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Jausmus įžiebė bendras pomėgis driftui

Šv. Valentino diena, švenčiama
vasario 14-ąją, dar vadinama ir
Įsimylėjėlių arba Meilės diena.
Druskininkiečiams
Deimantei
Radzevičiūtei ir Aurimui Janeikai ši diena – jau antroji jų bendrame gyvenime.
Poros jausmus įžiebė bendras
pomėgis ekstremaliam sportui –
driftui. Susipažinę Vilniuje, Deimantė ir Aurimas apsisprendė
perskelti į Druskininkus – gimtąjį Aurimo miestą. Vaikinas,
sakė, kad jį žavi Deimantės atkaklumas, siekiant savo tikslų
sporte: „Didžiuojuosi Deimante,
nuoširdžiai džiaugiuosi jos pasiekimais ir tuo, kad esame
drauge.“
Iš Vilniaus kilusi, o prieš metus
tapusi druskininkiete 27-erių Deimantė Radzevičiūtė – viena iš
nedaugelio Lietuvos moterų, įsitraukusių į driftą. Ir pirmoji moteris
Lietuvoje, drifto varžybose iškovojusi prizinę vietą. Lietuvos automobilių sporto federacija sportininkei
įteikė apdovanojimą – medalį „Metų
moteris 2018“. Pasiteiravusi, kokia
jos charakterio savybė atsiskleidžia
ryškiausiai, Deimantė tik skambiai
nusikvatoja: „Gal vietoje atsakymo
reikėtų paminėti, kad tarp draugų
šiemet esu pripažinta kaip „drifto
ragana“? Manau, vairuodama esu
veržli, azartiška, greita ir trokštu
pergalės!“
– Deimante, kada ir kodėl susidomėjote driftu?
– Driftu susidomėjau dar vaikystėje. Mano susidomėjimą lėmė
tėvų požiūris į šią sporto šaką. Tėtis mane visada palaikė, man pradėjus užsiiminėti driftu, o štai mamai reikėjo laiko, kad susitaikytų
su šiuo mano pomėgiu. Natūralu,
juk driftas – tai vadinamasis kontaktinis sportas, susijęs su rizika, o
kiekviena mama norėtų žinoti, kad
jos vaikas yra saugus... Vis dėlto
mamai pavyko tapti mano fane ir
sirgale varžybose; ji gyvena užsienyje, tačiau stengiasi nepraleisti
progos stebėti varžybas, kuriose
aš dalyvauju.
Rimčiau
automobilių
sportu

trokštamo rezultato, reikia nemažo
įdirbio. Beje, šiais metais pati pradėjau mokytis važiuoti dar ir krosiniu motociklu. Kol kas dar labai
bijau, bet man patinka iššūkiai.
– Drifte labai didelis dėmesys
yra skiriamas techniniam automobilio paruošimui. Kas šiuose
darbuose padeda?
– Labai padeda ir kuo geriausiai
viskuo pasirūpina mano automobilių
komandos „Drift Devil“ prezidentas
K. Kelpša. Tai pat ir mano draugas
Aurimas. Jis pats yra drifto sportininkas, turi garaže ir savo „chuliganą“. Kaip tarpusavy juokaujame,
tenka man su juo pakovoti, konkuruoti dėl Aurimo dėmesio. Žinoma,
labai svarbus ir visos komandos
nuolatinis palaikymas, buvimas
kartu: mano komanda padeda man
iš visos širdies, kaip tik gali. Be jų
įdėto sunkaus darbo nebūtų ir džiuginančių mano rezultatų.

Vilnietės D. Radzevičiūtės ir druskininkiečio A. Janeikos jausmus įžiebė bendras pomėgis ekstremaliam sportui – driftui//Asmeninio archyvo nuotrauka

susidomėjau, sulaukusi 18-os.
Neslėpsiu – man reikėjo gal kokių
trejų metų, kol išmokau driftinti.
Pradžia, ypač pirmieji metai buvo
labai sunkūs. Visko buvo – ir pykčio, ir apmaudo, ir ašarų. Džiaugiuosi, kad nepasidaviau šioms
emocijoms, kad užteko atkaklumo
ir kantrybės: jau penkeri metai, kai
užsiimu driftu, ir ketvirti, kai dalyvauju varžybose.
Moterims, kurios norėtų domėtis
driftu, siekti rezultatų, nuoširdžiai
patariu: ieškokite savo mokytojo,
kuris suprastų, ko, kiek ir kada
galima iš jūsų reikalauti. Aš pati,
nuo praėjusių metų, turiu puikų
mokytoją: tai mano komandos
„DriftDevil“ prezidentas Kęstutis

D. Radzevičiūtė: „Drifte siekiant trokštamo rezultato, reikia nemažo įdirbio.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Kelpša. Tad galiu drąsiai pasakyti,
kad žinau, koks turi būti geras mokytojas. Jo dėka aš daug išmokau
ir pasiekiau. Geros, nuoseklios
pamokos yra labai svarbios. Ir
nieko gero, kai apie tai, kaip reikia
važiuoti, aiškina ir moko dešimt
skirtingų žmonių. Beje, automobilių sportas nėra vien vyriškas
užsiėmimas, kaip galbūt daug kas
mano.
Aš pažįstu ne vieną moterį, besidominčią driftu. Kitas dalykas,
kad tokių moterų nedaugėja varžybose. Lietuvoje esu viena iš
nedaugelio, dalyvaujanti drifto
varžybose. Tikiuosi šiais metais
daugiau moterų sutikti varžybose.
– Kokiose varžybose dalyvausite artimiausiu metu?
– Laukia po keletą varžybų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje SemiPro lygos įskaitose. Nekantrauju
išbandyti savo jėgas. Manau,
nėra ko slėpti – trokštu pergalės
ir jos sieksiu. Driftas, manau, yra
toks sportas, kai kiekvienas finišas atneša daug džiaugsmo ir yra
tarsi laimėjimas. Tačiau man rūpi
nuolat gerinti asmeninius rezultatus. Didžiausią savo laimėjimą pasiekiau metais 2018 metų vasarą
organizuotame Lietuvos Semi-Pro
drifto čempionate Kaune. Iškovojau 2-ąją vietą ir tapau pirmąja
moterimi Lietuvoje, užėmusią
drifte prizinę vietą. Siekdama
šios pergalės, įdėjau daug darbo,
energijos. Drifte svarbu gebėjimas koncentruotis, susikaupti, tačiau svarbi ir kantrybė. O siekiant

– Ar patinka gyventi ir dirbti
Druskininkuose?
– Į Druskininkus persikėliau,
susipažinusi su savo gyvenimo
draugu. Jis – druskininkietis. Susipažinome drifto aikštelėje. Druskininkus pamilau iš pirmo žvilgsnio.
Čia gyvenu dar tik vienerius metus, tačiau per tokį trumpą laiką šis
miestas man tapo labai artimas.
Jaučiuosi taip, lyg tai yra mano
gimtasis miestas, kuriame užaugau. Dirbu autocentre, tad esu,
kaip sakoma, sau artimoje aplinkoje, galiu net gilinti žinias apie
automobilius, mechaniką, techniką. Man labai patinka čia gyvenantys žmonės.
Ir dėl to tik dar labiau noriu stengtis dėl Druskininkų.
Gyvenama Vilniuje, organizuodavau kartingų turnyrus. Pamėginsiu ištyrinėti galimybes organizuoti tokias varžybas ir čia,
Druskininkuose.
Parengė Ramunė Žilienė

Druskininkų 225ojo gimtadienio
proga – tortų
turnyras

2 psl.

Švietimo įstaigų
vadovai patirties
iš kolegų sėmėsi
Kėdainiuose

6 psl.

