENĖ,
„Ryto“ gimnazija mokytoja

43
Liudas VAISIETA,

bendrijos „Piligrimas“ vadovas

44
Mindaugas
JASKELEVIČIUS,

UAB „Litesko“ filialo
„Druskininkų šiluma“ šilumos
tinklų grupės viršininkas
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Sociologinių apklausų veidrodyje: viešųjų paslaugų kokybės srityje
Druskininkai yra absoliutus lyderis

KOMENTARAS

Gediminas Merkys,
profesorius, habilituotas daktaras

Vasario 13 d. portale LRT.lt paskelbtame straipsnyje „Du dešimtmečius mero nekeičiančių Druskininkų bėdos: miestas įkalintas
mažų atlyginimų ir nedarbo spąstuose“ perskaičiau, kaip žurnalistės Modestos Gaučaitės kalbintas
Romas Sadauskas-Kvietkevičius,
vertindamas Druskininkų situaciją, viešai skelbia, kad „jokių nepriklausomų apklausų apie mero
veiklos vertinimą nebuvo“. Mane
nustebino tokia informacija, nes
2017-2018 m. sandūroje mano
vadovaujama mokslinė grupė,
Druskininkų savivaldybės užsakymu, lygiagrečiai atliko net dvi
masines apklausas – vietos gyventojų ir kurorto svečių. Abu tyrimai – nepriklausomi. Juos atliko
ne patys valdininkai, o nepriklausomi tyrėjai, turintys mokslo laipsnius. Apklausti 1206 gyventojai ir
681 kurorto svečias. Gyventojai
pildė klausimyną apie pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis. Be
kitų rodiklių, buvo prašoma įvertinti mero, administracijos, seniūnų veiklą. Iš viso gyventojai įvertino 179 paslaugų rodiklius.
Kurorto svečiams buvo parengti klausimynai lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Klausta, kas
kurorte patiko ir kas nepatiko?
Ką vietos valdžia turėtų padaryti, kaip turėtų tobulinti viešąsias
paslaugas, kad lankytojams būtų
gera ir norėtųsi sugrįžti?
Vertindamas apklausų rezultatus, noriu pasakyti, kad kurorto svečiai sužavėti Druskininkais,
vertinimai itin palankūs. Šiuolaikinis vartotojas – pretenzingas, matęs pasaulio, išmano paslaugos
standartą. Juk anoniminėje svečių apklausoje galima buvo tikėtis
visko – nuo mandagių palinkėjimų

iki negailestingos kritikos.
Apklausos metu aptiktas didelis procentas svečių, Druskininkuose viešėjusių ne pirmą kartą
ir ketinančių atvykti vėl. Jei žmonės čia bent kartą pabūna, jie nori
sugrįžti. Daugeliui su vietove užsimezga stiprus emocinis ryšys.
Manau, kad Druskininkų verslui,
vietos valdžiai reikia galvoti, kaip
didinti būtent pirmą kartą atvykstančių svečių skaičių. Tada suveiktų sniego kamuolio principas,
o rekreacijos paslaugų sektorius
plėstųsi toliau.
Kurorto svečiai Druskininkams
rašo labai aukštą pažymį. Prieš
keliolika metų Druskininkai buvo
depresuojanti vietovė. Panašu,
galėjo pakartoti Tyrulių ar Didžiasalio likimą. Šiandien Druskininkai yra visus metus veikiantis,
tarptautiniu mastu žinomas kurortas, puoselėjantis savitą rekreacijos ir kurortinės vietovės konceptą. Tai – ramybės, meditacijos ir
sveikatingumo kurortas. Čia prasmingai praleis laiką ir šeima, ir
vienišius, ir žvalus jaunimas, ir
sveikatą atgauti norintis senjoras.
Nesenai išleistoje Lietuvos regionų plėtros „Baltojoje knygoje“
ekspertai dar tik formuluoja rekomendaciją kiekvienam regionui
apsispręsti, kaip ir kurlink jis specializuosis, kaip konstruos savo
tapatybę moderniame ir konkuruojančiame pasaulyje? Druskininkai tai padarė prieš keliolika
metų ir šiandien jau raško išmintingo apsisprendimo vaisius. Iš
Druskininkų bando mokytis Birštonas, kurortinės vietovės statusą
svajoja sugrąžinti Kulautuva.
Kurorto sėkmė yra visų nuopelnas: verslo, vietos valdžios, gyventojų. Pastebiu, kad net patys
radikaliausi kritikai negali paneigti akivaizdaus fakto – įspūdingas
Druskininkų proveržis yra neatsiejamas nuo ilgamečio mero R.
Malinausko personos. Ryški šio
asmens lyderystė ir buvimo politikoje potencialas dar tikrai nėra
išsemti.
Strateginį pranašumą įgyja regionas, savivaldybė, kurie turi ryškų lyderį, tokį, kuris yra įgalus iškelti ir įgyvendinti ambicingus
tikslus. Džiugina, jog tokių regioninių lyderių, sėkmės salelių Lietuvoje atsiranda daugiau. Kauno
rajonas, Akmenės rajonas pritraukė įspūdingas investicijas.
Bus kuriama daug kokybiškų darbo vietų, didės įplaukos į vietos

biudžetą. Kuo daugiau tokių sėkmingų pavienių savivaldybių, tuo
daugiau sėkmės ir gerovės visoje Lietuvoje.
Ryškesnį proveržį neretai įgyvendina būtent patyrę merai. Pirma mero kadencija nueina mokymuisi, komandos suformavimui,
antra kadencija – idėjų ir vizijų sugeneravimui, trečia, ketvirta kadencija – darbui ir proveržiui.
Dažnas vietos lyderių kaitaliojimas ne visada gėris. Proveržiui
padaryti, sėkmei įvirtinti kartais
pasitarnauja būtent stabili politinė lyderystė, užtrunkanti keletą
kadencijų.
Demokratijos sąlygomis viską
nusprendžia rinkėjas. Kviesčiau
žmones pasidomėti, panagrinėti rodiklius. Ar savivaldybė daro
pažangą? Kaip ji atrodo panašių
savivaldybių kontekste? Pirmauja ar velkasi uodegoje? Ar mero
komanda turi ambicingą viziją, ar
vykdo įsipareigojimus rinkėjams?
Sveikintina, kad šalyje atsirado tiesioginiai mero rinkimai. Dabar daugiau demokratijos ir lyderystės. Nes anksčiau dar balsų
skaičiavimo naktį ne vienoje savivaldybėje susidarydavo draugų
koalicija, kuri pastumdavo į šalį ir
politinę jėgą, surinkusią daugiausiai balsų, ir jos lyderį. Valdydavo nebūtinai tie, kurie daugiausiai
balsų surinko.
Vis dėlto, jei meras lieka be stiprios partinės daugumos, taryboje prasideda destabilizacija, intrigos. Taryba nebeturi galių merą
lengvai atšaukti. Kita vertus, meras, atsidūręs labai priešiškoje taryboje, yra tarsi supančiojamas.
Panašiai atsitiko Šiaulių miesto,
Raseinių rajono ir kitose savivaldybėse. Jei taryboje nėra galios
centro, nuolat vyksta destrukcija,
taigi ir ryškesnio proveržio sunku
tikėtis.
Man atrodytų, kad jei rinkėjas
apsisprendė dėl jam tinkančio
mero, tada logiška ir už jo sąrašą balsuoti. Priešingu atveju žmonės rizikuoja ketveriems metams
išsirinkti tarybą, kuri ne žmonėms
dirbs, bet kariaus „pilietinius karus“...
Kaip žmonės vertina vietos valdžią, savivaldybės pasiekimus
viešųjų paslaugų ir kurorto plėtros srityse? Kaip vertina vietos
valdžią ir savo rinktą merą? Turimais duomenimis, nėra šalyje
savivaldybės, kurioje viešos paslaugos būtų teikiamos geriau nei

Tiesiogiai rinkto mero veiklos vertinimas savivaldybėse.

Druskininkuose. Pagal LR vietos
savivaldos įstatymą ir pagal Eu-

do peles.
Laisvos rinkos institutas kasmet

Kurorto svečių atsakymų pasiskirstymas (%) pagal bendrą viešnagės
įspūdžio Druskininkų kurorte vertinimą (10 balų sistemoje), N=616.

Kurorto svečių atsakymų pasiskirstymas (%) pagal tai ar rekomenduotų
poilsį Druskininkų kurorte kitiems, N=668.

Gyventojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis savivaldybėse. Vidutinė
rodiklio PPI reikšmė, paskaičiuota pagal visus vertintus paslaugų rodiklius.

ropos vietos savivaldos chartiją viešųjų paslaugų teikimas yra
pagrindinė vietos valdžios prievolė. Druskininkai šiuo požiūriu lenkia net visuose reitinguose nuolat
pirmaujančias žiedines Kauno rajono ir Klaipėdos rajono savivaldybes.
Viešosios paslaugos apima viską, kas sudaro pamatą gyvenimo
kokybei toje vietovėje. Tai – komunalinis ūkis ir aplinkos tvarkymas, buitinės atliekos ir vandenvala, viešasis transportas,
švietimas, kultūra, socialinė ir
sveikatos apsauga. Viešųjų paslaugų kokybė priklauso absoliutaus gėrio kategorijai, kaip ir saugumas, sveikata, laimė. Tokių
dalykų niekada nebūna per daug.
Net neabejoju, kad gyventojai turėtų kritinių pastabų savo rinktai
valdžiai, kaip kažką padaryti dar
geriau. Deja, viską pažįstame lygindami. Viešųjų paslaugų kokybės srityje Druskininkai yra absoliutus lyderis. Vaizdžiai tariant,
Druskininkų valdžia, administracija yra katinas, kuris gerai gau-

sudaro savivaldybių reitingus.
Priešingai nei mūsų apklausos,
minėti reitingai sudaromi, remiantis objektyviais ekonometriniais
rodikliais. Tame reitinge Druskininkų savivaldybė metų metais
laikosi viršūnėje. Neseniai Specialiųjų tyrimų tarnyba paviešino
savo sudarytą Lietuvos savivaldybių nepotizmo indeksą ir reitingą. Buvo žiūrima, koks nuošimtis artimų giminaičių dirba vietos
valdžios struktūrose, administracijoje. Druskininkai tikrai nėra
nepotizmo kamuojama, piktnaudžiaujanti savivaldybė.
Masinės apklausos duomenimis
(apklausta 1206 respondentų),
meras R. Malinauskas turi didžiulį
vietos gyventojų pasitikėjimą. Minėto mero veiklą palankiai vertina
net 77 proc. respondentų. Kitose
tirtose savivaldybės šis rodiklis
vidutiniškai siekė tik 58,1 proc.
ir svyravo nuo 43,2 iki 77 proc.
Administracijos direktoriaus veikla taip pat vertinama palankiai –
67,2 proc.