Lietuvos laisvosios
rinkos instituto
įvertinimas:
Druskininkai –
tarp 3 geriausių
savivaldybių
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Druskininkuose gerąja patirtimi dalijosi
populiariausi šalies švietimo ekspertai

Rengiamas Druskininkų savivaldybės
2019 m. socialinių paslaugų planas
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrius rengia Druskininkų savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planą. Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines
organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, religines bendruomenes, labdaros ir
paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams, iki 2019
m. vasario 25 d. pateikti informaciją
apie 2019 metais numatomas teikti
socialines paslaugas.
Teikiant informaciją prašome
nurodyti: bendrą informaciją apie
įstaigą (organizaciją) – įstaigos
(organizacijos) rekvizitus, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir
maksimalų lankytojų skaičių per
dieną) ir darbuotojų skaičių (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
2018 metais teiktas ir/ar 2019 metais numatomas teikti socialines
paslaugas; tikslines socialinių
paslaugų gavėjų grupes; trumpą
2018 m. vykdytos socialinės veiklos ir 2019 m. numatomos vykdyti socialinės veiklos aprašymą
bei lėšų poreikį 2019 m.; laukiamus rezultatus.
Kviečiame Druskininkų savivaldybės gyventojus teikti savo pa-

siūlymus dėl įvairių socialinių
paslaugų (informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo,
aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos, apgyvendinimo nakvynės
namuose ir krizių centruose, pagalbos globėjams (rūpintojams) ir
įvaikintojams, dienos socialinės
globos, ilgalaikės socialinės globos ir kt.) teikimo.
Savivaldybės gyventojus prašome aktyviai dalyvauti anketinėje
apklausoje „Socialinių paslaugų
teikimas Druskininkų savivaldybėje“, kuri skelbiama interneto
puslapyje: apklausa.lt
Jūsų atsakymai labai svarbūs,
vertinant teikiamų paslaugų kokybę ir ieškant būdų, kaip pagerinti bei plėtoti socialinių paslaugų teikimą.
Informaciją ir siūlymus prašome
pateikti Druskininkų savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriui adresu: Vasario g.
16-tosios g. 7, Druskininkai (106
kabinetas) arba siųsti el. paštu:
brone.petrikiene@druskininkai.lt
arba parama@druskininkai.lt , telefonu (8 313) 55 744.

Kviečiame pasinaudoti valstybės pagalba grynaveisliams
ūkiniams gyvūnams įsigyti
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad mėsinių galvijų, avių ir ožkų laikytojai iki 2019
m. kovo 4 d. Druskininkų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai gali teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.
Pagal šią priemonę gali būti kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų,
grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos, tačiau ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių
galvijų bulių reproduktorių – 1,3 tūkst. Eur, už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 tūkst.
Eur, už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur, už grynaveislę avį – 65 Eur, už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur, už grynaveislę ožką – 65 Eur.
Pažymime, kad pagalba skiriama tik grynaveislio ūkinio gyvūno, įsigyto po aukščiau įvardytos paraiškos pateikimo dienos, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
Grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti skirta pagalba, laikytojas privalo panaudoti tolimesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti, kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvūnų ne mažiau kaip ketverius metus nuo gyvūno
perkėlimo pas pareiškėją registravimo dienos.
Išsamesnė informacija teikiama Ūkio skyriuje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel.
8 614 25 826.

Įgyvendinant nacionalinį švietimo projektą „Lyderių laikas 3“,
2019 m. sausio mėn. Druskininkų
savivaldybės švietimo bendruomenei organizuoti susitikimai su
geriausiais šalies švietimo ekspertais, lektoriais.
Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown džiaugiasi jau antrus metus įgyvendinamu projektu, kurio
metu visa švietimo bendruomenė
turi unikalią progą atnaujinti žinias,
susipažinti su sėkmingai dirbančių
ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių mokyklų praktikomis.
Šiuolaikinė vadyba paremta darbuotojų motyvavimu ir įtraukimu,
šie principai galioja ir mokykloje. Mūsų savivaldybės švietimo
pokyčio vizija – pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas, kuris įgauna konkrečias apraiškas
mokyklose. Vis daugiau dėmesio
skiriama diskusijai, bendriems susitarimams, kurie priimami ir įgyvendinami kolegialiai.
Siekiama, kad šis pokyčio projektas padėtų išmokti savivaldybės švietimo bendruomenei tartis
dėl bendros vizijos, ugdymo prioritetų, puoselėtų dalijimosi kultūra, kolegiška pagalba paremtus
santykius, skatintų pasitikėjimu,
saugumu, aiškumu grįstą bendradarbiavimą. Taip pat didintų bendruomenės narių asmeninę atsakomybę ir įsitraukimą, užtikrintų
sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo skaidrumą ir taip sukurtų prielaidas mokinių sėkmei, gerintų jų
pasiekimus ir savijautą mokykloje.
Buvęs švietimo viceministras
Vaidas Bacys, šiuo metu vadovaujantis net 3 mokykloms Šiaulių rajone, druskininkiečiams vedė mokymus „Demokratinis mokyklos
valdymas ir bendruomenės įtraukimas“. Susitikime dalyvavo beveik
120 dalyvių iš savivaldybės švietimo įstaigų – vadovai, mokytojai, mokiniai bei jų tėvai. Lektorius
net neabejoja, kad pažangi ir lais-

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown
džiaugiasi jau antrus metus įgyvendinamu projektu, kurio metu visa švietimo bendruomenė turi unikalią progą atnaujinti žinias, susipažinti su sėkmingai dirbančių ne
tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių mokyklų praktikomis/Druskininkų savivaldybės
archyvo nuotrauka

va mokykla – misija įmanoma, tik
nereikia bijoti lanksčiau organizuoti visą mokymosi procesą. Į klausimą, ko reikia, norint sukurti gerą
mokyklą, jis atsako labai paprastai – vizijos, vertybių, atkaklumo,
nuoseklumo, paprastumo ir susitarimų. Mokykloje vaikai ne tik mokosi, bet ir gyvena, todėl mokinių
savijauta turi būti lygiai tiek svarbi,
kiek ir pažymiai.
Panevėžietė švietimo ekspertė,
„Vyturio“ progimnazijos direktorė
Vitalija Džiuričienė vedė seminarą „Asmeninė mokinio pažanga:
dėl ko turime susitarti?“ Lektorė
akcentavo, kad pagrindinė mokyklos paskirtis – užtikrinti kiekvieno vaiko tobulėjimą, atsižvelgiant
į jo asmeninius gebėjimus. Ji pristatė metodiką, kurią savo vadovaujamoje mokykloje įgyvendina
jau ilgiau nei 10 metų, pasakojo
apie priemones, kurios mokytojams padeda skatinti pačių vaikų
atsakomybę už savo mokymąsi.
Lektorė Simona Bieliūnė vedė

seminarą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriant vaiko gerovę savivaldybėje“, kuriame dalyvavo ne tik mokyklų, bet ir vaiko
teisių apsaugos, sveikatos, socialinių paslaugų, policijos institucijų darbuotojai. Susitikimo metu
lektorė kalbėjo apie tai, kas yra
vaiko gerovė, ir kokių paslaugų
reikėtų, norint ją kuo geriau užtikrinti Druskininkuose. Ekspertė
pabrėžė, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas – tai ne tik bendrų renginių organizavimas, bet
visų pirma – veiksmų derinimas,
vienodi tikslai, požiūris, bendras
sprendimų ieškojimas.
Įgyvendinant projekto veiklas,
savo profesine patirtimi dalijosi bei
mokymus Druskininkų savivaldybės pedagogams vedė ir verslo
konsultantas Saulius Jovaišas, socialinio intelekto lavinimo trenerė,
lektorė Nomeda Marazienė, švietimo ekspertas dr. A. Juozaitis.
„Pasirinkome svarbią temą –
bendradarbiavimas. Suprantame
tai, kaip tikrą, nuoširdų ir atsakingą darbą kartu, siekiant sukurti šiuolaikišką mokyklą. Tokią, kurioje gera ne tik mokiniams, bet ir
mokytojams. Tikime savo iniciatyvomis ir matome jose daug prasmės, einame teisingu keliu, tačiau
dar turime mokytis atvirai ir sąžiningai pripažinti, kad yra kur tobulėti. Stebiu mūsų mokytojų veiklą.
Norisi apie juos garsiai kalbėti,
parodyti nuoširdžiai ir meistriškai
dirbančius mokytojus, o ne tik žavėtis užsienio praktikomis. Jie čia
pat, šalia, toje pačioje mokykloje,
dirba gretimame kabinete. Turime išmokti peržengti savo kuklumą ir išdrįsti pripažinti pirmiausia
sau, o paskui ir kitiems – man sekasi, dirbu gerai! Esu įsitikinusi,
kad kiekvieną dieną prieš klasę
stovintis mokytojas yra geriausias
visų švietimo reformų atspindys,
jų pradžia ir pabaiga“, – mintimis
dalijosi D. Brown.

Druskininkų 225-ojo gimtadienio proga – tortų
turnyras

Susitikime kalbėta apie didelio populiarumo ir susidomėjimo sulaukusio projekto „100 tortų Lietuvai“ iniciatyvos pratęsimą/Simonos
Dailydaitės nuotrauka

Pirmadienį susitikę Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Turizmo, komunikacijos ir kultūros
skyriaus specialistai, Savivaldybės atstovai, praėjusių metų
gegužės mėnesį organizuoto
projekto „100 tortų Lietuvai“ iniciatorė, kulinarinių knygų ir tinklaraščio autorė Renata Ničajienė kalbėjo apie žadamą pratęsti
didelio populiarumo ir susidomėjimo sulaukusio projekto „100
tortų Lietuvai“ iniciatyvą. Praėjusiais metais į šventę susirinko
ir savo tortus Lietuvai bei mies-

tui dovanojo 100 dalyvių, tarp kurių buvo profesionalūs šefai, konditeriai, maisto tinklaraštininkai,
šventėms vaišes ruošiantys privatūs asmenys, profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Šiais
metais inicijuojamas tortų turnyras vyks birželio 22-24 d. Dalyviai rungsis dvejose kategorijose – profesionalų ir mėgėjų.
Konkursui pristatomi tortai bus
vertinami pagal išvaizdą, skonį, temos atitikimą. Profesionalų
tortus vertins virtuvės sektoriaus
profesionalai bei entuziastai, mėgėjų – šventės svečiai.

Susitikime aptarta planuojamo
renginio tematika, programa ir
jos išpildymas, kiti aktualūs klausimai. Druskininkų torto turnyras
taptų pirminio projekto „100 tortų Lietuvai“ tąsa, o jo tema kasmet būtų vis kita. Kaip ją atskleisti receptūra, dekoru, pristatymu,
turnyro dalyviai spręs patys, atsižvelgdami į vertinimo kriterijus.
Temą taip pat atskleis didelis tortas, kuris bus užsakomas specialiai renginiui. Jo pjaustymas, dalinimas kurorto gyventojams ir
svečiams bei vaišės taps šventės
kulminacija.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Turėdamas žmonių palaikymą, Druskininkų sugriauti neleisiu
niekam. Didžiuojuosi Druskininkų bendruomene ir savo komanda.
Su Jumis sukūrėme tai, ką turime Druskininkuose dabar.
Neabejoju – ir toliau kursime kartu!
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-192-01

Sąrašo Nr.

3

Visuomeninis rinkimų komitetas
„UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU MALINAUSKU“
Už Druskininkų ateitį!

Savo darbais siekiame, kad druskininkiečiams savo krašte būtų gera gyventi, kad jie jaustųsi saugūs, laimingi ir užtikrinti ateitimi.
Mes Už:
• Už augantį pragyvenimo lygį – dar palankesnę aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui, užsienio ir vietos investicijų pritraukimą, naujų darbo vietų kūrimą.
• Už išskirtinius projektus ir nuolatinį atsinaujinimą – dar didesnį Druskininkų patrauklumą Lietuvoje ir užsienyje.
• Už sveikatai palankią aplinką – laiku suteikiamas kokybiškas sveikatos paslaugas, sveiko gyvenimo būdo iniciatyvas, jaunų specialistų pritraukimą.
• Už kokybišką švietimo sistemą – mokytojų autoriteto stiprinimą, augančią mokinių motyvaciją, gerėjančius pasiekimus.
• Už gražią, tvarkingą gyvenamąją aplinką bei patogią infrastruktūrą visoje savivaldybėje: kurorto centre, gyvenamuosiuose rajonuose, seniūnijose.
• Už socialinės atskirties mažinimą.
• Už vietinių jaunų žmonių integraciją į darbo rinką ir bendruomenę.
• Už įdomų ir aktyvų kultūrinį gyvenimą.
• Už senųjų kurorto tradicijų išsaugojimą.
Gavę Jūsų pasitikėjimą, su naujomis jėgomis tęsime pradėtus darbus, kartu su Jumis kurdami Druskininkus, kuriais šiandien didžiuojasi visa Lietuva. Ir toliau pirmiausia galvosime apie vietinį žmogų, apie kiekvieno iš Jūsų lūkesčius. Įgyvendindami naujus sumanymus sieksime, kad Druskininkai
augtų, o žmonės didžiuotųsi, čia gyvendami.
Kviečiame visus būti atsakingais, aktyviais, reikliais piliečiais – balsuoti už patirtį bei išmintį turinčius, sąžiningus ir savivaldos darbą išmanančius vietos politikus tam, kad ir toliau puoselėtume sėkmingus ir klestinčius Druskininkus.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-192-02
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DRUSKININKAI – GERIAUSIA VIETA
GYVENTI!

Eglė Matkevičiūtė

Remigijus Viniarskas

Rimvydas Aniulis

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
kandidatas Nr. 1 į Druskininkų savivaldybės tarybą

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
kandidatė Nr. 17 į Druskininkų savivaldybės tarybą

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
Druskininkų skyriaus pirmininkas

Esu patyręs politikas, pažįstu savo miestą ir jo
žmones. Siekiu geriausių sprendimų ir esu linkęs susitarti. Žinau, ko noriu ir ką galiu. Nesirengiu
griauti kitų žmonių pasiekimų. Esu komandos žmogus ir pasitikiu jaunesnės kartos gebėjimais. Matau
būdus, kaip pakelti gyvenimo kokybę mūsų mieste,
paverčiant Druskininkus vienu geriausiu Lietuvos
miestų. Palaikykite mane rinkimų dieną, balsuodami už sąrašą Nr. 8.

Esu veržli ir kūrybinga, pilna jaunatviškos energijos. Noriu, kad Druskininkai išliktų lyderiaujančiu kurortu Lietuvoje. Noriu turėti galimybę kartu su
mokyklos draugais žiūrėti kino filmų premjeras ne
sostinėje, o savo gimtajame mieste. Noriu, kad abiturientai vėl turėtų galimybę studijuoti ir siekti bakalauro diplomo Druskininkuose. Nesidrovėkite ir
balsuodami įrašykite mano numerį 17 rinkimų biuletenyje pirmuoju! Kad norai taptų realybe!

Šiandien pristatome dvi skirtingoms Druskininkų gyventojų kartoms atstovaujančius kandidatus
į Druskininkų savivaldybės tarybą. Manau, kad
tai yra prasminga, nes patyrę kolegos ir jaunimas
vienoje komandoje – jėga! Tik kartu pasieksime
tvarių rezultatų. Palaikykite tikrąsias socialdemokratines vertybes, balsuodami už sąrašą Nr.8!

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-192-03

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

Tel. 8 644 55355

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Tel. 8 608 33221

Perkame brangiai miškus,
žemes.

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

Tel. 8 613 56708

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są jungos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-192- 04

Reklama savaitraštyje didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:
Tel.: 8 646 27272 arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“
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Džiaukimės laisve ir branginkime ją !
Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir
kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos...
Tai – Lietuva, Tėvynė mūsų.
Sveikiname Vasario 16 dienos proga! Džiaukimės laisve,
branginkime ją ir tvirtinkime ją kasdieniais savo darbais!

Sąrašo

Nr. 12

Darbo partijos kandidatai 2019 m. Druskininkų savivaldybės tarybos rinkimuose
Politinė reklama. Bus apmokėta Darbo partijos rinkimų sąskaitos. Užsakymo. Nr. MDR-PR-192- 05

Švietimo įstaigų vadovai patirties iš kolegų sėmėsi Kėdainiuose
Druskininkų
savivaldybės
švietimo įstaigų vadovai vasario 7-8 dienomis lankėsi Kėdainiuose – viename iš seniausių
Lietuvos miestų. Tai miestas
su didinga Radvilų istorija,
nuostabiu urbanistikos paminklu-senamiesčiu, daugiakultūris ir turintis vieną seniausių
gimnazijų Lietuvoje.
Kėdainiuose mus pasitiko ir visą
laiką svečiuojantis mokyklose lydėjo Kėdainių švietimo pagalbos
tarnybos direktorius Henrikas
Vaicekauskas. Jo pranešimas
„Keturios idėjos šiuolaikinės mokyklos vadovui“ privertė pagalvoti, ar žmonių tarpusavio santykiuose padarėme šuolį tokį pat,
kaip ir technologijose. Pranešime
buvo pristatytos 4 sėkmę lemiančios idėjos.
Pirmoji iš jų – bendruomeniškas gyvenimas keičia žmonių
tarpusavio santykius: tai mokėjimas veikti kartu, erdvė; kurioje išmokstame daryti darbus ne dėl
naudos sau, o dėl kito. Antroji idėja – veikimas kolegialiai formuoja mus, kaip žmones, tad svarbu
patirti malonumą dėl kitų žmonių
pasiekimų. Trečioji idėja – prasmė padeda mums naujai atrasti savo pašaukimą, todėl turime
būti išradingi, daryti daugiau ir suprasti, kad mokykla – tai žmonės,
tad būtina kurti draugišką aplinką.
Ketvirtoji idėja – darbas be malonių dalykų yra mažiau vertingas.
Pirmiausia lankėmės „Atžalyno“
gimnazijoje, kurioje mus sužavėjo biotechnologijų programa ir
įrengta labaratorija. Turėjome galimybę po mokinių tiriamųjų darbų pristatymo atlikti ir laboratorinį darbą – gaminome dirbtinius
ikrus. Gimnazijoje veikia mokinių
demokratinė asociacija, įrengta
robotikos ir 3D klasės, o direktorius pristatė ir maitinimo organi-