5 psl.
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Mieli Druskininkų savivaldybės gyventojai,
Donatas Mizaras,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Druskininkų
savivaldybės merus
Kaip ir Jūs, didžiuojuosi gyvendamas Druskininkuose – mieste,
kuriame patogu ir miela gyventi. Džiaugiuosi, kad nesustojame augti, gražėti ir džiaugtis tuo,
kas sukurta. Noriu, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas tuo
džiaugtųsi, jaustų gerėjančią gyvenimo kokybę ir miesto teikiamus privalumus, gyventų patogiai
ir jaustųsi saugiai. Jau apsisprendžiau imtis atsakomybės, siekti sprendimų, nuo kurių priklausys visų mūsų gyvenimo kokybė.
Kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos komanda pasiruošęs atsakingai dirbti Druskininkų
krašto žmonėms. Aš čia gyvenu ir
negaliu Jūsų nuvilti.
Man 37 metai, gimiau ir augau
Druskininkuose. Baigiau Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, vėliau –
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą. Esu
taikomosios matematikos magistras. Moku anglų, rusų ir lenkų
kalbas. Džiaugiuosi, kad likimas
suteikė progą pažinti puikų matematikos mokytoją, ilgametį Druskininkų savivaldybės švietimo
skyriaus vedėją Jevgrafijų Samuchovą. Jo dėka pamėgau matematiką. Esu vedęs jau septyniolika metų. Žmona Agnė – socialinių
mokslų bakalaurė, sūnus – Danielius. Aš pirmas vaikas šeimoje,
turiu dvi jaunesnes seseris. Tėvas
gimė Merkinėje, valstiečių šeimoje. Užaugo Ilgininkuose. Seneliai
ir dabar ten tebegyvena. Mama
gimė Kaliningrado srityje darbininkų šeimoje, užaugo Petroškų
kaime, Veisiejuose baigė vidurinę
mokyklą. Tėvai susipažino Druskininkuose, čia ir liko, sukūrė šei-

mą. Gyvenu mieste, tačiau mano
šeimos šaknys kaime.
Turiu vadovaujamo darbo patirties, dirbau ir užsienyje, o 20112015 m. buvau išrinktas Druskininkų savivaldybės tarybos nariu.
Esu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Druskininkų
skyriaus pirmininkas. Esu aktyvus profesinių sąjungų veikėjas,
Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkės pavaduotojas, VU
Santariškių klinikų vaikų ligoninės vaikų reabilitacijos skyriaus
Druskininkų „Saulutė“ profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas.
Man ir LVŽS komandai svarbiausia – dėmesys vietiniam žmogui, jo materialinės gerovės kūrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga pasisako už pajamų didėjimą visoms visuomenės grupėms. Tai įrodėme realiais darbais – keliamos pensijos, didėja
atlyginimai, mokami vaiko pinigai
ir kitos išmokos.
Laikas ir Druskininkams išbristi
iš užburto mažų atlyginimų rato.
Laikas pasirūpinti žmogiškaisiais
ištekliais, atlyginimai privalo kilti
ir būti didesni už Lietuvos vidurkį. Mes tai galime, kadangi pridėtinė vertė sukuriama didelė, turistų srautai miestui duoda dideles
pajamas. Privalome apie tai kalbėti dabar, kitaip prarasime dar
daugiau jaunimo, darbingo amžiaus žmonių, specialistų. Pradėkime nuo savivaldybės valdomų
įmonių, biudžetinių įstaigų. Padarykime tvarką ten, užtikrinkime
efektyvų valdymą ir padorius atlyginimus. Tik pirmiausia turime pasirinkti prioritetus, kur investuojame pinigus – ar į žmones, ar į
statybas? Mes norime investuoti į
žmones. Kaip gi reaguos verslas?
Verslas visada sakys, kad nėra iš
ko kelti atlyginimus. Pamenu, kai
buvo keliamas minimalus atlyginimas, verslo atstovai „šaukė“, kad
bus masiniai atleidimai iš darbo,
bankrotai. Ar kas panašaus įvyko? Ne. Turi prasidėti realus socialinis dialogas. Teritorinės kolektyvinės sutartys – tolimesnis
kelias. Turime sėsti prie vieno
stalo su atskirais verslo sektorių,
darbuotojų atstovais. Turime derėtis dėl socialinių susitarimų, kurie lems mūsų dirbančiųjų ateitį.

LVŽS kandidatas į Druskininkų savivaldybės merus Donatas Mizaras. LVŽS suvažiavimo akimirka

Tai normali ir civilizuota praktika.
Kurortui labai svarbu didinti turistų srautus. Tuo suinteresuoti visi – verslas, sveikatinimo, apgyvendinimo ir visų kitų paslaugų
teikėjai, visi norintys dirbti ir užsidirbti. Reikia užsibrėžti ambicingą tikslą – žengti į tolimesnes Kinijos, Indijos ir kitas rinkas. Būtina
suformuoti stiprią turizmo profesionalų komandą ir žengti pirmyn.
Be jau turimų sveikatinimo paslaugų būtina vystyti medicininį turizmą. Siūlykime odontologijos,
ortopedijos paslaugas, įkurkime širdies, akių, onkologinių ligų
klinikas. Galime pritraukti geriausius šalies medicinos specialistus. Pavyzdžiui, Izraelio mokslininkai jau skelbia, kad bandymai
atlikti, ir po metų jie bus pajėgūs
visiškai išgydyti vėžį. Mes galime
turėti tikslą – bendradarbiaudami su Izraelio specialistais, tokią
kliniką atidaryti Druskininkuose.
Druskininkai turi būti stiprūs ir patrauklūs visose žmonių sveikatinimo srityse.
Reikia nepamiršti ir pagyvenusių žmonių. Visuomenė sensta,
pagyvenusiems žmonėm reikalingos nuolatinės priežiūros paslaugos, čia didelė niša Druskininkų
kraštui. Senyvo amžiaus žmonių
priežiūros ir slaugos namai galė-

tų atsirasti ne vien vietiniams ar
aplinkinių rajonų žmonėms, bet
ir užsieniečiams. Tokie namai galėtų steigtis ir Druskininkų apylinkėse, būtų kuriamos naujos darbo vietos.
Turime nuostabią gamtą ir orą,
puikią sporto infrastruktūrą, žiemos sporto traukos centrą. Sporto turizmas taip pat gali privilioti daugiau žmonių į mūsų kurortą.
Būtina greičiau pastatyti Druskininkų kultūros centrą ir turistus vilioti aukštos kokybės kultūriniais
bei pramoginiais renginiais.
Jau pora metų nematome rimtų darbų, galbūt pritrūkstama idėjų ar užsivedimo, bet labiausiai

trūksta finansavimo. Lietuvos politikai, ministrai, Seimo nariai jau
rečiau aplanko Druskininkus.
LVŽS atstovai pasiruošę nuimti
neigiamą politinę Druskininkų aureolę, ateiname pozityviai ir darbingai nusiteikę. Jaučiame labai
didelį žmonių palaikymą ir pasitikėjimą. Žmonės nori teigiamų pokyčių. Laikas patikėti, kad ir kiti
žmonės gali atsakingai bei kryptingai dirbti mūsų miestui.
Kviečiu nelikti abejingais, ateiti
į rinkimus ir balsuoti už Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungą, sąrašo Nr. 2!

Kviečiame į susitikimus
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatu
į Druskininkų savivaldybės merus Donatu Mizaru
bei kandidatais į tarybą. Susitikimuose dalyvaus
LR Seimo narė Virginija Vingrienė.

Vasario 22 d., penktadienį, 17:00 val.

Švendubrės bendruomenės namai (Švendubrės k.)
.................................................................

Vasario 23 d., šeštadienį, 17:00 val.

Viečiūnų bendruomenės centras (Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
.................................................................

Vasario 25 d., pirmadienį, 17:30 val.

Leipalingio laisvalaikio salė (Alėjos g. 3, Leipalingis)

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są jungos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-193- 03
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Keistas prieštaravimas – savivaldybė lenkia kitas, veržliai vystosi, viešos paslaugos teikiamos
neprastai, meras turi didžiulį pasitikėjimą. Deja, apie Druskininkus teigiamos informacijos viešoje erdvėje labai mažai. Tai ir
stebina, ir liūdina. Apie Druskininkus medijose tikrai stinga pozityvios informacijos, o meras, mano
manymu, apskritai demonizuojamas. Neslėpsiu, į Druskininkus
teikti paslaugų ir pats vykau, paveiktas neigiamų stereotipų, kuriuos Lietuvos žmonėms įpiršo
žiniasklaida. Vis dėlto iš Druskininkų pradėjo plaukti labai palankūs sociologiniai duomenys,
išsinagrinėjau objektyvius statistinius rodiklius. Nustebau, apėmė neteisybės jausmas. Panašu,

kad egzistuoja įtakinga interesų
grupė, kuri meta išteklius, naudoja juodąsias ir pilkąsias technologijas ne visai kilniais tikslais.
Ignoruojant rinkėjų valią, kryptingai siekiama užpilti R. Malinausko politinę personą ir ryškią lyderystę melagingomis naujienomis,
„feikais“, paneigti išskirtinius vietovės vystymo pasiekimus. Panašu, kad lyderį, kuris esmingai
prisidėjo prie miesto sėkmės istorijos, dabar tiesiog norima pastumti į pavėsį... Manau, kažkas
banaliai nori perimti į savo rankas sėkmės aikštelę vardu Druskininkai.
Pasiguosti galima tuo, kad arbitru bus rinkėjas. Esu įsitikinęs, jog
netrukus, po vietos valdžios rinkimų, tos tiesos rasis daugiau.
Žinoma, Druskininkuose yra

problemų. Viena iš jų ta, kad jauni ir apyjauniai druskininkiečiai
(iki 50 m. amžiaus) pasižymi stipriai išreikštais emigraciniais ketinimais. Pagal šį neigiamą rodiklį Druskininkai pastebimai lenkia
visas kitas apklaustas savivaldybes. Bandėme suprasti paradoksą – gyventojai čia patenkinti viešosiomis paslaugomis, palankiai
vertina vietos valdžią, o yra nusiteikę emigruoti? Pateikčiau tokį
hipotetinį paaiškinimą. Paslaugų sektoriuje atlyginimai mažoki.
Į kurortą suvažiuoja vidutinės ir
aukštesnės socialinės klasės atstovai. Jie čia mėgaujasi neprastu gyvenimo ir paslaugų kokybės
standartu. Druskininkiečiai, padovanoję kurorto svečiams dvasios šilumą ir svetingumą, matyt,
savęs paklausia, kodėl mes ne-

galime tokio pat standarto leisti sau, savo šeimai? Net kai kurie apklausti kurorto svečiai (!)
pastebėjo, kad paslaugų sferoje
dirbantieji čia nėra teisingai atlyginami... Tad jauniems žmonėms
kyla noras kelti sparnus... Druskininkai yra atsidūrę kryžkelėje. Čia
sukurta neprasta ir perspektyvi
kurortinio verslo platforma. Deja,
spėju, kad bent daliai vietos darbdavių stinga socialinės atsakomybės. Jei Druskininkų sėkmės
pyragas nebus dalinamas teisingiau, jeigu nebus pagalvota apie
sunkiai dirbantį „mažą žmogų“,
pradės nykti gyventojų ir darbo
jėgos ištekliai, silpnės gyventojų
darbo ir svetingumo motyvacija.
Nesu tikras, ar tą išskirtinį Druskininkų svetingumą užtikrins trumpam atlėkę darbo migrantai? Yra

rizika, kad pasikeis kurorto potencialas ir tapatybė. Ar tikrai visi pokyčiai atneš vien sėkmę ir gėrį?
Darbdaviai pjauna šaką, ant kurios sėdi...
Deja, nei meras, nei savivaldybės administracijos direktorius
neturi galių išsikviesti privačius
darbdavius ant raudono kilimo
ir direktyviai nurodyti: „nuo pirmadienio keliate atlyginimus...“.
Druskininkams šiuo požiūriu verkiant reikia „nacionalinio susitarimo“, atėjo laikas atsisukti veidu
į paprastą žmogų. Manau, žmonių išrinktas meras, jei jis patyręs
ir autoritetingas, tikrai galėtų tokį
susitarimą inicijuoti ir jį sėkmingai
moderuoti.

6

Savaitraščio Nr. 193

2019 m. vasario 21 d.

MES ATSAKOME UŽ SAVO ŽODŽIUS!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DRUSKININKUOSE BUS:
Saugu. Švaru. Patrauklu jaunimui. Prieinamas medicininis aptarnavimas.
Išplėsta infrastruktūra papildomam mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.
Sukurta infrastruktūra ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Estetiškai sutvarkyta ir saugi kiemų aplinka.
Prevencinė saugumo priežiūra.
Kokybiškos ir savalaikės komunalinės paslaugos.
Elektromobilių ir kitų ekologiškų lengvųjų transporto priemonių, skirtų naudotis trumpuoju atstumu, įsigijimo ir naudojimo skatinimas.
Visų savivaldybei priklausančių įmonių valdymo optimizavimas.
Glaudesnis ryšys su visuomene, jos įtraukimas į miesto valdymą.
Sukurta patraukli investicinė aplinka.
Socialiai atsakingo verslo skatinimas.
Absoliuti pagarba visiems be išimties.

Druskininkuose, nepriklausomai nuo politinių, religinių, socialinių ir tautinių priklausomybių, visi turi
jaustis saugūs, reikalingi ir pilnavertiški mūsų miesto gyventojai. Ir mes, Darbo partijos komanda, užtikrinsim tai!
Ši programa be jokios pompastikos ir lengvai įgyvendinama. Todėl esame visiškai tikri, kad Darbo
partijos kandidatai į Savivaldybės tarybos narius Druskininkuose yra pajėgūs tai padaryti.

KVIEČIAME BALSUOTI UŽ SĄRAŠĄ Nr. 12 !

Politinė reklama. Bus apmokėta Darbo partijos rinkimų sąskaitos. Užsakymo. Nr. MDR-PR-193- 04

Viešojoje bibliotekoje – aktorės Virginijos Kochanskytės dedikacija
V. Kudirkai
Vasario 13-osios popietę į sios pusės visuomenės veikėjas.

Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką pasiklausyti aktorės, renginių režisierės, Klaipėdos universiteto docentės
Virginijos Kochanskytės literatūrinės programos „Pašauktasis. Dedikacija V. Kudirkai“
gausiai rinkosi druskininkiečiai ir miesto svečiai.
Bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, pradėdama renginį, pakvietė visus sugiedoti Tautišką
giesmę, pabrėžė, kad būtent Vasario 16-oji reikšminga kiekvienam lietuviui, kuris žino ir gerbia
savo šalies praeitį ir mato ateitį.
Aktorė V. Kochanskytė pristatė V.
Kudirkos kūrybą bei veiklą, remdamasi jo literatūriniu palikimu:
poezija, proza, satyra, publicistika, prisiminimais, laiškais, knygomis. Literatūrinėje programoje
aktorės meistriškai, profesionaliai
ir įtaigiai atsiskleidė V. Kudirkos
portretą. Jis – gydytojas, rašytojas, publicistas, poetas, muzikas,
žymiausias Lietuvos XIX a. antro-

Malonu buvo klausytis aktorės,
stebėti, kaip grakščiai ir švelniai
ji ėjo nuo vieno kūrinio prie kito,
prikaustydama susirinkusiųjų dėmesį iki paskutinės minutės. Renginio pabaigoje aktorė dėkojo
bibliotekos darbuotojams, klausytojams.
„Man, kaip kūrėjai, auditorija
yra labai svarbi, nes garsiai tariamo žodžio prasmės visada veriasi čia ir dabar. Ir veriasi taip, kaip,
skaitant vienumoje, niekad neatsivertų. Balsas turi sukurti ne tik
eilėraščio, bet ir vakaro atmosferą, kaip kokią vientisą melodiją.
O joje svarbus ne tik balso tonas,
bet ir pauzė, tyla, įsiklausymas į
žodžius, kuriuos tik ką pasakei,
kuriuos kas nors išgirdo. Tai ir yra
poezijos skaitymo menas, kuriamas žmonių akivaizdoje. Ir daug
nuo jų priklausomas“, – po renginio sakė V. Kochanskytė.
Druskininkų viešosios
bibliotekos informacija

Į biblioteką pasiklausyti aktorės, renginių režisierės, Klaipėdos universiteto docentės V. Kochanskytės literatūrinės programos „Pašauktasis. Dedikacija
V. Kudirkai“ gausiai susirinko druskininkiečiai ir miesto svečiai/Druskininkų viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
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Visuomeninis rinkimų komitetas
Sąrašo Nr.
„UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU MALINAUSKU“
UŽ augantį pragyvenimo lygį – dar palankesnę aplinką
smulkiam ir vidutiniam verslui, užsienio ir vietos investicijų pritraukimą, naujų darbo vietų kūrimą
Mokslus baigiau Vilniuje, Gedimino Technikos Universitete, studijas tęsiau JAV. Sukūręs šeimą, grįžau į Druskininkus. Gyvenime rūpinuosi atostogų namais SAKA
– nedideliu šeimos verslu. Mielai dalinuosi patirtimi su
visais, kas po emigracijos ruošiasi sugrįžti gyventi ir įsikurti Druskininkuose. Kurortą praturtinsiu naujomis idėjomis, panaudosiu svetur įgytą patirtį ir pasaulėžiūrą.
Atstovausiu smulkiajam verslui, palaikysiu ryšį ir padėsiu pristatyti jaunų žmonių lūkesčius, idėjas bei pasiūlymus Savivaldybės taryboje.
Jau pradėtus darbus galime tęsti kartu ir garsinti Druskininkų vardą. Druskininkai privalo ir toliau išlikti gražiausiu ir patraukliausiu Lietuvos miestu. Tik kryptingas ir
stabilus miesto judėjimas į priekį leidžia įgyvendinti svajones. Visada įkvepia atlikti dideli darbai, kurie pasiekiami nuosekliu ir kryptingu darbu.
Patinka gyventi aktyviai, dalyvauti visuomeninėje veikloje.
Esu Druskininkų verslo klubo „Druskininkų Klubas” valdybos narys ir tarptautinio „Rotary” klubo narys, Druskininkų „Atgimimo” mokyklos tarybos pirmininkas.
Mano autoritetai: Dr. Bronislovas Lubys, Rudy Giuliani (Niujorko meras 1994-2001).
Mėgstamiausias dailininkas – Salvadoras Dali
Paskutinė perskaityta gera knyga – Meik Wiking „Mažoji laimės knyga. HYGGE: gyvenimas pagal danus“.
Modestas Vitkauskas, mano Nr. sąraše

Į Druskininkus atvažiavau prieš 40 metų. Baigęs tuometinį Kauno Medicinos institutą, pradėjau dirbti Leipalingio ambulatorijoje apylinkės gydytoju. Nuo 1990 m. iki
2013 m. vadovavau Viečiūnų ambulatorijai ir dirbau šeimos gydytoju. Nuo 2013 m. iki 2018 m. vadovavau VšĮ
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui ir dirbau šeimos gydytoju, šią praktiką tęsiu iki šiol.
42 metus esu vedęs žmoną Ramutę, dirbančią kineziterapeute. Kartu užauginome dvi darbščias, atsakingas
dukras, sulaukėme trijų anūkų, su kuriais artimai bendraujame.
Mano abu tėvai – tremtiniai, ištremti į toliausią Sibiro kraštą Magadano srityje. Iš ten atkeliavau ir aš. Tėtis, inžinierius, prisidėjo prie Druskininkų gražinimo: vadovavo Nemuno krantinės renovacijai, Alkos ir Vijūnėlės
tvenkinių įrengimui.
Esu Neravų bendruomenės pirmininkas, Lietuvos
bendrosios praktikos gydytojų draugijos valdybos pirmininkas, Lietuvos medikų sąjūdžio steigėjas ir narys, Lietuvos gydytojų sąjungos narys.
Visus savo gyvenimo Druskininkuose metus aktyviai dalyvauju miesto veikloje, prisidedu prie vietinių procesų, pokyčių. Ir toliau noriu stiprinti miesto gerovę bei druskininkiečių gyvenimo kokybę. Mano manymu, kilniausia žmogaus paskirtis – padėti kitiems žmonėms.
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Druskininkuose gyvenu tiek laiko, kiek pamenu save.
Kurti naujos pradžios čia grįžome su tėvais po tremties. Meilė šiam miestui gimė iškart. Man Druskininkuose patinka viskas: ir puikūs žmonės su savo dzūkišku
nuoširdumu, ir stulbinanti gamta su čiurlioniška aura, ir
ypatingi laisvalaikio objektai. Su laiku minėtai meilei tik
augant, norėjosi būti dalimi to, kas padeda druskininkiečiams būti tokiems nuostabiems.
Jau 12 metų aš kartu su mero Ričardo Malinausko
komanda dirbu tam, kad čia žmonės dar geriau gyventų, didžiuotųsi savo miestu ir būtų laimingi. Siekiu, kad
kiekvienas gyventojas ar trumpam atvykęs svečias pajaustų, kaip gera čia būti, grožėtis gamta ir puikiai leisti
laiką, kad pamiltų Druskininkus taip, kaip pamilau aš.
Kviečiu balsuoti už Visuomeninį rinkimų komitetą „Už
Druskininkus su Ričardu Malinausku“ ir už mane, Vidą
Krisiuvienę.
Vida Krisiuvienė, mano Nr. sąraše
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Benjaminas Čepas, mano Nr. sąraše

Jie deklaruoja skaidrumą, seka
pasakas apie gražius užmojus,
naujų darbo vietų kūrimą, dideles
galimybes jaunimui, kaskart akcentuodami, jog esą supranta, ko
žmonėms ir miestui iš tiesų reikia.
Apsimeta teisuoliais, visažiniais...
Ir čia pat svaidosi nepagrįstais
epitetais, rezga skandalus, rašo
šimtus nepagrįstų skundų, kuria
pravardes ir kiršina Druskininkuose gyvenančius žmones. Tokie
jie, liberalai.
Po skambiais žodžiais, matyt,
slepiami tikrieji užmojai – kaip pagaliau užkariauti kurortą. Juk ir
nedideliame mieste gali būti dideli pinigai – tereikia juos pasiimti.
Prieš praėjusius savivaldos rinkimus liberalai galimai turėjo planą, kaip įsitvirtinti Druskininkų
valdžioje. Iš Druskininkų savivaldybės biudžeto, galima manyti,

siekta pasisemti tiek, kad pelno
užtektų ir keleriems metams po
kadencijos. Pateikiame pavyzdį,
kuris, spėjama, per vieną kadenciją būtų palikęs savivaldybę su
didžiulėmis skolomis, tačiau galbūt pilnomis asmeninėmis kai kurių piliečių kišenėmis.
Konkretūs faktai:
2014-12-09 Druskininkų savivaldybės administracija paskelbia ilgalaikį 7 metų miesto tvarkymo ir priežiūros konkursą.
2014-12-20 UAB „Mano aplinka“
skundžia konkurso sąlygas (dėl
reikalavimų kvalifikacijai, technikai ir kt.)
Pateiktas skundas Viešųjų pirkimų komisijai, išnagrinėjus jis atmestas, kaip nepagrįstas.
2015-01-26 UAB „Mano aplinka“ pateikia pakartotiną pretenziją Druskininkų savivaldybės
administracijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai, prašydami nutraukti vykdomo pirkimo procedūras,
nors ir toliau dalyvauja konkurse.
2015-01-27 vykdomam miesto tvarkymo konkurse gaunami 2
pasiūlymai, kuriuos pateikia:
1 dalyvis – UAB „Druskininkų
komunalinis ūkis“ (1 metų kaina
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Po 2000-ųjų šalies administracinės reformos ir Druskininkų savivaldybės ribų išplėtimo pradėjau aktyviai dalyvauti politinėje veikloje. Dirbdamas Viečiūnų, „Senamiesčio“, o dabar – „Saulės“ pagrindinėje mokykloje,
aktyviai dalyvavau, kuriant ilgalaikę Druskininkų savivaldybės plėtros strategiją. Gerai parengta ir įgyvendinama Savivaldybės vystymosi strategija šiandien į Druskininkus ir jų apylinkes traukia žmones iš Lietuvos bei
kitų šalių.
Aš didžiuojuosi tuo, ką nuveikėme, kaip darni komanda. Esu tvirtai įsitikinęs, kad galime pasiekti daugiau
Druskininkų savivaldybės gyventojų ir atvykstančių svečių labui. Todėl noriu dalyvauti Tarybos veikloje ir pasisakau už darnią bendruomenę, tolygų jos vystymą,
sąžiningą politikų konkuravimą, paremtą ne skundais,
pareiškimais, o konkrečiais darbais.
Dėkoju už palaikymą – kartu galime daugiau!