zavimo naujovę – savitarną.
Įžengus į „Šviesiąją“ gimnaziją,
apėmė ypatingas jausmas. Gimnazija įsteigta 1647 m. kunigaikščio Jonušo Radvilos. Jos rūsiuose 1651-1655 m. veikė Joachimo
Jurgio Rheto spaustuvė, kurioje 1653 m. išspausdintas vienas
svarbiausių to meto reformatų leidinių lietuvių kalba „Knyga nobažnystės krikščioniškos“. Direktorė pristatė gimnazijos erdves ir
pasakojo, kad ši mokymo įstaiga
didžiuojasi gerais akademiniais
pasiekimais, tarptautinių projektų, kurių metu mokiniai ir mokytojai jau aplankė 23 šalis, gausa.
Pasidalinta mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo modeliu. Gimnazijoje veikia
„Sėkmės ir lyderystės“ mokykla –
vienintelė tokio tipo neformaliojo
vaikų švietimo įstaiga Lietuvoje,
kurią jau ketvirtus metus renkasi
rajono 7-10 klasių mokiniai.
Aplankėme ir „Ryto“ progimnaziją, kurioje mokosi 936 mokiniai.
Ji dar kvepia dažais, nes atliktas
patalpų dalies remontas, sutvarkytos edukacinės erdvės. Mokykla išsiskiria sustiprintu meniniu
ugdymu, todėl joje veiklą vykdo
daug šios pakraipos neformaliojo
ugdymo būrelių. Sėkmingai įgyvendinama patyčių prevencinė
programa.
O Lietuvos sporto universiteto
„Aušros“ progimnazija didelį dėmesį skiria sveikatinimo ugdymui.
Mokykla turi savo baseiną, todėl
viena kūno kultūros pamoka skirta plaukimui. 5-8 klasėse yra viena papildomai pasirenkama kūno
kultūros pamoka. Pamokos prasideda rytine mankšta. Darbuotojai
turi galimybę nemokamai lankyti
baseiną po darbo. Į sporto ir sveikatos ugdymo programas aktyviai
įsitraukia tėvai.
Kėdainių dailės mokykla įsikū-

Švietimo įstaigų vadovai aplankė Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinę Šeteniuose/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

rusi sinagogoje. Mažos patalpos
skatina mokytojus kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, todėl
ikimokyklinio ugdymo vaikų dailės mokymas vyksta priešmokyklinio ugdymo įstaigose.
Antrą dieną pradėjome nuo daugiakultūrio centro, įkurto 2002 m.
buvusioje mažojoje žiemos sinagogoje. Čia vedami edukaciniai
užsiėmimai – integruotos ekskursijos žydų kultūros ir istorijos, sakralinio Kėdainių paveldo ir kitomis temomis. Centre pristatoma
įvairių tautų kultūra, nuolat rengiami koncertai, parodos, konferencijos.
Kitas objektas – Arnetų namas
– škotų bendruomenės, gyvenusios XVIII–XIX a., miestietiškos
gyvenamosios architektūros pavyzdys, kuriame išliko autentiškas išorės ir vidaus planas. Dabar Arnetų name yra įsikūręs
Kėdainių krašto muziejus ir tradicinių amatų centras, kuriame siū-

Apsilankyta ir Daugiakultūriame centre, kuriame rengiamos ekskursijos žydų kultūros, istorijos, sakralinio Kėdainių paveldo temomis/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

lomos senųjų amatų programos:
audimas, juostų pynimas, keramika, pynimas iš vytelių, drožyba,
margučių dažymas vašku. Muziejus sužavėjo didele edukacinių pamokėlių įvairove – jos sujungia istoriją, dailę, etnokultūrą,
žydų kultūros paveldą ir daugiakultūriškumą ir yra skirtos įvairaus amžiaus vaikams bei suau-

gusiesiems.
Įsitikinome, kad Kėdainiai gali sužavėti kiekvieną savo istorija, senamiesčiu, daugiakultūrėmis tradicijomis. Aplankėme ir poeto, rašytojo,
Nobelio premijos laureato Česlovo
Milošo gimtinę Šeteniuose.
Druskininkų švietimo centro
informacija
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Visuomeninis rinkimų komitetas „Druskininkų dešinieji“
Kodėl „Druskininkų dešinieji“?
Todėl, kad laikomės tradicinių
konservatyviųjų pažiūrų. Remiamės krikščioniškomis moralinėmis vertybėmis. Laikomės tolerancijos ir demokratijos principų.
Mums svarbus tautinis palikimas,
istorinės atminties išsaugojimas.
Pasisakome už tradicinę šeimą.
Druskininkų unikalumo išsaugojimas – mūsų prioritetas.
Kodėl nusprendėme dalyvauti rinkimuose, kaip visuomeninis rinkimų komitetas?
Laikas parodė, kad dėl partijų
„viršūnėse“ vyraujančios konkurencijos nukenčia pati idėja, dėl
kurios partija buvo sukurta. Prieš
rinkimus visos partijos šaukia,
kad yra žmonių pusėje, jog Lietuvai trokšta gero, kad savivalda
tarnaus žmonėms ir panašiai. Po
ketverių metų girdime vėl tuos pačius šūkius. Tik partija „X“ žino,
tik partija „Y“ moka ir panašiai...
Teisingo kelio ieškojimas visiems
drauge – mums priimtiniausias dalyvavimo politikoje variantas. Manome, kad partijų lyderiai tiesiog
naudojasi tautos patiklumu ir kantrybe. Turime pavyzdžių, kai politikai priimama savanaudiškus,
gėdingus, skubotus sprendimus.
Sulaukę žmonių pasipiktinimo, teisinasi, kad yra tik priklausomi nuo
partijos ir negali priešintis atstovaujamos partijos pozicijai. Būdami partijose, Tarybos nariai privalo
balsuoti taip, kaip nuspręsta. Kokia gi čia demokratija?
Mes, „Druskininkų dešinieji“,
esame pasirengę prisiimti asmeninę atsakomybę.
Kurį merą remsime?

Pirmoje eilėje iš kairės: Jurgita Gudaitienė, Emilija Mikučionienė, Algina Markauskienė, Galina Pūtienė,
Jūratė Žūkienė, Aurelija Banevičiūtė. Antroje eilėje iš kairės: Saulius Cimakauskas, Vytautas Andriuškevičius, Algimantas Maknys, Saulius Lukošiūnas, Saulius Valentukonis, Antanas Vailionis, Dainius Dailydė.
Esame pasiruošę dirbti su tuo
meru, kuris bus išrinktas. Gerbiame druskininkiečių valią ir esame
geranoriškai nusiteikę visų kandidatų atžvilgiu. Tačiau reikalausime, kad meras neperžengtų jam
suteiktų įgaliojimų. Nenusileisime dėl principinių dalykų: Druskininkuose turi būti gera gyventi ne tik atvykstantiems poilsiauti,
bet ir nuolatiniams savivaldybės
gyventojams, biudžeto lėšos turi
būti naudojamos efektyviai.
Kuo mūsų sąrašas skiriasi
nuo kitų kandidatų sąrašų?
„Druskininkų dešiniųjų“ sąraše
– paprasti Druskininkų savivaldy-

bės gyventojai. Tokie patys, kaip
ir jūs – turintys tokių pačių rūpesčių ir džiaugsmų, dirbantys visuomenės labui, dalyvaujantys visuomeninėje veikloje. Norime savo
darbu, patirtimi prisidėti prie Druskininkų savivaldybės gerovės kūrimo. Esame mažos savivaldybės
gyventojai, todėl turime visi susitelkti bendram darbui. Druskininkiečiai jau pavargo nuo skandalų ir
teismų grandinės. Besirūpindami
ateitimi, dauguma politikų prarado
dabarties skonį. Raginame puoselėti vertybes, kurios mus vienija,
stiprina. Esame skirtingi, bet mūsų
tikslas yra vienas – mūsų krašto

žmonių gerovė. Todėl dėsime visas pastangas tam, kad Druskininkų savivaldybės taryboje vyktų
sklandus darbas.
Kokių siekių turime ?
Ar verti pasitikėjimo tie, kurie švaistosi pažadais apie naujas darbo vietas, pakeltus atlyginimus, mažesnes komunalinių
patarnavimų kainas? Žada beveik visi kandidatai, bet nė vienas nepaaiškina, kaip tai įgyvendins. Gyvenimas pats diktuoja
situacijas, o mes privalome priimti sprendimus, nuo kurių priklauso mūsų ateitis. Savivalda – ne
atskiras valdymo vienetas. Visi

esame priklausomi nuo įstatymų, politinių partijų dominavimo,
jų susitarimų ir daugybės kitokių
veiksnių, kurie tėra žinomi Vilniuje, Briuselyje ar dar kur nors kitur.
Sieksime pakelti Druskininkų ligoninės prestižą. Tenka girdėti, kad sunkiai traumuotas ar staigios ligos ištiktas žmogus klausia
– kas šiandien ligoninėje budi?
Nuo atsakymo priklauso, ar nelaimėlis keliaus į mūsų ligoninę, ar
pasirinks kitą gydymo įstaigą. Ir
tai – sveikatos mieste!
Remsime smulkų šeimų verslą.
Stengsimės į miestą pritraukti investicijų.
Sieksime efektyvaus finansų
valdymo. Siūlysime Tarybai pritarti mūsų siūlymui, kad savivaldybės moksleiviams ir senjorams
vietinio transporto paslaugos
būtų nemokamos. Ieškosime galimybių visiems mokinukams gauti
nemokamus priešpiečius. Dienos
centruose vienodomis sąlygomis
turėtų būti prižiūrimi ir dirbančiųjų, ir socialiai remtinų šeimų vaikai. Savivaldybės autobusų tvarkaraščius privalu peržiūrėti ir
pakoreguoti, atsižvelgiant į žmonių prašymus.
Mes norime būti naudingi bendruomenei, savo darbu prisidėti prie Druskininkų miesto ir kaimo
vietovių gerovės kūrimo. Mes esame tie, kurie linkę duoti, o ne imti.
Patys siūlyti, o ne iš kitų reikalauti.
Ko tikimės iš rinkimų?
Tikimės piliečių aktyvumo balsuojant. Ateikit, balsuokite už sąrašą Nr. 9!
Pasibaigus rinkimams, bus vėlu
dirsčioti vieniems į kitus, besistebint: „Ir kas juos tokius išrinko?“

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto „Druskininkų dešinieji“ sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-192- 06

Administracinių paslaugų teikimas –
elektroniniu būdu

Savivaldybės paslaugas galima užsisakyti elektroniniu būdu/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Internetas jau yra tapęs mūsų
kasdienybės neatskiriama dalimi. Į virtualią erdvę persikėlė ir
dauguma kasdienių reikalų, kuriuos anksčiau tvarkyti tekdavo, žygiuojant iš vienos įstaigos
į kitą, pildant šūsnius įvairių do-

kumentų. Internete tvarkome
banko sąskaitas, draudimo reikalus, mokame mokesčius, deklaruojame pajamas. Savivaldybės administracija kviečia
savivaldybės gyventojus taupyti
savo laiką ir visas savivaldybės

teikiamas paslaugas užsisakyti
elektroniniu būdu portale: www.
epaslaugos.lt arba savivaldybės interneto svetainėje skyrelyje „Paslaugos“: (https://www.
druskininkai.lt/go.php/Paslaugos506218)

Asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus,
specialiųjų poreikių lygis savivaldybėse nebenustatomas
Informuojame, kad nuo 2019
m. sausio 1 d. savivaldybėse asmenims, sulaukusiems senatvės
pensijos amžiaus, nebenustatomas specialiųjų poreikių lygis.
Asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių nesikreipė į savivaldybę

dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo iki 2018 m. gruodžio 31
d., dėl specialiųjų poreikių lygio
nustatymo turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos teritorinį skyrių.

Išsamesnė informacija teikiama
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriuje (Vasario 16-osios g. 7,
Druskininkai, 108 kab., tel. (8 313)
52 543, el. p.: parama@druskininkai.lt

Ūkininkai privalo kiekvienais
kalendoriniais metais
atnaujinti duomenis
Ūkininkų ūkių registre
Druskininkų savivaldybė informuoja ūkininkus, kad kiekvienais
kalendoriniais metais būtina atnaujinti ūkininkų ūkių duomenis.
Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti. Savivaldybė iki kiekvienų
metų kovo 31 d., atlikusi duomenų
patikrinimą ir nustačiusi, kad ūkio
duomenys Ūkininkų ūkių registrui
nebuvo pateikti, apie numatomą
ūkio išregistravimą informuos ūkininkus ir be pakartotinio įspėjimo
išregistruos ūkį, jeigu per vienus
metus nuo ūkininko informavimo
apie numatomą ūkio išregistravimą dienos, ūkio duomenys nebuvo atnaujinti.
Atvykstant dėl ūkininko ūkio
duomenų tikslinimo, būtina turėti
šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Įgaliojimą ir įgalioto asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenis teikia ūkininko
įgaliotas asmuo.
3. Ūkininko ūkio įregistravimo
pažymėjimus.
4. Žemės nuosavybės ar kitais
pagrindais naudojamos žemės
valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus, išduotus
valstybės įmonės Registrų centro
(nuosavybės teise turimą ir (arba)
nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio pa-

skirties ir (arba) miško žemę bei
(arba) vandens telkinius).
Norėdamas išregistruoti ūkininko ūkį, ūkininkas pateikia įregistravimo pažymėjimus ir rašytinį
prašymą išregistruoti jį iš registro.
Informuojame, kad žemės ūkio
veiklos subjektai gali savarankiškai duomenis atnaujinti, prisijungiant prie Žemės ūkio ir kaimo
verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudoję
Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
Prisijungti prie paslaugos Elektroninių valdžios vartų portale galima adresu: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/7842
0/26060?searchId=22686aa08998-44c9-bc90-3f1cb33e1fc5
Ūkininko ūkio duomenis galima atnaujinti ir informacija teikiama Druskininkų savivaldybės
administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8
313) 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų
mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313)
47 919) bei Ūkio skyriuje (Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 8
614 25 826).
Druskininkų savivaldybės
informacija
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DŽIAUGSMINGOS JUMS ARTĖJANČIOS LIETUVOS
VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS ŠVENTĖS!
Gerbiami Druskininkų savivaldybės gyventojai,
ninkiečių socialinės-ekonominės padėties. Esu
sunerimusi, kad Savivaldybėje blogėja demografinė situacija. Dėl mažai
apmokamo darbo, brangios būsto nuomos daug
jaunimo išvyksta, mažėja
gyventojų skaičius, visuomenė sensta, jos poreikių
jau netenkina teikiamos
sveikatos ir socialinės
priežiūros paslaugos.
Atsižvelgiant į tai, kartu
su atsinaujinusiais socialVisą savo gyvenimą pa- demokratais ketinu keisskyriau Druskininkams ir ti savivaldybės veiklos
čia gyvenantiems Žmo- prioritetus, daugiau dėnėms. Didžiuojuosi, kad mesio skirdama gyvenmūsų visų bendro dar- tojų poreikiams: kokybišbo dėka kurortas tapo ži- kam švietimui, jaunimo
nomu tiek Lietuvoje, tiek pasirengimui darbo rinužsienyje. Bet negaliu kai, gerai apmokamų darnepastebėti
didėjančio bo vietų steigimui, sveikaatotrūkio tarp sėkmingos tos priežiūros paslaugų
kurorto plėtros ir druski- išsaugojimui ir socialinių

paslaugų plėtrai, kad kiekvienam druskininkiečiui,
jaunam ir senam, visoms
šeimoms būtų gera gyventi Druskininkuose.
Man rūpi Žmonių problemos. Tai jau įrodžiau,
daug metų dirbdama
Druskininkų
savivaldybės vicemere ir Jūsų interesams
atstovaudama Lietuvos Respublikos
Seime. Pasisakau už viešumą, už skaidrumą, už
demokratinį valdymą, kad
visi gyventojai įsitrauktų į
svarbių sprendimų priėmimą, už toleranciją ir teisingumą.
Ketinu sąžiningai ir atsakingai tarnauti Jums, kartu kuriant teisingus ir augančius Druskininkus.
Tikiuosi Jūsų palaikymo
kovo 3 dieną.
Mūsų sąrašas Nr. 4!