Kas iš tiesų slypi už liberalų skundų ir jų
deklaruojamo skaidrumo?
Kaip parodė trečiadienį, vasario 20-ąją, viešojoje erdvėje paskleista informacija ir tam
tikri su ja susiję įvykiai, – kai
kam, ko gero, užmynėme ant
skaudamos vietos. Nes trukdome įgyvendinti planą bet kokia
kaina atsidurti valdžioje.
Kalbant apie visa tai, kas pasakyta žemiau tekste, tai ne
vieninteliai galimi įtarimai, kurie bus viešinami pačiu artimiausiu metu.
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- ~0,75 mln. eurų; 7 metų kaina
~5,2 mln. eurų).
2 dalyvis – UAB „Mano aplinka“
kartu su partneriais (UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Mano
būstas LT“, UAB „Raguvilė“)
(1 metų kaina ~2,3 mln. eurų;
7 metų kaina ~16,1 mln. eurų).
Viešai kalbama apie šios bendrovės sąsajas su Druskininkų valdžią aktyviai kritikuojančiais liberalais.
2015-02-10 UAB „Mano aplinka“ pateikia ieškinį teismui kurio
tikslas – bet kokiomis priemonėmis sustabdyti sutarties pasirašymą su UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, pasiūliusia atlikti
darbus daugiau nei 3 kartus pigiau.
2015-02-18 yla, regis, išlenda
iš maišo, kai staiga pasirodo galimai šios istorijos ašis ir tikrieji organizatoriai – liberalai K. Kaklys
ir J. Šarkus, kurie pateikia skundą Viešųjų pirkimų tarnybai, prašydami sustabdyti konkurso vykdymą. Numanomas tikslas – bet
kokiais būdais sustabdyti galimą
sutarties pasirašymą su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju iki
rinkimų, kuriuos viltasi laimėti.
2015-03-01 Vyksta savivaldy-

Algis Bolys, mano Nr. sąraše
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Aš „Už Druskininkus kartu su Ričardu Malinausku“. Kodėl? Druskininkuose gyvenu 42 savo gyvenimo
metus. Visus šiuos metus atsakingai
ir nuoširdžiai dirbau mokytoju, mokyklos direktoriumi, Švietimo skyriaus
vedėju, ugdydamas druskininkiečius, burdamas švietimo bendruomenę, įgyvendindamas švietimo reformas Druskininkuose.
Merui
pradėjus
darbus
2000-aisiais, buvau Tarybos nariu ir
dalyvavau, kuriant kurorto viziją.
Mačiau, kiek jėgų sutelkė meras ir
jo komanda, įgyvendindami grandiozinius projektus Druskininkuose.
Džiaugiuosi, kad Druskininkus
vertina atvykę svečiai iš visos Lietuvos ir Europos šalių. Tikiu, kad galiu būti naudingas miestui.
Jevgrafijus Samuchovas, mano Nr. sąraše

bių tarybų rinkimai, kurių metu,
rinkėjų sprendimu, liberalams nei
mero posto, nei daugumos pozicijų užimti nepavyksta.
2015-03-02 Jau kitą dieną po
rinkimų UAB „Mano aplinka“ atsiima ieškinį iš teismo ir nutraukia
teisminius procesus. Akivaizdu –
nelaimėjus rinkimų, nebėra prasmės bylinėtis.
Kelti triukšmą opozicijos atstovai pradėjo, kai tik buvo paskelbtos konkurso sąlygos. O nuolatiniais liberalų skundais, purvo
pylimu, kalbomis apie neskaidrumą, keliamomis abejonėmis apie
esamą valdžią, ko gero, siekta
nukreipti žvilgsnį į kitus, pasle-
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piant savus darbus ir užmojus?
Pralaimėjus rinkimus, jau kitą
dieną UAB „Mano aplinka“ atsiima ieškinį, ir byla nekeliauja į teismą. Spėjame, kad planas buvo
konkretus – bet kokia kaina atsidurti valdžioje, įvykdant galimą
aferą, kuria siekta užvaldyti miesto lėšas. Jeigu būtų pasiekta, kad
UAB „Druskininkų komunalinis
ūkis“ būtų pašalintas iš konkurso, galimai 10,9 mln. Eur šio
plano sumanytojams būtų kapsėję 7-erius metus ar, galimas daiktas, keliavę neaiškiomis kryptimis
iš savivaldybės biudžeto.
Kol mes būsime valdžioje, to
neleisime!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-193-05
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Ligos sujauktą gyvenimą į vėžes gražino operacija
įžiūrėti smulkius daiktus, skaityti
ir rašyti, akiniai mažai tepadėdavo, spalvos išbluko ir tapo neryškios. Moteris kreipėsi į arčiausiai
jos gyvenamosios vietos esančius medikus. Gydytojai kataraktą
nustatė ne iš karto, bet net ir tiksliai sužinojusi, kokia liga temdo
jos akis, p. Elena sakė, jog operuotis ryžosi ne iš karto.

Gydytojas oftalmologas-mikrochirurgas
V. Kilius

Liga progresavo keletą metų
Dar neseniai Varėnos rajono gyventoja p. Elena buvo įsitikinusi,
kad ją ėda kažin kokia onkologinė liga. Mat 54 metų moteris per
trejus metus tapo beveik akla. Per
regėjimo lauką uždengusį rūką ji
nebeatpažindavo už keturių metrų esančio žmogaus. „Kai kurie
pažįstami pykdavo, kad nesisveikinu. Priekaištus išklausydavau
tylėdama, nes nesinorėjo kiekvienam pasakoti, kad aš jų tiesiog
nematau“, – ne vienerius metus
trukusią pusaklio žmogaus gyvenimo kankynę iki šiol su siaubu
prisimena moteris.
P. Elenai regėjimas trikti pradėjo
prieš keletą metų. Matyti ji pradėjo lyg per rūką, vis sunkiau buvo

Vienintelis gydymo būdas –
operacija
Regėjimui vis prastėjant, p. Elena nutarė nebedelsti. Ji sako, kad
Varėnos medikai rekomendavo
kreiptis į Medicinos diagnostikos
ir gydymo centrą, įsikūrusį Vilniuje, V. Grybo gatvėje, kuriame moderniausia įranga ištiriamos akys,
nustatomos ligos, atliekamos
operacijos.
Sutuoktinio lydima, moteris atskubėjo į Vilnių. Ten ją apžiūrėjęs
gydytojas oftalmologas mikrochirurgas V. Kilius patvirtino, kad p.
Elenai katarakta.
Katarakta – tai akies lęšiuko
liga. Sveikas lęšiukas yra skaidrus ir pralaidus šviesai. Ligai jį
paveikus, lęšiukas susidrumsčia, šviesa nebegali prasiskverbti į akį. Dėl tokio sutrikimo žmogus pradeda prasčiau matyti,
daiktai aplinkui atrodo neryškūs,
lyg gaubiami rūko. Tampa sun-

ku vairuoti automobilį tamsiu paros metu, nes labai akina šviesos,
blogiau matyti saulėtą dieną, nebetinka anksčiau nešioti akiniai.
Regėjimas vis blogėja, kol žmogus galiausiai pradeda skirti tik
šviesą nuo tamsos. Vienintelis
kataraktos gydymo būdas – operacija, kurios metu susidrumstęs
lęšiukas pašalinamas ir pakeičiamas dirbtiniu. Jei neoperuojama,
liga pasibaigia visišku apakimu –
žmogus praranda regėjimą ir nebegali gyventi be artimųjų pagalbos.
Pasaulį išvydo iš naujo
P. Elenos operacija, kurią atliko tas pats akių gydytojas mikrochirurgas Vaidas Kilius, praėjo
sklandžiai. „Jokių nemalonių pojūčių nepatyriau, nes per operaciją miegojau, medikų balsus girdėti pradėjau tik viskam baigiantis“,
– patirtą kataraktos operaciją,
kuri tęsėsi pusę valandos, prisimena p. Elena. Kadangi operacija buvo atlikta po pietų, moteris iki
kitos dienos ryto pasiliko vienoje
iš Medicinos diagnostikos ir gydymo centre įrengtų patogių palatų.
„Personalas manimi labai rūpinosi, nuolat teiravosi kaip jaučiuosi,
klausinėjo ar ko nepageidaučiau“,
– privačios medicinos įstaigos
darbuotojų dėmesiu pacientui

stebėjosi ir gėrėjosi p. Elena.
Tvarstis nuo operuotos moters
akies buvo nuimtas jau kitos dienos rytą. Anot p. Elenos, patyrusi, kad išoperuota akimi mato be
priekaištų, kurį laiką tiesiog negalėjo atitokti. „Jaučiausi, lyg pasaulį matyčiau iš naujo. Prieš
išvykdama namo kaip smalsi mokinė ekskursijoje apžiūrėjau gražiausiais Vilniaus vietas“, – visiškai atgavusi regėjimą operuota
akimi džiaugėsi moteris.
Po operacijos – į namus
P. Elenai, kaip ir kitiems Medicinos diagnostikos ir gydymo centro pacientams, kataraktos operacija buvo atlikta
ultragarso
aparatu, kuris laikomas itin patikimu ir labai saugiu: susidrumstusį
lęšiuką išsiurbus, aparatas automatiškai sustabdo procesą ir kiti

akies audiniai lieka nepažeisti.
Juo galima saugiai išoperuoti net
ir labai įsisenėjusią kataraktą.
Pacientai pasveiksta ir regėjimą
atgauna labai greitai – jau net keletą valandų po operacijos ar kitą
dieną. Dažniausiai operacija trunka iki pusvalandžio, jei katarakta
užleista ar komplikuota, – kiek ilgiau. Medicinos diagnostikos ir
gydymo centre išoperuoti pacientai gali jau tą pačią dieną – po 1-2
valandų – vykti į namus.
Regėjimas atgaunamas tuoj pat
po operacijos, jei nėra kitų akies
ligų. Po kataraktos operacijos 95
proc. pacientų atgauna 50-100
proc. regėjimo. Žmogus vėl gali
imtis visų įprastinių darbų ir pomėgių, o kataraktos keltus nemalonumus pamiršti, lyg jų ir nebūtų buvę.

NEMOKAMAS IŠTYRIMAS DĖL KATARAKTOS
OPERACIJOS
VšĮ Varėnos ligoninė kartu su Medicinos diagnostikos ir gydymo
centru kviečia į nemokamas gydytojo oftalmologo-mikrochirurgo
V. Kiliaus konsultacijas ir ištyrimą dėl kataraktos operacijos.
Konsultacijos ir tyrimai bus atliekami kovo 2 d. nuo 9 iki 14 val.
VšĮ Varėnos ligoninė adresu M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 82370.
Vietų skaičius ribotas, su savimi turėkite šeimos gydytojo siuntimą.
Užsakymo Nr. MDR-193-01

„Saulės“ mokyklos bendruomenė keliavo į Lietuvos tarpukarį
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė, minėdama
Lietuvos
nepriklausomybės
101-ąsias metines, organizavo
veiklas, kurios ugdo mokinių
pilietiškumą, kritinį mąstymą,
kūrybiškumą, gaivina tautinį
sąmoningumą, kviečia domėtis ir iš naujo atrasti, džiaugtis
ir didžiuotis tuo, kas sukaupta. Tad ne veltui mokiniai ir mokytojai vasario 15-osios rytmetį tarsi keliavo laiku – aplankė
tarpukario Lietuvą. Šios kelionės metu jie prisiminė pačius
svarbiausius ir iškiliausius
tautos istorijos kūrėjus – žmones, kurie paženklino laisvės
kelią savo ryškiais įspaudais,
įsimintinais darbais, įprasmino
jos savastį dainose, eilėse, visam pasauliui skelbė Lietuvos
vardą.
Vyresniųjų klasių moksleiviai,
raginami įvairių dalykų mokytojų,
tądien susibūrė į projektinių darbų rengimo grupeles – kiekvienas
rinkosi jam patinkančią tyrinėjimo sritį, naudingą temą. Penktadienio rytą buvo pasiūlyta 14 skirtingų darbo sekcijų, tad net patys
išrankiausieji galėjo rasti sau tinkančią ir patinkančią! Keliautojai
laiku, nagrinėdami Lietuvos tarpukario istoriją, aktualiausius įvykius, žymiausias asmenybes, surinko daug naujos medžiagos apie
tų dienų įvykius, žmones. Aviacijos mėgėjai tyrinėjo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno rengimąsi
kelionei per Atlantą, stengėsi išsiaiškinti žūties aplinkybes, lakūnų
įamžinimą ir atminimą šiandien
(projekto vad. I. Valentukevičienė). Lietuvių kalbos mokytojos R.
Truskienė ir V. Dudzinskienė kartu su mokiniais skaitė iškiliausių
tarpukario Lietuvos poetų eiles,
prozos ištraukas, aptarė jų kūrybos temas, simbolius, domėjosi

skaudžiu kūrėjų likimu, šalį užėmus okupantams. Daug dėmesio
sulaukė „Tarpukario madų“ artelė: šiame mini projekte darbavosi
merginos, kurios studijavo to laikmečio moterų ir vyrų aprangos
ypatumus, medžiagas, domėjosi, kas seniau buvo laikoma grožio pavyzdžiu ir panašiai. Projekto dalyvės pačios kūrė drabužių
eskizus, parengė darbą apibendrinantį plakatą (projekto vad. R.
Zubienienė). Istorijos mokytoja R.
Vaškevičienė ir jos ugdytiniai tyrinėjo Lietuvos Respublikos Prezidentų biografijas, o kad būtų dar
įtikinamiau, patys į juos ir įsikūnijo
– persirengė A. Smetona, jo žmona, K. Griniumi, A. Stulginskiu...
Bene patraukliausia tapo Lietuvos tarpukario sporto tema. Projekto dalyviai domėjosi pačios
populiariausios sporto šakos –
krepšinio – istorija! Sužinojo, kad
anksčiau jis vadinosi krepšiasvydžiu, kad lietuviai net dvejetą kartų tapo Europos čempionais, o
triūsą mokiniai vainikavo sporto
salėje – žaidė krepšinį (vad. O.
Petruninienė). Geografijos mokytoja I. Kadziauskienė mokiniams
pasiūlė nagrinėti gimtųjų Druskininkų miesto istoriją, plėtrą, architektūros raidą, simbolių reikšmes.
Muzikos mokytoja I. Daniušienė padėjo mokiniams susipažinti su Lietuvos pop muzikos raida, žymiausiais kompozitoriais ir
kūriniais. Kartu su Matu Šalčiumi – keliautoju, mokytoju, rašytoju, žurnalistu – ,,motociklu“ mokiniai leidosi į pažintinę kelionę po
svečias valstybes ir tautas, dviračiu apkeliavo Lietuvą, svečio R.
Šerpatausko dėka sužinojo, kad
šis žymus žmogus Lietuvoje įkūrė
Šaulių sąjungą, kuri šiemet mini
100-ąsias veiklos metines, todėl
mes, ,,Saulės“ mokiniai, švęsti
pradėjome pirmieji (vad. R. Jaskelevičienė). Mokytoja G. Kalesnykaitė projekto dalyviams padėjo susipažinti su tarpukario

Lietuvos apdovanojimais, medaliais; R. Pakeltienė kartu su mokiniais domėjosi Vytauto Didžiojo
universitetu, jo veikla; G. Sutkienė ir mini projekto dalyviai tyrinėjo to laikmečio architektūros raidą, žymiausių planuotojų darbus,
pastatų istoriją; R. Krivickienė padėjo mokiniams rasti informacijos apie Tado Ivanausko darbus,
tyrinėjimus ir reikšmingą palikimą, jo darbų įamžinimą zoologijos, botanikos muziejuose; V.
Giedraitienė ir jos ugdytiniai nagrinėjo Kauno Prisikėlimo bažnyčios istoriją, svarbiausius jos įvykius. Pradinių klasių mokytojos ir
mokiniai taip pat domėjosi tarpukario Lietuvos istorija: mažieji šalies patriotai rengė seminarus,
kuriuose vieni kitiems pristatė
Prezidentų biografijas, akcentavo svarbius Lietuvos valstybingumo įvykius, rengė informacinius
plakatus, skanavo tautinių spalvų želė, puošėsi senoviniais ap-

darais, gražiausiomis spalvomis
margino mandalas, netgi pabuvojo senajame Lietuvos kaime –
mušė sviestą, skanavo lašinių...
Kiekviena mini projektą vykdžiusi grupelė mokinių/klasė savo
darbų rezultatus apibendrino informaciniuose plakatuose – visi

darbai, mokinių tyrinėjimų refleksijos, eksponuojami mokyklos erdvėse: I aukšto fojė, koridoriuose.
Belieka apžiūrėti ir įsitikinti, koks
išradingas, kūrybingas gali būti
gimtosios šalies istorijos mokymasis, žinių perėmimas ir perdavimas.

„Saulės“ mokyklos mokiniai ir mokytojai vasario 15-osios rytmetį leidosi į kelionę laiku – aplankė tarpukario Lietuvą/„Saulės“ mokyklos archyvo
nuotrauka
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Meno mokyklą puošiančiuose vitražuose – M. K. Čiurlionio
kūrybos atgarsiai

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokylos direktorė O.Olšauskienė pristatė vitražų autorius K. E. Šatūną ir V. Matonį/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį trečiadienį Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokykloje surengtas restauruoto vitražo „Pavasaris“ ir
naujo vitražo „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“ pristatymas.
Susirinkusieji turėjo galimybę bendrauti ir su vitražų autoriais Konstantinu Eugenijumi
Šatūnu bei Vincu Matoniu.
Druskininkų savivaldybė nuolat
skiria dėmesį, kad švietimo įstaigose aplinka būtų tvarkinga, patogi, moksleivius ir mokytojus
motyvuojanti kūrybingai siekti pasirinktų tikslų. Todėl įgyvendinami
projektai, pagal kuriuos investuojama ne tik į efektyviam mokymui
ir patogiam mokymuisi reikalingas priemones, bet ir atnaujinamos, puošiamos mokymuisi skirtos patalpos, kitos erdvės. Vis
naujais vitražais Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokykla puošiama nuo 2016 metų.
Vitražai, puošiantys erdvaus
fojė langus, eksponuojami, įgyvendinant Druskininkų savivaldybės projektą „Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno
mokyklos infrastruktūros tobulini-

mas“ ir Druskininkų savivaldybės
bei miesto muziejaus projektą
„Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“.
Nuolatinėje ekspozicijoje M. K.
Čiurlionio meno mokykloje dabar yra 6, naujai sukurti vitražai: „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“ (autorius V. Matonis);
„Čiurlionio atspindžiai“ (autorė
Eglė Rakauskaitė), „Origami virš
Nemuno“ (Rimvydas Mulevičius),
„Gyvybė iš žemės gelmių“ (Nerijus Baublys), „Parafrazės su Čiurlioniu“ (Eimutis Markūnas), „Atspindžiai/vasaros simfonija-2015“
(Edita Utarienė) ir restauruotas vitražas „Pavasaris“ (autorius K. E.
Šatūnas).
Lietuvos vitražininkų kartos, suformavusios modernaus lietuviškojo vitražo mokyklą, atstovo,
daugelio modernių architektūrinių
vitražų Lietuvoje ir užsienyje autoriaus, Lietuvos dailininkų sąjungos nario K. E. Šatūno klasikinio
vitražo pavyzdys „Pavasaris“ mokyklą puošia dar nuo 1977-ųjų. Ilgainiui vitražas tapo nesaugus:
suskilo, iškrito kai kurios stiklo
detalės, išsigaubė atskiros vitražo kompozicijos dalys.

Mandalą galite nusipiešti ir
Druskininkų savivaldybės bibliotekoje
Ištirpus varvekliams ir artėjant
pavasariui, į Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką atkeliavo
daug ryškių, įvairiaspalvių saulių
– Agnės Čyžiūtės sukurtų mandalų.
Mandalų piešimas – tai kūrybinis ir terapinis procesas. Šiam užsiėmimui nebūtina turėti piešimo
įgūdžių. A. Čyžiūtė sako: „Kai apima koks nors gyvenimo ilgesys
ar egzistencinis liūdesys, aš imu
spalvotus pieštukus ir, nieko nelaukusi, imu piešti, piešti... Prieš
mane atsiveria visai kiti pasauliai
– kupini spalvų, šviesos, žaismės.
Pilni svajonių, neapsakomo žodžiais virpulio ir prasmės. Šiame
spalvų pasaulyje aš esu laiminga.
Laiminga, tarsi atradusi Karalių
pasaką savyje ir aplink. Kviečiu
ir Jus pasidžiaugti tuo, kas tikra,

Siekiant vitražą ir toliau saugiai
eksponuoti, reikėjo jį sutvirtinti,
atnaujinti, restauruoti, sumontuojant į stiklo paketus.
Druskininkų savivaldybė mokyklai padėjo išspręsti šią problemą.
Kaip teigė restauruoto vitražo „Pavasaris“, esančio visuose
mokyklos aukštuose, autorius K.
E. Šatūnas, kadangi vitražas yra
praeinamoje vietoje, jis siekė, jog

susidarytų įspūdis, kad kiekviena
vitražo spalva, linija būtų lyg judėjime, o žvelgiantieji į vitražą šį judėjimą galėtų tarsi kūrybiškai pratęsti, vaizduotėje laisvai kurdami
savo vizijas.
Lietuvos dailininkų sąjungos narys, daugelio parodų Lietuvoje ir
užsienyje dalyvis, vitražo „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“ autorius V. Matonis, pristatydamas savo darbą, įvardijo, jog
jam labai patiko dirbti M. K. Čiurlionio tema.
Menininkui artima ne tik M. K.
Čiurlionio kūrybos filosofija – jis ir
pats ankstyvąją vaikystę praleido
Senojoje Varėnoje, kurioje gimė ir
M. K. Čiurlionis.
Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas Linas Urmanavičius, mero
patarėjai Irena Lynikienė ir Aivaras Kadziauskas, Miesto muziejaus direktorius Gintaras Dumčius, Švietimo centro direktorius
Vytautas Gintutis, kitų Druskininkų savivaldybės įstaigų vadovai,
Meno mokyklos bendruomenė,
druskininkiečiai, besidomintys vitražo menu.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas pasidžiaugė,
kad prieš ketverius metus Savivaldybės inicijuotas projektas sėkmingai vykdomas: „Ačiū kūrybingam jaunimui, kuris siekia tobulėti
meno srityje, ačiū mokytojų kolektyvui už naujas mintis, idėjas.
Puiku, kad tarp jų – ir iniciatyvos,
susijusios su M. K. Čiurlionio gyvenimu, kūryba. Džiaugiuosi, kad
galime nors maža dalele papuošti mokyklos aplinką.

Gražinkime, puoškime šią mokyklą, kuri tikriausiai daugeliui iš
jūsų yra lyg antrieji namai. O kartu puoškime ir mūsų visų bendrus
namus – Druskininkus.“
Druskininkų miesto muziejaus
direktoriaus G. Dumčiaus nuomone, ypač vertinga tai, kad darbai – labai skirtingų autorių, todėl
yra galimybė plačiau susipažinti
su įvairiu vitražu.
Be to, ekspozicija mokykloje tęsia vitražo meno eksponavimo tradiciją Druskininkuose – čia
visą laiką buvo daug vitražų.
O Meno mokykla dabar taip pat
yra vienas iš traukos objektų, kuriame, besigrožint vitražais, galima rasti M. K. Čiurlionio kūrybos
atgarsių, sąsajų. Kaip pabrėžė M.
K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė Ona Olšauskienė, vitražai
ne tik puošia Meno mokyklos erdves, bet ir yra vertingi, kaip meninė edukacinė priemonė.
Renginio svečiams įteiktos atminimo dovanos: meno mokyklos
mokinės Kotrynos Balčiūtės sukurtas vitražas (darbo vadovė –
mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė) ir keramikiniai, dekoruoti
vitražiniu stiklu, atminimo medaliai, sukurti vyr. mokytojos Gulnaros Kupčinskienės.
Po vitražų pristatymų surengtas Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos mokinių koncertas.
„Mano Druskininkai“ informacija

Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės vadovai, įvairių Druskininkų įstaigų atstovai, Meno mokyklos bendruomenė, druskininkiečiai,
besidomintys vitražo menu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jaunųjų Druskininkų futbolininkų sėkmė

kas suteikia mūsų būčiai lengvumo, poilsio ir šypsenos. Lai sujungia mūsų širdis spalvoti takučiai!“.
Paruošti mandalų trafaretai ir
spalvoti pieštukai laukia Jūsų bibliotekoje. Prisijunkite!

Jonavoje surengtose Lietuvos
olimpinio festivalio 5x5 merginų futbolo tarpzoninėse varžybose puikiai pasirodė Druskininkų
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
futbolininkės, treniruojamos Vytauto Kapčiaus. Futbolininkės pogrupio varžybose užėmė II vietą, Lietuvoje bendroje įskaitoje
dalijosi 5-8 vietą ir iškovojo 84,5
įskaitinių taškų.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos Lietuvos olimpinio
festivalio 5x5 berniukai, treniruojami V. Kapčiaus, tarpzoninėse
varžybose Alytuje pogrupyje užėmė IV-ąją vietą, Lietuvoje bendroje įskaitoje dalijosi 12-16 vietas ir
iškovojo 84 įskaitinius taškus.