Kandidatė į Druskininkų savivaldybės merus Kristina Miškinienė
Išsamiau su LSDP Druskininkų skyriaus programa bei kandidatais
galite susipažinti LSDP Druskininkų skyriaus „Facebook“ paskyroje
Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP Druskininkų skyriaus rinkimų sąskaitos.
Užsakymo Nr. MDR-PR-192- 07

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

Te l . 8 ( 3 1 3 ) 5 3 4 4 4
Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
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Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas
Mes tolstame ne tik nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo datos. Lietuva, kaip valstybė, vis labiau
tolsta nuo savo nepriklauso-

mybės. Ir tas atitolimas prasidėjo anaiptol ne nuo įstojimo į
Europos Sąjungą. Ši data tiesiog prie visų kitų dalykų suteikė ir teisinį Lietuvos nepriklausomybės mažinimo atributą.
Nepriklausomybę mes pradėjome prarasti, kai pramonę ir svarbiausias verslo šakas perėmė
užsienio kampanijos bei verslininkai. Kai šalies finansų rinką užvaldė skandinaviški bankai. Kai
didelė dalis lietuviškos žiniasklaidos atsidūrė užsieniečių rankose,
o ir dalis likusios lietuviškose, pradėjo pataikauti globalaus pasaulio siekius įtvirtinti Lietuvoje pasirengusiems politikams.
Todėl šios valstybės nepriklausomybės metinės šiandieniame Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų abuojumo ir
nesiskaitymo su visuomene kontekste atrodo šiek tiek keistai.
Lietuvos politinė valdžia lyg ir
pritaria nepriklausomybei, tačiau

Sveikindamas visus su Lietuvos valstybės Nepriklausomybės
atkūrimo diena, norėčiau palinkėti, kad ji būtų ne tik tolimos datos, ne tik šalies nepriklausomybę paskelbusių signatarų paminėjimas, bet ta diena kiekvienam taptų savarankiškos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės išlikimo ir išsaugojimo vėliava,
kurią kasdien neštume per gyvenimą.
Būkime stiprūs ir stiprinkime savo valstybę, Europos Sąjungą
reformuodami į tautų Europos bendriją.

yra vienoje gretoje su smerkiančiais ir ujančiais Vengriją, Lenkiją ar Čekiją, kurios atstovauja
savo nacionaliniams interesams
ir demonstruoja nepriklausomų
valstybių stuburą.
Ta pati kasmet nepriklausomybę
su vis didesniu patosu švenčianti Lietuvos valdžia smerkia Katalonijos politikus, atliepiančius visuomenės
nepriklausomybės
nuo Ispanijos siekį. Kurie, beje,
už tai šiuo metu teisiami. Ar demokratine save laikančioje Europos Sąjungoje begali būti didesnis absurdas? Betrūksta, kad kas
nors pasiūlytų teisti ir už „Brexit“
pasisakiusius bei į referendumą
kvietusius politikus.
Jau nekalbant apie tai, kad vienai nepriklausomai valstybei kištis į kitos nepriklausomos valstybės vidaus reikalus, net ir skubant
įsiteikti Amerikai ar Europos Sąjungai, nėra pats geriausias
sprendimas politikams, laikantiems save atstovaujančiais Lietuvos visuomenei, kurios vardu
nuolat daromi pareiškimai iš įvairių tribūnų. Negi visuotinai priimtas diplomatijos normas pakeitė
Vašingtono, Paryžiaus ar Berlyno
matymas, kaip turi gyventi ir tvarkytis tautos?
Europos Sąjungos institucijos

ir politikai niekaip nesugeba rasti sprendimų, kurie sumažintų socialinę atskirtį, skurdą ir nedarbą.
Gal iš tiesų nelabai ir ieško, nes
reikia galvoti apie imperinius užmojus: bendrą kariuomenę, euro
zonos valiutų valdybą, ES finansų ministro pareigybę ir kitus panašius dalykus.
Ne kartą kalbėjau ir dar sykį pakartosiu, kad kiekvienoje valstybėje reikia nustatyti deramą bazinį minimalių pajamų dydį ir jas
mokėti labiausiai socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms ir
asmenims. Dar 2010 metais priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžė, jog deramų
minimalių pajamų dydis turėtų būti 60 procentų nacionalinės
pajamų medianos valstybėse
narėse, kad jos galėtų padengti
pragyvenimo išlaidas ir prisidėtų
prie ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos.
Niekas netrukdo tokiu principu
vadovautis Lietuvoje jau ir dabar.
Ne galvoti apie 2,5 procento BVP
kariuomenės reikmėms, bet tą
pusę procento paskirti būtent minimalių bazinių pajamų įvedimui.
Prie socialinės atskirties mažinimo prisidėtų ir Pridėtinės vertės
mokesčio sumažinimas būtiniausio vartojimo prekėms.

Akivaizdu, kad Europos Sąjungos institucijoms išgyvenant absoliutaus visuomenės nepasitikėjimo krizę, visuomenei vis smarkiau
kylant į protestus prieš ligšiolinę
jos politiką, reikia pradėti patiems
ieškoti būdų ir lėšų spręsti daugelį Lietuvos problemų. Ne baidyti investuotojus kalbomis apie šnipinėjimą, bet nuolat ieškoti partnerių ir
investuotojų Europoje bei pasaulyje. Tačiau pirmiausiai atkurti pagarbą žmogui ir teisingą pajamų
paskirstymą – kad Lietuvoje norėtųsi gyventi ir dirbti.

Parengta, bendradarbiaujant
su Europos Parlamento
frakcija „Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa“
Užsakymo Nr. MDR-192-01

1949-ųjų Vasario 16-osios išvakarės Druskininkuose
Vytautas Valentukevičius
2019 metai – pirmieji antrojo šimtmečio Lietuvos nepriklausomybės metai – irgi bus
turtingi gražių sukakčių. Minėsime Baltijos kelio 30-ąsias metines, šie metai LR Seimo paskelbti Jono Žemaičio-Vytauto
metais, minint jo 110-ąsias gimimo metines. Minėsime ir
70-ąsias Minaičių kaime pasirašytos Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracijos metines: šis įvykis buvo
gražiai buvo pagerbtas ir Druskininkuose, iškeliant Lietuvos
Trispalvę, kuri 1949-ųjų Vasario 16-osios išvakarėse suplazdėjo vienos iš trijų eglių, augusių priešais tuomečio Saugumo
būstinę, viršūnėje. Manau, jog
derėtų tinkamai pažymėti tą vietą Druskininkuose, taip pagerbiant kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę.
1948 metų rudenį Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo išrinktas Pietų Lietuvos-Nemuno
partizanų srities vadu ir lapkritį
drauge su Tauro apygardos vadu
iškeliavo į Žemaitiją. Apygardų
vadai ten planavo tartis dėl bendros partizaninio judėjimo vadovybės kūrimo.
Kelionė buvo sunki. Tik sausį pradėta susitikinėti su Vakarų Lietuvos Prisikėlimo ir Kęstučio apygardų vadovybėmis.
Nepasitikėjimas tarp vadovybių tvyrojo didžiulis. Bijota pakliūti į provokatorių spąstus. Tik
1949 metais sausio 6 dieną A.
Ramanauskui-Vanagui pasisekė susitikti su centralizuotos
vadovybės kūrimo iniciatoriumi
Jonu Žemaičiu-Vytautu, o vasario 2-22 dienomis kartu su kitais apygardų vadais dalyvauti
LKKS steigime. Posėdžiai vykdavo štabo bunkeryje Minaičių
kaime. Tame pačiame bunkeryje 1949 metų vasario 16 dieną
pasirašyta LKKS deklaracija,
kurią parengė Merainis Diedu-

Ant vienoje iš šioje vietovėje augusių eglių 1949-aisiais buvo iškelta Trispalvė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kas ir Užpalis.
Apygardų vadai Minaičių štabvietėje džiaugėsi, kad Vasario
16-ąją priimta „Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio Tarybos deklaracija“, skelbianti, jog Aukščiausiu
teisėtu valdžios organu Lietuvoje yra partizanų vadovybė, o jos
kovos tikslas – nepriklausomos,
parlamentinės Lietuvos Respublikos atkūrimas. LLKS Taryba,
atstovaudama visoms Lietuvos
teritorijoje esančioms vieningos
vadovybės vadovaujamoms karinėms, visuomeninėms grupuotėms, būtent: Pietų, Rytų ir Vakarų Lietuvos sritims – siekia
bendrų savo tikslų. Deklaraciją
pasirašė LLKS Prezidiumo pirmininkas Vytautas, LLKS Tarybos nariai: Faustas, Kardas, Merainis Diedukas, Naktis, Užpalis,
Vanagas, Žaigala. Du Tarybos
nariai, Dainavos krašto atstovai
Adolfas
Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Šibaila-Merainis
Diedukas – abu mokytojai, abu
– Alytaus mokytojų seminarijos
auklėtiniai.