Druskininkų viešosios
bibliotekos informacija

„Saulės“ pagrindinės
mokyklos informacija

„Saulės“ pagrindinės mokyklos futbolininkės, treniruojamos V. Kapčiaus, pogrupio varžybose
užėmė II vietą/Donato Savulionio nuotrauka
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Dėl V. Semeškos skundų – VRK išlaidos iš mokesčių mokėtojų kišenės
Iš rinkimams ir referendumui
skirtų pinigų Vyriausioji rinkimų komisija sumokės savaitraštį „Mano Druskininkai“ leidžiančiai redakcijai. Už tokias
išlaidas mokesčių mokėtojai
gali „dėkoti“ konservatoriui Viliui Semeškai.
Pagal gruodžio pradžioje priimtą
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą Vyriausioji
rinkimų komisija privalo sumokėti savaitraštį „Mano Druskininkai“
leidžiančiai įstaigai „Kantri medija“ 1079,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Toje pačioje byloje Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas vakar išnagrinėjo ir klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.
Iš VRK VšĮ „Kantri medija“ priteista 508,2 Eur.
Kai norėjo į Seimą
Po kone trejų metų bylinėjimosi savaitraštį „Mano Druskininkai“ leidžiančios viešosios įstaigos „Kantri medija“ bylinėjimosi
su Vyriausiąja rinkimų komisija
(VRK) dėl konservatoriaus, buvusio Druskininkų savivaldybės tarybos nario, o dabar VRK nario
V. Semeškos skundų, paaiškėjo, kad redakcija teisi, o jo keltas
reikalavimas išspausdinti atsakomąją nuomonę yra nepagrįstas.
Kaip į šią istoriją įsijungė VRK
ir kokiu būdu V. Semeška byloje
tapo trečiuoju suinteresuotu as-

meniu?
Tuo metu į LR Seimą kandidatavusio V. Semeškos nepasitenkinimas prasidėjo, kai leidinyje
„Mano Druskininkai“ 2016 m. rugsėjo 22 d. buvo išspausdintos publikacijos: interviu su Druskininkų
savivaldybės meru Ričardu Malinausku „Klausimas savivaldybės merui Ričardui Malinauskui“,
miesto gyventojų nuomonės apie
artėjančius rinkimus į LR Seimą –
„Ką rinksime į LR Seimą? Už ką
žada balsuoti druskininkiečiai?“
bei miesto gyventojos Elenos
Naujokaitienės nuomonė „Kas
meluoja ir klaidina Druskininkų
bendruomenę?“
Jau kitą dieną po to, kai šios publikacijos buvo išspausdintos savaitraštyje „Mano Druskininkai“
(Nr. 71) V. Semeška, tuo metu
kandidatavęs į LR Seimą, raštu
pareikalavo redakcijos paskelbti jo „atsakomąją nuomonę“, motyvuodamas tuo, jog visose šiose
publikacijose esą buvo paskelbta jį kompromituojanti medžiaga.
Redakcija tai padaryti atsisakė,
nes visose trijose publikacijose
buvo pateikiama skirtingų žmonių nuomonė, o ne žinia. Ir nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo taikyti Seimo rinkimų įstatymo
nuostatas. V. Semeška nedelsdamas kreipėsi į VRK, prašydamas
taikyti minėtas nuostatas, tačiau
ir VRK jo prašymo „dėl atsakomosios nuomonės paskelbimo“ ne-

tenkino; bet pažymėjo, jog, šiam
pateikus „atsakomąją nuomonę“,
parengtą pagal įstatymo reikalavimus, klausimas gali būti svarstomas iš naujo.
Taisė greitai
Gavęs tokį VRK išaiškinimą, V.
Semeška jau tą pačią dieną pateikė pataisytą „atsakomąją nuomonę“.
Tačiau tuometė VRK pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė surašė Pažymą Nr. 3-82(1.2),
kurioje konstatuota, kad minėtose „Mano Druskininkai“ publikacijose yra pateikta nuomonė (ne
žinia), kuri negali būti pripažinta kompromituojančia medžiaga ir nesuteikia teisės reikalauti
paskelbti atsakomąją nuomonę.
Šioje Pažymoje ir vėl siūlė kandidato į Seimo narius V. Semeškos reikalavimo dėl atsakomosios
nuomonės paskelbimo netenkinti. Tačiau V. Semeška neatlyžo:
po keleto dienų jis iš VRK savo
prašymą dėl „atsakomosios nuomonės“ į dvi publikacijas paskelbimo atsiėmė, pateikdamas naują prašymą dėl „atsakomosios
nuomonės“ paskelbimo. Tąkart
– prašydamas paskelbti atsakomąją nuomonę jau tik dėl vienos
publikacijos („Klausimas Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui?“) teiginio: „...semeškos, kurie teisti už finansines
machinacijas“, nurodydamas at-

sakomąją nuomonę: „Noriu patikslinti, kad nebuvau teistas už
jokius ekonominius ir kitus nusikaltimus“. Po šio V. Semeškos
reikalavimo VRK, kuri anksčiau,
savo Pažymoje, buvo pripažinusi,
kad to daryti nėra teisinio pagrindo ir šios Pažymoje išdėstytos
argumentacijos nepakeitė – vis
dėlto nusprendė, kad savaitraštis „Mano Druskininkai“ turėjo paskelbti kandidato į Seimo narius
V. Semeškos atsakomąją nuomonę bei paskelbti ją per Lietuvos VRK nacionalinį radiją ar televiziją.
Sprendimas – neskundžiamas
Nagrinėdamas situaciją, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, panaikinęs pirmosios
instancijos – Vilniaus apygardos
administracinio teismo – sprendimą, priėmė naują, neskundžiamą. Jame nurodoma, kad
dar 2016-ųjų spalį priimtas VRK
sprendimas „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Viliaus Semeškos atsakomosios
nuomonės paskelbimo“, naikinamas.
Tad dabar dėl tuomečio kandidato į LR Seimą konservatoriaus
V. Semeškos nepagrįstai kelto
reikalavimo VRK turi prievolę padengti bylinėjimosi išlaidas, kurios bus sumokėtos iš rinkimų ir
referendumų organizavimui skirtų lėšų. Tai patvirtinta ir vasario 7
d. vykusiame VRK posėdyje, kuriam pirmininkavo L. Matjošaitytė.
Ar yra „apimtis“?
Iš įvairių V. Semeškos pasisakymų viešoje erdvėje gali susidaryti įspūdis, kad viešąjį interesą
jis laiko visuomenei svarbia vertybe. „Kaip Jūs manote, ar apsaugojote viešąjį interesą, ir
kokiu būdu (priemonėmis), jei
mokesčių mokėtojų pinigais
dabar turi būti apmokėtos išlaidos, kurias lėmė ir Jūsų paties veiksmai?“ – rengdami šią
publikaciją, raštu paklausėme V.
Semešką. Atsakymo į šį klausimą
teko kreiptis dukart. Mat iš pirmo-

jo atsakymo susidarė įspūdis, jog
politikas galimai nieko neprisimena. Net ir to, kad byloje buvo trečiuoju suinteresuotu asmeniu,
dėl kurio skundo, reikalavimų visas procesas ir prasidėjo: „Byloje tarp VRK ir VŠĮ „Kantri medija“
nebuvau nei ieškovu, nei atsakovu. Todėl yra nesąžininga ir neteisėta mane asmeniškai kažkuo
kaltinti. Už praeitos kadencijos
VRK sprendimus niekaip negaliu
prisiimti jokios atsakomybės. V.
Semeška“, – atskriejo V. Semeškos atsakymas su jau įprastu jam
įžanginiu įspėjimu redakcijai: komentarą spausdinti „pilna apimtimi, neiškraipant“ (kalba netaisyta,
– red. past.). „Ar nėra taip, kad,
jei nebūtų minėtų Jūsų skundų, nebūtų dabar ir VRK prievolės padengti bylinėjimosi išlaidas, kurios turi būti sumokėtos
iš rinkimų ir referendumų organizavimui skirtų lėšų?“, – siekdami aiškumo, raštu paklausėme
V. Semešką dar kartą, pakartodami ir klausimą apie viešąjį interesą. „Mano prašymą dėl leidinyje
„Mano Druskininkai“ paskelbtos
kompromituojančios medžiagos
2016 m. pripažino pagrįstu praeitos kadencijos VRK, o paneigimą, vadovaujantis VRK sprendimu, paskelbė Lietuvos radijas,
– atsakė redakcijai V. Semeška. –
Praeitos kadencijos VRK sprendimo teisėtumą vertino teismas, jei
VRK sprendimas buvo netinkamai įformintas ir/ar nepakankamai pagrįstas, atsakomybė tenka
praeitos kadencijos komisijai, priėmusiai tokį sprendimą.“
Atsakymus, kurie yra pateikti
„pilna apimtimi“, taip ir publikuojame. Tačiau ar jie sudaro įspūdį,
jog yra atsakyta „į temą“?..
Parengė savaitraščio „Mano
Druskininkai“ redakcija
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PRO MEMORIA
Vasario 17-ąją mirė ilgametis
įmonės „Druskininkų vandenys“
vadovas Vidas Jakimavičius.
Mūsų visų širdgėla, netekus ne
tik gerbiamo, moraliniu autoritetu laikyto, neįkainojamą profesinę patirtį sukaupusio ilgamečio
įmonės vadovo, bet ir jautraus,
nuoširdaus ir išmintingo pašnekovo, – didžiulė. Sunku rasti žodžius ją apsakyti.
Vidas
Jakimavičius
gimė
1949-12-06 Rokiškio r. Tartališkės kaime.
Kai 1968-aisiais, baigęs tuometį Panevėžio politechnikumą,
įgijo vandentiekininko specialybę ir pagal paskyrimą atvyko
dirbti į Druskininkų komunalinių
įmonių kombinatą, V. Jakimavičius dar neturėjo nė dvidešimties. Kaip ir daugumai to meto
jaunuolių, jam teko atlikti karinę tarnybą. Grįžęs, kibo į mokslus tuomečiame Vilniaus inžineriniame statybos institute;
1976-aisiais Vilniaus inžineriniame statybos institute įgijo inžinieriaus ekonomisto specialybę.
Toje pačioje įmonėje dirbo meistru, vėliau – vyriausiuoju meistru, o po kurio laiko
gavo inžinieriaus, vėliau vyriausiojo inžinieriaus pareigas.
1987-aisiais tapo įmonės direktoriumi.
Bendrovei „Druskininkų van-

VIDAS JAKIMAVIČIUS
(1949-12-06 – 2019-02-17)

denys“ vadovavo daugiau nei
trisdešimt metų, o iš viso šioje
srityje dirbo daugiau kaip penkiasdešimt metų.
Per tuos dešimtmečius įmonė
ne kartą reorganizuota: buvo ir
Komunalinių įmonių kombinatas, ir Teritorinė vandentiekio
ir kanalizacijos valdyba; vėliau
– Valstybinė vandens tiekimo
įmonė, dar vėliau – „Druskininkų vandentiekis“.
Dabartinė bendrovė, „Druskininkų vandenys“, vertinama kaip tvarkinga, ūkiškai besitvarkanti įmonė, ir tai didelis
jos ilgamečio vadovo Vido Ja-

Užuojautos
kimavičius nuopelnas. Jo atsakingumas, įžvalgumas suteikė
šansą pasinaudoti investavimo
galimybėmis, gauti pirmąsias
investicijas iš Europos bendrijos ir prisidėti prie būtinų ir tokių svarbių Druskininkų gyventojams projektų įgyvendinimo.
Nepaisant visų sunkumų, kurias dėl įvairių laikmečio pokyčių ir reorganizacijų patyrė
įmonė, jai vadovavusiam V. Jakimavičiui svarbiausia buvo išlaikyti žmogišką, širdingą ryšį
su darbuotojais. Jis sakydavo,
kad kolektyve, kaip ir šeimoje,
svarbu kalbėtis, nes tada lengviau rasti išeitį.
... Mūsų visų, dirbusių drauge, atmintyje šviesaus atminimo Vidas Jakimavičius išliks
kaip žmogus, vadovas, visada turėjęs laiko kitiems. Jam
buvo svarbus kiekvienas darbuotojas. Jo paprastumas, santūrumas, žmogiškoji šiluma,
reiklumas, o kartu ir pagarbus
požiūris į bendradarbius mums
telieka kaip priesakas, bylojantis apie aukščiausius žmogiškumo principus.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą
– žmoną Janiną, dukrą Astą,
sūnų Valdą, netekus mylimo
vyro, tėvelio.
UAB „Druskininkų vandenys“
kolektyvas

Renginiai

Vasario 22d. 16 val. Literatūrinė
popietė
vaikams
„Įdomiausios
akmenukų istorijos“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)

Nors, atrodo, žinome išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai. O žodis „niekada“ vis žeidžia, tolstant
praradimui.
Netekome puikaus, intelektualaus, talentingo žmogaus, savo srities
profesionalo, žmogaus, turėjusio aštrų protą, empatiją kitų atžvilgiu, turėjusį daug ambicijų ir planų.
Šią sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame
Vido Jakimavičiaus šeimą.
Druskininkų savivaldybės administracija ir Taryba
Nuoširdžiai užjaučiame antstolę Janiną Jakimavičienę bei jos artimuosius, mirus mylimam vyrui.
Antstolės Janės Jakimavičienės kontoros darbuotojai
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurį mums dovanojo, meilėje, kurią mums dalino.
Išėjus Tėveliui, liko tuštuma. Tegul ją bent akimirką užpildo ir begalinį skausmą sušvelnina mūsų nuoširdi užuojauta.
Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Stonkuvienę, į Amžinybę
iškeliavus mylimam Tėveliui
Druskininkų viešosios bibliotekos kolektyvas
Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame Gintautą Krušą ir
artimuosius.
Liškiavos g. 31 kaimynės Marytė ir Birutė
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi.

(Vytautas Mačernis)

Iškeliavus į Amžinybę mylimam Tėveliui, nuoširdžiai
užjaučiame Ireną Stonkuvienę.
Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalteriai

Vasario 26 d. 19 val. Druskininkų
miesto
neįgaliųjų
draugijos
ansamblio
„Rasa“
(vadovas
Algimantas Padegimas) koncertas
(„Draugystės
sanatorijos“
Raudonoji salė)

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla išlieka,
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...

Vasario 27 d. 17 val. Vilniaus dailės
akademijos Garbės profesoriaus
Algimanto
Švėgždos
(19411996) albumo „Laimės šulinys“
sutiktuvės. Dalyvaus VDA leidyklos
direktorius M. Iršėnas, sudarytoja
ir tekstų autorė R. Rachlevičiūtė,
kūrybos tyrinėtojai V. Mažrimienė
ir A. Nedzelskis. Koncertuos
Druskininkų TAU moterų vokalinis
ansamblis „Vakarėjant“. Vadovė V.
Šedienė (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Mirus Eduardui Sadauskui, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Rimą
ir visus artimuosius.
Druskininkų „Bočių“ „Pasagėlės“ klubas

Parodos
Vasario 18 d.-kovo 15 d. Agnės
Čyžiūtės mandalų paroda „Spalvotu
taku link širdies“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Vasario 8-28 d Vilniaus universiteto
Konfucijaus
instituto
parengta
paroda
„Konfucijaus
išmintis“
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 5-28 d. Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos V. K.
Jonyno dailės skyriaus mokytojos
metodininkės O. Olšauskienės
mokinių tekstilės darbų paroda.
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 18 d.-kovo 8 d. Spaudinių
paroda „Kalboje gimtojoje –
tautos dvasia ir gyvybė“, skirta
Tarptautinės
gimtosios
kalbos
dienai (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Perka įvairų mišką.
Tel. 8 603 12490

Brangiai perka senus
gintaro karolius (2000
Eur už 100 g), sages,
pakabukus, gabalus.
Tel. 8 674 61640
Brangiai perku mišką
(gali turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams ir artimiesiems, laidojimo namų „Okona“ kolektyvui, Druskininkų parapijos
klebonui Kęstučiui Masevičiui, UAB ,,Drusvita“ ir visiems, padėjusiems, užjautusiems, palaikiusiems sunkią netekties valandą, netekus mylimo vyro, tėvelio ir senelio Jono Gecevičiaus.
Žmona Stasė, dukra ir
sūnūs su šeimomis

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2019.02.22 d.
Penktadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
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 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.
Premjera. Kuždesių sala.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 5.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 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“.
16:25 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bembis“.
21:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės.
Nyderlandai – Lietuva.
22:55 VAKARO KINO TEATRAS .
„Naktinis pasimatymas“.
00:45 „Universalus karys. Kita karta“.
02:20 „Pasiutę šunys“.
04:00 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Valanda su Rūta.
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. Žalioji širšė.
23:25 Ekstremali riba.
01:10 Ryklių užtvanka.
02:35 Pagrobtieji.
03:55 Programos pabaiga.

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Čempionai.
07.30 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 Reporteris.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Bitininkas“.
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 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „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. Kas slypi
viduje”.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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. Palangos
„Kuršiai“ - Vilniaus „Perlas“. Tiesioginė
transliacija.
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Ekstremalus greitis
23:40 Mirties apsuptyje 2.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:10 „Amžiaus nusikaltimai“.

2019.02.23 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
07:00 Dvynukės.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Japonijos gamtos kalendorius.
12:55 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 6.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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“.
24:00 Premjera. Benis ir Džiun.
01:40 Kuždesių sala.
03:55 Teisė žinoti.
04:25 Džesika Flečer 6.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės
meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Nimės sala“.
12:55 „Sugrįžimas į Nimės salą“.
14:40 „Simpsonai“.
15:10 „Havajai 5.0“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 PREMJERA. „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS. „Šventa vieta“.
23:10 „Tai reiškia karą“.
01:05 „Naktinis pasimatymas“.
02:35 „Žvėries pilvas“.
04:10 „Havajai 5.0“.
05:00 „Svotai“.
06:30 „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 „Ogis ir tarakonai“.
09:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA. Peliuko Gambos nuotykiai.
11:10 Stebuklingos letenos.
13:05 Geras vyrukas.
15:00 Mergina iš Džersio.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.

18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Kung Fu Panda 2.
21:15 Paskutinis jaunikio išbandymas.
23:30 PREMJERA. Kietuolis Rodas.
01:10 Žalioji širšė.
03:05 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.00 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.15 „Pasaulio turgūs.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė”.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje”.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje”.
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Inspektorius Luisas. Kas slypi
viduje”.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:15 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televi-

trina.
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas. 2018 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:05 „Būk ekstremalas“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordono, Džino ir Fredo kulinarinės kelionės
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
17:10 „Kas žudikas?“
18:25 „Lemtingi skambučiai“.
22:10 MANO HEROJUS. Spąstai.
00:05 AŠTRUS KINAS. Nuo sutemų
iki aušros. Budelio duktė.
01:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2019.02.24 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. Kengūrų karalius.
12:55 Pasaulio dokumentika. Laukinė
Šri Lankos gamta.
13:50 Puaro.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų
laida.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:30 Denis Kolinsas.
00:15 Mane mylintys atvažiuos traukiniu.
02:15 Pasaulio dokumentika. Kengūrų karalius.
03:00 Pasaulio dokumentika. Laukinė
Šri Lankos gamta.
03:55 Klausimėlis.lt.
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 „Elfai“.
13:05 „Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas“.
15:05 „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS. „Mes
nusipirkom zoologijos sodą“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Transporteris. Visu greičiu“.
23:55 „Tai reiškia karą“.
01:40 „Mes nusipirkom zoologijos
sodą“.
03:50 „Transporteris. Visu greičiu“.
06:30 „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 „Ogis ir tarakonai“.
09:15 KINO PUSRYČIAI. Sinbadas.
Septynių jūrų legenda.
10:45 Dzeusas ir Roksana.
12:45 Vyriški reikalai.
14:50 Akmenų viesulas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
22:40 PREMJERA. Komandosai.
00:35 Vandens ieškotojas.
02:30 Paskutinis jaunikio išbandymas.
04:15 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Karolina Praniauskaitė”.
07.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Skinsiu raudoną rožę.
12.00 „Vera. Tamsusis angelas”.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie krepšinį.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Spąstai Pelenei“.
20.00 Žinios.
20.25 „Spąstai Pelenei“.
21.00 „24/7”.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“.
00.40 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina”.
02.10 „Vera. Tamsusis angelas”.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės. Haitis”.
05.35 „Pavojingiausios kelionės. Kirgizija”.
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo
čempionatas.
07:30 „Iš visų jėgų“.
08:00 „Būk ekstremalas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:05 „Būk ekstremalas“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordono, Džino ir Fredo kulinarinės kelionės“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
17:05 „Kas žudikas?“.
18:25 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 Žandaras ir žandariukės.
21:30 „Antrininkas“.
22:40 „Kortų namelis“.
23:50 Ekstremalus greitis.
01:25 Nuo sutemų iki aušros. Budelio
duktė.

2019.02.25 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
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 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų
laida.
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 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva - Italija“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Jūrų pėstininkas“.
23:45 „Skubi pagalba“.
00:45 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:35 „Apsukrios kambarinės“ .
02:25 „Ekstrasensai tiria“.
03:50 „Skubi pagalba“.
04:40 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:05 „Apsukrios kambarinės“.
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. Baikeriai.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Komandosai.
03:25 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7”.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Viskas dėl tavęs“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
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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 ga-

tvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:40 „Gelbėtojai - 112“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.
13:35 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Nepataisomi“.
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 Uola.
23:45 Spąstai.
01:30 „Antrininkas“.
02:25 „Kortų namelis“.

2019.02.26 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
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 .
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 „Svajonių ūkis“.
08:20 „Gardu Gardu“.
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.
„Jūrų pėstininkas 2“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:45 „Apsukrios kambarinės“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:10 „Apsukrios kambarinės“.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.

19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Gaudynės Šanchajuje.
00:25 „Judantis objektas“.
01:25 Baikeriai.
03:15 Programos pabaiga.

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Viskas dėl tavęs“.
12.20 „Bitininkas“.
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 ga-

tvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13:35 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės
15:45 „Nepataisomi“.
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 Laisvės kirtis.
22:55 Žandaras ir žandariukės.
00:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

2019.02.27 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
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 5.
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“.
19:25 „TV3 orai“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS. „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
1423:50 „Skubi pagalba“.
00:45 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:35 „Apsukrios kambarinės“.
02:25 „Ekstrasensai tiria“.
03:50 „Skubi pagalba“.
04:45 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:05 „Apsukrios kambarinės“.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
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. Pagirios
Tailande.
00:30 „Judantis objektas“.
01:30 Gaudynės Šanchajuje.
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 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
10.00„Širdies plakimas“.
11.10 „Viskas dėl tavęs“.
12.20 „Bitininkas“.
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 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų ga-

tvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13:35 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Nepataisomi“.
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 Juodasis griaustinis.
22:55 Laisvės kirtis.
00:45 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

2019.02.28 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
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 5.
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.
„Sielonešė“.
00:20 „Rezidentas“.
01:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:40 „Apsukrios kambarinės“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Rezidentas“.
04:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:10 „Apsukrios kambarinės“.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.

13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Pražūtingos gelmės.
00:50 „Judantis objektas“.
01:45 Pagirios Tailande.
03:25 Alchemija.
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
04:20 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 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Viskas dėl tavęs“.
12.20 „Bitininkas“.
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 „Bitininkas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Spąstai Pelenei“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų ga-

tvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13:35 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:50 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 Betsafe–LKL. Nevėžis - Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
21:00 Tylus įniršis.
23:00 Juodasis griaustinis.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:45 „Lemtingi skambučiai“.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės Skubios pagalbos ir
priėmimo, Intensyvios terapijos skyrių personalui, Neurologijis poskyrio vedėjui A. Šatrauskui ir jo vadovaujamam personalui, reabilitacijos skyriaus vedėjai L. Stanekvičienei bei visam kolektyvui už
rūpestį, profesionalumą , rūpestingai gydant ir padedant atstatyti
Elenos Česnulevienės sveikatą .
Sūnus Algirdas

2018 – 2019 M. DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS
KREPŠINIO ČEMPIONATO FINALO VARŽYBOS
2019-02-23 d. (šeštadienį):
11:00 val. Rungtynės dėl 3-4 vietų: „D&D”-„Krantinė 3000“;
13:00 val. Tritaškių metimo ir krepšinio estafetės konkursai;
14:00 val. Rungtynės dėl 1-2 vietų: „Alėjos Ąžuolas“-„Techpro“;
16:00 val. Prizininkų apdovanojimas.
Pertraukų metu koncertuos: Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos pučiamųjų orkestras;
dainuos „R&R“ (Rūta ir Ronata); Šoks šiuolaikinių šokių grupė
„Opus“.
Visi atvykusieji bus vaišinami kava, arbata ir saldumynais!
Kviečiame visus apsilankyti Druskininku sporto centre!
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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
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Tel. 8 608 33221

Šiltiname fasadus (polisterolo klijavimas, arm av i m a s , d e ko r a t y v i n i s t i n k a s) .
Te l . 8 6 5 7 5 0 4 6 0 ; 8 6 7 5 8 3 4 5 3

Perkame brangiai miškus,
žemes.

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

Tel. 8 613 56708

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.