Vasario 16-osios dienomis
saugumas sekdavo visą Lietuvą. A. Ramanauskas-Vanagas
kelionės metu į Žemaitiją palaikė nuolatinį ryšį su savo nemuniečiais. Jis su bendražygiais tikriausiai aptarė, jog tam tikru
laiku viename iš Pietų Lietuvos miestelių būtų iškelta Lietuvos Trispalvė. Ištikimiausias A.
Ramanausko-Vanago bendražygis Vincas Viščinis-Vanagas
iš Vieciūnų kaimo ėmėsi iniciatyvos iškelti Lietuvos Trispalvę
piečiausiame Lietuvos miestelyje – Druskininkuose. V. ViščinisVanagas kreipėsi į patikimiausią
Druskininkų girininkijos darbuotoją, ryšininką Kazimierą Banį.
Jis buvo nedidelio ūgio, smulkaus sudėjimo, ramaus ir uždaro
būdo, nekalbus. Ir su savo šeima bendravo atsargiai. Žmona
– lenkų tautybės druskininkietė
– dirbo Miškų ūkyje buhaltere.
Kazimieras retkarčiais ateidavo
į Miškų ūkį, susitikdavo ir su Rimickų šeima (jie savo butelyje
Miškų ūkio patalpose Kurorto g.

7 vienu metu trumpą laikotarpį
slėpė rašytoją Justiną Pilyponį:
tai „Kaukolė žalsvam čemodane“, „Kelionė po Lietuvą“ ir kitų
knygų autorius; man pačiam rašytoją teko matyti 1946 metais).
K. Banys paprašė V. Rimicką iškelti mieste Trispalvę. Vytautas
sutiko. K. Banys nupirko medžiagą ir perdavė V. Rimickui.
Šis su ta medžiaga nuėjo pas
siuvėją Moniką Saveikytę-Vaščilienę ir paprašė pasiūti trispalvę vėliavą.
V. Rimickas į pagalbą, keliant
Trispalvę, pasikvietė savo bendraklasį Mindaugą Prapiestį (ir
jo tėvas, ir motina buvo partizanai), gyvenusį Gailiūnų kaime pas
Joną Levulį, sėslųjį partizaną.
Sutartą valandą, vėlų gilios ir
šaltos 1949-ųjų žiemos vasario
15 dienos vakarą V. Viščinis-Vanagas, vieciūniškis ryšininkas
Vitas Kizys, V. Rimickas (pasiėmęs lazdą ir po pažastimi pasikišęs vėliavą) bei M. Prapiestis,
vieni nuo kitų skirtingais intervalais, ėjo Ratnyčios upės žiočių link. Partizanas ir ryšininkas
liko ant Ratnyčios upės dešiniojo skardžio, o Vytautas su Mindaugu įveikė kairįjį Ratnyčios
upės skardį. Sustojo prie trijų
eglių, kurios augo priešais Saugumo būstinę ir tuometį miesto
miesto Vykdomąjį komitetą. Pasirinkęs viduriniąją eglę, Vytautas sparčiai įlipo į medžio viršūnę, išsitraukė vėliavą, atsargiai
nulaužė eglės viršūnę. Pririšo
ant jos vėliavos kotą ir sparčiai
nusileido žemyn, kur jo laukė
Mindaugas.
Partizanas V. Viščinis-Vanagas
ir ryšininkas V. Kizys grįžo į Vieciūnus, o Vytautas su Mindaugu
džiaugsmo emocijas liejo Neravų
kaime, eidami iš pirkios į pirkią.
Mindaugas vidurnaktį užsuko ir
pas A. ir J. Laukionius – jų šeimoje aš augau, kaip globotinis.
M. Prapiestis atrodė pavargęs,
neramus... Įėjo į virtuvę, apsisuko ir jau eis... Prašėme atsisės-

ti, pernakvoti. Atsisakė, iškeliavo
į Gailiūnus. Ar jis tik tenorėjo palikti savo „pėdsakus“ pas bendraklasį?
Trispalvės iškėlimo, prasmingo, gražaus įvykio Druskininkuose pasekmės, deja, buvo
liūdnos. Mieste ėmė siautėti
KGB – pamatę Trispalvę, tūžo,
bet lipti į eglę nedrįso. Manė,
kad ją saugo partizanų snaiperiai. Nutarė šūviais pakirsti vėliavos kotą arba eglės viršūnę ir
naktį vėliavą nuimti. Per laikotarpį nuo kovo 19-osios iki balandžio 16-osios buvo surasti ir
suimti visi Rimickų šeimos nariai. Tėvas ir sūnus po tardymų
liko kalėjime. Vytautą iš Druskininkų išvežė į Saugumo rūmus
Vilniuje, jis kalėjo 17-oje kameroje. Teismas vyko, vos jam sukako 16-ka metų. Nuteisė kalėti
10 metų. Po to – Sibiras, lageriai. Tokio paties likimo sulaukė motina ir dvi seserys. Žinau,
kad Vytautas, sugrįžęs, nuėjo į
Miškų ūkio sodą Kurorto gatvėje, išsikasė pistoletą, pavartė
rankose, nušluostė smėlį ir atsiduso: „Dieve, kokia skaudi laisvės troškimo kaina.“ Tai vienas
iš jo man išsakytų prisiminimų,
sykį mums susitikus autobusų
stotelėje Druskininkuose.
M. Prapiestis saugumo ir tremties išvengė!?
Vincas Viščinis-Vanagas, praėjus 16 dienų nuo tos įsimintinos
Vasario 16-osios, žuvo Kapiniškių kaime.
Už tai, kad Trispalvė buvo iškelta moksleivio, nukentėjo ir Druskininkų lietuviškosios mokyklosgimnazijos įkūrėjas, pirmasis jos
direktorius Domininkas Viščinis,
1949-aisiais išsiųstas į Prienų
„Žiburio“ gimnaziją; jis komsorgo buvo kiekvieną dieną tramdomas, šiam pasidėjus ginklą ant
rašomojo stalo, direktoriaus kabinete. Vėliau D. Viščinis buvo
išsiųstas į Balbieriškį, po to į Uteną, iš užimamų pareigų atleistas.
Mirė Vilniuje.
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Renginiai
Vasario 13 d. 17 val. Dedikacija
Vincui
Kudirkai
„Pašauktasis“:
proza, poezija, satyros, prisiminimai.
Renginyje dalyvaus aktorė ir
režisierė Virginija Kochanskytė
(Druskininkų savivaldybės viešosios
bibliotekos Meno skyrius, V.
Kudirkos g. 13)
Vasario 15 d. 19.00 val. Muzikinėliteratūrinė kompozicija „Vasario 16oji, mūsų žemė – aukuras šlovės“.
Dalyvaus Druskininkų TAU moterų
vokalinis ansamblis „Vakarėjant“,
vadovaujamas V. Šedienės.
Renginys nemokamas („Draugystės
sanatorijos“ Raudonojoje salėje)
Vasario 15 d. 15 val. su
trispalvėmis vėliavėlėmis susirinkę
prie sveikatingumo ir poilsio
komplekso „Grand SPA Lietuva“
Dzūkijos korpuso, prisiminsime
žmones, prieš 70 metų Vasario
16-osios išvakarėse, 1949-02-15
d., iškėlusius Lietuvos Trispalvę
Druskininkuose;
16 val. 1949 metų Vasario 16-osios
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
70-mečio minėjimas. Renginio
metu moksleiviai perskaitys 1949
metų Vasario 16-osios Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją
ir prisijungs prie akcijos: „Ištark ir
primink partizano vardą Lietuvai“,
o savo mintis užrašys muziejaus
svečių knygoje (Druskininkų
rezistencijos ir tremties muziejus,
Vilniaus al. 24)

Jau greitai Druskininkuose!