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir
išorės apdaila. Tel. 8 631 76783
Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

Garažų statybos ir eksploatacijos bendrijos
„Žiedas“ narių dėmesiui!
Š. m. kovo mėn. 22 d. 17 val. 30 min. „Saulės“ pagrindinėje
mokykloje šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Veiklos ataskaita už 2018 metus.
2. Valdybos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
3. Pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas kviečiamas
š. m. balandžio mėn. 5 d. 17. Val. 30 min. garažų bendrijos
teritorijoje.
Valdyba

Perku sodybą, namą, pamatus, taip pat žemės ar
miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 684 44444
AT L I E K A M E
statybos ir
apdailos darbus.
Te l . 8 6 0 1 5 2 5 9 0

Autoservisui reikalingas automechanikas.
Tel. 8 613 91192
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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
1-2 kambarių butai naujos
statybos 7 aukštų name Gardino g. 56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina –
38500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 k. butas Vytauto g., 58,01
kv. m. Kaina – 53 000 Eur.
Tel. 8 623 67409
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina –
105000 Eur. Tel. 8 602 10802
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
Garažas prie vandentiekio. Privalumas – duobė su rūsiu. Kaina –
2500 Eur. Tel. 8 615 77188
Kambarys bendrabutyje, Šiltnamių
gatvėje, reikalingas remontas. Kaina 8700 Eur. Tel.  8 686 42499   
Keičiamas 3 k. butas su holu Ateities g. 4 a į 1-2 k. butą 1-2 aukšte.
Arba parduodamas. Gardino g.
nesiūlyti. Tel. 8 682 68940
Sodo namas bendrijoje „Papartis“
Viečiūnuose. Kaina – 35 000 Eur.
Tel. 8 603 94991

Nuoma
Ilgesniam laikui išnuomojamas 1 k.
butas Liškiavos g. 7. 		
Tel. 8 611 05737
Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemę Žeimiu, Gudelių, Ulčičių,
Panaros kaimuose.		
Tel. 8 622 83325
Ilgesniam laikui išnuomojamas 17
kv. m 1 k. butas Neravų g. su buitine technika. Tel. 8 609 28835
Dirbanti šeima išsinuomotų 2-3
kambarių butą. Tel. 8 628 91922
Miesto centre esančiame dviejų
kambarių bute išnuomojamas 1
kambarys; pageidautina moteriai.
Tel. 8 616 48116
Išnuomojamas kambarys Vytauto
g. 19, rami vieta; kaina 120 Eur.
Tel. 8 607 38627

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Renault Clio“, 2003 m., benzinas,
1,6 l; kaina 1250 Eur. 		
Tel. 8 629 79915
Parduodama Ford C-MAX, 2003
m. 11 mėn., juoda, benzinas, variklis 1,8 l;88 kWh, TA iki 2021 01
31.; geros būklės. Tel. 8 615 58851

AUDI 80 AVANT B4: 1992 m. 09
mėn.; tamsiai mėlyna, 2 l, 85 kW,
benzinas-dujos. Kaina – 650 Eur.
Tel. 8 694 12020

Parduodami įvairūs daiktai
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)– 12 Eur,
„Scart“ laidai. Tel. 8 686 43600
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
Nauja kalvio pagaminta pirties
krosnis. Tel. 8 641 06802

dokumentų.Tel.8 603 66033

Kiti
Ieškau valandinės auklės.
Tel. 8 677 92236

Ieško darbo
Jaunas vyras ieško medžių pjovėjo
darbo. Tel. 8 627 03336
38 metų vyras ieško darbo statybos, apdailos srityje. Tel. 8 607
76732
Ilgametę darbo patirtį, slaugytojo
padėjėjos kvalifikaciją turinti vidutinio amžiaus moteris ieško darbo:
gali prižiūrėti senyvo amžiaus
žmogų, padėti buityje. Darbą siūlyti Druskininkuose. Tel. 8 671 50790
Du vyrai ieško darbo statybose.
Tel. 8 627 02119
Slaugytojos išsilavinimą ir darbo
praktiką turinti 56 metų moteris
ieško darbo. Tel. 8 626 48705

Parduodami moteriški kailiniai (lapės kailio). Tel. 8 682 63486

Pamesta

Vaikiškas triratukas, krikštui ar
komunijai tinkanti suknelė (2-5 m.),
masažinė elektrinė vonelė.
Tel. 8 603 94991

Vasario 16 d. Kalviškių rajone, prie
„Maxima“ parduotuvės, pamestas
raižytas auksinis žiedas. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 613 71749

Televizorius „Gold Star“ su priedėliu; videomagnetofonas, kasetinis ir
CD; arbatinukai. Tel. 8 630 36440

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

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

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir vidaus statybos ir apdailos darbus. Tel. 8 689 61667

Baldai iš Vokietijos.
Baravykų g. 10, Druskininkai.
Tel. 8 647 88559
Elektrikas Druskininkuose: elektros instaliacija, gedimų
šalinimas, šildymo valdymas. Tel. 8 618 41024
Viešbučiui ,,Medea SPA“ reikalinga masažuotoja (-as).
Motyvuojantis atlyginimas, patogus darbo grafikas,
profesionalūs apmokymai. Tel. +370 620 15935

4 balsų armonikas „Belorus“ ir
„Tulskaja“ ir 80, 96, 120 bosų akordeonus. Tel. 8 624 61978

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Sausos pušinės malkos kulbėmis
ir kapotos. Tel. 8 682 58164

Parduodama žemės ūkio produkcija
Parduodu avis. Tel. 8 622 83325
Parduoda mėsinę kiaulę.
Tel. 8 609 39485
Parduoda šieno „kitkas“. Vieneto
kaina – 1 Eur. Tel. 8 624 11725
Parduoda kviečius, traiškytus kviečius, medų, didesnį kiekį pristatau.
Tel. 8 616 11588
Parduoda šieną. Tel. 8 690 19372

Perkame brangiai miškus,
žemes. Konsultuojame bendrasavininkus miško, žemės
klausimais. Rankpinigiai į
namus per 24 val.
Tel. 8 613 56708
Atliekame statybos,
apdailos, elektros,
santechnikos darbus.
Tel. 8 618 45741
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

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

Perka
Pirkčiau mėsinį veršiuką auginimui
Tel. 8 622 83325
Perka sodybą Lazdijų r., vienkiemyje. Gali būti sugriuvusi ar be

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
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Gimnazijoje apsilankė ... ponas Tarpukaris

„Ryto“ gimnazijos bendruomenė originaliai ir smagiai pasitiko Lietuvos valstybės 101-ąjį gimtadienį/Nerijaus Pugačiausko nuotrauka

Elzė Svirnelytė, 2a klasės mokinė,
Ramutė Janulevičienė. lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja

Vasario 14 dieną gimnazijoje
lankėsi ponas Tarpukaris. Daug
gražių tarpukario panelių, ponių
ir ponų ten vaikštinėjo nuo pat
ryto. Taip originaliai prisidėjome
prie akcijos „Vasario 16-ąją švęsk
linksmai ir išradingai“.
Ši pilietinė iniciatyva jau ilgiau
nei dešimt metų gyvuoja, kaip
gimnazijos tradicija, o jos idėją puoselėja istorijos mokytojai.
Renginio sumanytojai norėjo, kad

mokiniai per įvairias veiklas susipažintų su tarpukario tradicijomis, papročiais ir kultūra. Renginio dalyviai puošėsi tarpukariu
vyravusio stiliaus drabužiais bei
aksesuarais, kūrė įdomesnius to
meto pastatų maketus, ieškojo
sendaikčių, atspindinčių šį laikotarpį. Per ilgąją pertrauką visi norintieji galėjo lankytis parodoje ir
dalyvauti loterijoje. Paprastai pagrindiniai šventės organizatoriai
būdavo dešimtų klasių mokiniai,
o šiais metais netrūko ir kitų klasių atstovų.
Šios šventės akcentais buvo

kino teatras „Romuva“, vertas dėmesio objektas tarpukario Kaune,
ir fotoateljė „Renessaince“. Dailės
mokytojai Virginijus Sutkus (jis
gražiai pavadino mūsų šventę „istorikų atlaidais“) bei Andrius Mosiejus originaliai sukūrė tarpukario dvasią – pastatė fotoateljė bei
kino salę. Prie įrengto kino teatro
žaviosios kasininkės dalijo bilietus į Čarlio Čaplinio filmo „Metropolis“ seansus. Fotografai tądien
irgi neturėjo laiko pailsėti: įsiamžinti norėjo daug ponų ir ponių,
ponaičių ir panelių, kunigas ir vienuolės. Skambėjo gyvai atliekami

mokytojų (lietuvių kalbos mokytojos Linos Dudulienės idėja) romansai ir to laikotarpio estrados
šlageriai.
Renginio vedėjos Dorotėja Dyburytė, Urtė Žėkaitė ir istorijos
mokytoja Ramunė Sadauskienė kvietė vaišintis prezidento A.
Smetonos gaspadinės kepta duona ir šutintomis pupomis. Linksmybes tęsė šokiai. Tikri šokiai
su ponaičiais ir panelytėm pagal
populiarią tarpukario muziką! Iki
prakaito...
Taip originaliai ir smagiai gimnazija pasitiko Lietuvos valsty-

bės 101-ąjį gimtadienį. Pagarbiai
ir patriotiškai, kaip ir buvo priimta
tarpukario Lietuvoje. Mokiniams
tai buvo unikali patirtis – vaikščioti gimnazijos koridoriais, kaip tarpukario ponai ir ponios.
Taigi kasmet besikartojantis Lietuvos valstybės gimtadienis, kai
jame aktyviai dalyvaujame ir mes,
yra pats geriausias būdas suprasti kažkada buvusių įvykių sąsajas
su dabartimi.

„Atgimimo“ mokykloje – 101-asis Lietuvos gimtadienis
Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos
Tolerancijos centro narė
Nuo pat ryto, kuris, kaip ir dera
šventei, buvo gražus ir saulėtas, mokykloje šurmuliavo mokiniai. Mokinius sudomino per pirmą ir antrą pertraukas mokyklos
fojė mokytojos Danutės Platūkienės organizuotas „Istorijos klausimėlis“, kuriame buvo galima pasitikrinti istorijos žinias. Mokytojos
Vitos Jasienės ir jos mokinių sumanymas – tautine atributika –
Gediminaičių stulpais – papuošti kepiniai.
Per kitą pertrauką mokyklos
bendruomenė – ir mokiniai, ir mokytojai – sukosi „Lietuviško šokio sūkuryje“. Skambėjo linksma muzika, o šokėjai, mokytojai,
Valės Šmitienės pamokyti, šoko
„Gransverą“ ir „Trepsiuką“.
Per ketvirtąją pertrauką klausėmės tikro koncerto – saksofono trelės, smuiko griežimo, gitaros užburiančių akordų, kanklių
skambėjimo, akordeono ritmo.
Mūsų muzikantai: Dainius Milius,
Martynas Červinskas, Tadas Mikučionis, Elzė Jezerskaitė ,Neda
Bučelytė, Gaudenė Dumskytė,
Gustė Šematovičiūtė, Dominykas
Lukošiūnas, Vakaris Stankauskas, Augustas Marcelis sveikino Lietuvą ir kartu džiugino visus
klausytojus. Akcija buvo pavadinta „Padovanok savo kūrinį Tėvy-

nei“.
Vasario 16-ajai paminėti penktos pamokos metu surengta ir
netradicinė pilietinė pamoka „Jų
pasirinkimas – mūsų laisvės garantas“.
Įkvepiančiai nuskambėjo mokyklos direktorės Danutės Časienės
sveikinimo žodis – ji paragino Vasario 16-osios šventės dalyvius
džiaugtis iškovota laisve ir ją puoselėti.
Netradicinė pilietinė pamoka
buvo labai turininga: jaunieji šokėjai „audė“ „Trijų siūlelių“ juostą,

Mokytojos Vitos Jasienės ir jos mokinių
sumanymas – tautine atributika – Gediminaičių
stulpais – papuošti kepiniai/„Atgimimo“
mokyklos archyvo nuotrauka

mažieji dainininkai, pasidžiaugę
žiema (daina „Snaigutės“), grįžo į
sceną su daina „Lietuvėlei“ (mokytoja Dalia Urniežienė), o merginų ansamblis kartu su mokytoja
Ronata Balkaitiene meniškai interpretavo ir atliko liaudies dainą
„Teka teka skaisti saulė“.
Pamokos tema nebuvo užmiršta ir mokytojo Sauliaus Lukošiūno parengtoje kompozicijoje
apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją, pasirašytą 1949
metų Vasario 16-ąją. Mokiniai
skaitė deklaracijos tezes, degė
žvakutes, pagerbdami partizanų
apygardos vadus, pasirašiusius
reikšmingą mums visiems dokumentą.
Išgirdome dar pamokos pradžioje užduotis gavusių duetų – mokinių ir jų mamų arba mokytojų –
pristatymus. Jos sukūrė puikius akrostichus Lietuvai, sudėliojo lietuviškos atributikos dėliones
ir maloniai nustebino visus ketureilių apie Lietuvą kūryba. Šią pamoką vedė septintokai Austėja
Katčenkaitė ir Dominykas Lukošiūnas. Jų skaitomos eilės buvo
tarsi jungtis tarp netradicinės pamokos dalių.

Mokinių ir jų mamų arba mokytojų duetai sukūrė puikius akrostichus Lietuvai, sudėliojo lietuviškos
atributikos dėliones ir maloniai nustebino visus ketureilių apie Lietuvą kūryba/„Atgimimo“
mokyklos archyvo nuotrauka