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

Tel. 8 620 35335

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

Vasario 17 d. 13.30 val. Lietuvos
Šaulių Sąjungos 100-osioms
metinėms paminėti – Fotografijų
parodos „Šaulys- Tėvynės labui“
atidarymas , video paskaita
apie Šaulių judėjimą ir veiklą
Druskininkuose. Pranešimą
parengė ats .gr. Ramūnas
Šerpetauskas. Organizatoriai:
Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejus
LŠS Karininko A.Juozapavičiaus
šaulių 1-osios rinktinės
G.Matulionio 103 kuopa
(Druskininkų rezistencijos ir
tremties muziejus, Vilniaus al. 24)
Vasario 16 d. nuo 11 iki 15 val. M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje
vyks
nemokamas
edukacinis
užsiėmimas „Tautiška apyrankė“ (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35)
Vasario 23 d., nuo 11 val.
Druskininkų
sporto
centre
–
Druskininkų savivaldybės krepšinio
čempionato finalai, pertraukų metu
koncertuos M. K. Čiurlionio meno
mokyklos pučiamųjų orkestras, R&R
(Rūta ir Ronata), šoks šiuolaikinių
šokių grupės „Opus“ merginos.
Visi atvykusieji bus vaišinami kava,
arbata ir saldumynais (Druskininkų
sporto centras, M. K. Čiurlionio g. 97)
Parodos
V. K. Jonyno galerijoje veikia paroda
„Kūrybos briaunos. Adomo Galdiko
retrospektyva“ (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
Vasario 12-kovo 5 d. veikia
spaudinių paroda „Lietuva – ji
mums per amžius gintaru žėruos...“,
skirta Vasario 16-ajai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Vasario 8-28 d. veikia 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-kovo 8 d. veiks
spaudinių paroda „Kalboje gimtojoje
– tautos dvasia ir gyvybė“, skirta
Tarptautinės gimtosios kalbos dienai
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
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Lietuvos laisvosios rinkos instituto įvertinimas:
Druskininkai – tarp 3 geriausių savivaldybių
Lietuvos laisvosios rinkos institutas analizavo savivaldybių vidutinio užmokesčio bei tiesioginių užsienio investicijų kaitą
2015-2018 metais savivaldybėse. Instituto pateiktoje medžiagoje lyginami vieni iš pačių svarbiausių savivaldybių rodiklių:
užsienio investicijos bei atlyginimai. Druskininkų savivaldybė
sugebėjo per paskutinį dešimtmetį pasiekti daugiau nei dvigubai didesnį užsienio investicijų augimo rodiklį – aukštesnį nei
savivaldybių vidurkis. Pateikiamos geriausios 3 savivaldybės,
kuriose tiesioginės užsienio investicijos per dešimt metų perkopė savivaldybių vidurkio lygį:
Druskininkų, Elektrėnų bei Kazlų Rūdos savivaldybės. Prieš
dešimt metų Druskininkų užsienio investicijos nesiekė net trečdalio vidutinio investicijų lygio.
Šiuo metu galime pasidžiaugti net dvigubai didesniu investicijų augimu (+1890 eurų), o,
skaičiuojant vienam gyventojui,
tenka 2139 tiesioginių užsienio
investicijų. Tai ypatingai svarbus
rodiklis, kuris patvirtina savivaldybės gebėjimą dirbti efektyviai
bei kelti sau pačius aukščiausius tikslus, dėl to pasiekti vieni iš geriausių rodiklių tarp visų
Lietuvos savivaldybių.

Užuojautos
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų – mamą,
ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai.
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Kaupinienę.
Kavinės „Senasis Nemunas“ kolektyvas
Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Zitutę Bakanauskaitę ir artimuosius.
Ateities g. 8 namo 1-osios laiptinės kaimynai

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė laisvosios rinkos instituto
analize ir pabrėžė, kad įvertinimas pasiektas nuosekliu ir ilgalaikiu darbu ir dėl palankios verslui
aplinkos kūrimo: „Visada džiugu,
kad šalies ekspertai įvertina savivaldybės įdirbį. Ir toliau stengsimės tobulėti, sieksime pateisinti bendruomenės bei investuotojų
lūkesčius savo darbais.“
Kitas labai svarbus ataskaitoje
nagrinėjamas rodiklis – vidutinis
darbo užmokestis. Per pastaruosius 4 metus Lietuvos ekonomikai augant, kartu kilo ir vidutinis
darbo užmokestis. Darbo užmokestis augo ir Druskininkuose.
Daugiausia žmonių Druskininkuose dirba paslaugų sektoriu-

je, todėl savaime suprantamas
faktas, kad vidutinis darbo užmokestis čia yra šiek tiek mažesnis, nei Lietuvoje. Galima pasidžiaugti, kad pritrauktos užsienio
investicijos Druskininkuose taip
pat turėjo įtakos vidutinio darbo
užmokesčio augimui. Vertinant
užsienio investicijų pritraukimą
bei darbo užmokesčio augimą,
per minėtąjį laikotarpį yra pastebimos gerosios tendencijos, todėl siekiama ir laukiama dar geresnių rezultatų ateityje.
Laisvosios rinkos instituto įvertinimuose bei reitinguose Druskininkai dažnai patenka tarp
geriausiai įvertintų Lietuvos savivaldybių, tai lemia efektyvus, organizuotas bei atsakingas komandos darbas.

Druskininkuose paminėti kinų Naujieji metai
Vasario 9-ąją dieną miestelėnai ir kurorto svečiai susipažino su kitų šalių tradicijomis ir
daug sužinojo apie kitų kultūrų ypatumus.
Kinų Naujųjų metų šventė
prasidėjo fotografijų parodos
„Įspūdžiai iš Kinijos“ atidarymu Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centre AQUA.
Žymus lietuvių fotografas Vytautas Daraškevičius supažindino su spalvinga, kupina kontrastų Kinija.
Parodoje buvo galima išvysti stebuklingus Kinijos gamtos
peizažus ir gatvės judėjimą,
jos gyventojus bei kultūrinio
paveldo statinius. Fotografijų paroda bus eksponuojama
nuo vasario 8 iki 28 d.
Parodos lankytojus pasveikino
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas ir parodos
autorius Vytautas Daraškevičius.
Renginio dalyviai galėjo išvysti kinų tradicinės muzikos atlikėjų, kinų kovos menų pasirodymus
(atlikėjai Liang Wenming ir Dou
Yachen Qigong), pamatė kinų
sveikatinimo pratimų sistemos
pristatymą ir praktiką, kinų arbatos ceremoniją, klausėsi tradicinės kinų muzikos.
Šventę vainikavo dangaus žibintų paleidimas Pramogų aikštėje.
Renginį organizavo Druskininkų savivaldybė, bendradarbiaudama su Vilniaus Universiteto
Konfucijaus institutu, Druskininkų sveikatinimo ir poilsiu centru
„AQUA“, viešbučiais „Delita“ ir
„Simpatija“.

Druskininkų savivaldybės
informacija
Vytauto Daraškevičiaus ir
Laimos Rekevičienės nuotraukos

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

Reiškiame padėką visiems artimiesiems, draugams, buvusiems kolegoms, policijos pareigūnams, buvusiems šalia ir padėjusiems įšlydėti mylimą vyrą, tėvelį, dieduką, uošvį Albertą
Pečiukevičių į paskutinę kelionę.
Žmona Emilija ir dukra Loreta
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2019.02.15 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
12:00 Vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos paskelbimo 70-mečio minėjimas.
Tiesioginė transliacija iš Lietuvos partizanų memorialo Minaičių kaime, Radviliškio rajone.
12:30 Karinės paslaptys.
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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 „Aš – dalis Tavęs“. Šventinis
koncertas.
23:10 Fantastiškas penktadienis.
Nesaugus prieglobstis.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. „Atlantida. Prarastoji imperija“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS.
„Legenda apie Heraklį“.
23:10 PREMJERA. „Žmogus žmogui – vilkas“.
01:05 „Trys dienos nužudyti“.
03:05 „Teta Helena“.
05:10 „Svotai“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Valanda su Rūta.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA. Sumažinti žmonės.
23:40 Smagus pasivažinėjimas.
01:35 Penktadienis, 13-oji.
03:20 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Čempionai.
07.30 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.

20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 „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. Didysis
darbas“.
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. Molėtų
„Ežerūnas“ - Kauno „Žalgiris-2“.
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Snaiperis 3.
23:50 Mirties apsuptyje.
01:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2019.02.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
07:00 Vendi.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Valstybės atkūrimo diena.
Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Simono Daukanto
aikštėje Vilniuje. Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba.
Tiesioginė transliacija.
12:30 Lietuvos Nepriklausomybės
diena. Šv. mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13:40 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės
dainos.
14:00 Valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų
namų Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
14:30 Dainuoju Lietuvą.
14:50 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
16:58 Loterija „Keno Loto“.
17:00 Žinios. Sportas. Orai.
17:20 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
19:30 Šventinis Vasario 16-osios
renginys „MKČ kodas LT“.
21:10 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:15 Panorama.
21:30 „Eurovizija 2019“.
00:15 Naktis be karūnos.
01:50 Nesaugus prieglobstis.
03:50 „Aš – dalis Tavęs“. Šventinis
koncertas.
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 „Jūrų dinozaurai 3D“.
11:50 „Eragonas“.
13:55 „Undinė“.
16:00 „Vakaro pasakojimai“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Geriausi mūsų metai“.
21:00 PREMJERA. ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS. „Grąžinti
nepriklausomybę“.
22:25 „Nepriklausomybės diena“.
01:20 „Legenda apie Heraklį“.
02:55 „Kažkas skolinto“.
05:00 „Svotai“.
06:15 Dienos programa.
06:20 „Tomas ir Džeris“.
06:50 „Žvėrelių būrys“.

07:15 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:40 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:05 „Riterių princesė Nela“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 KINO PUSRYČIAI. Sujudimas
džiunglėse.
10:35 Megamaindas.
12:25 Denis - grėsmė visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi.
14:00 Čarlis ir šokolado fabrikas.
16:10 Tūkstančiai mylių iki tavęs.
18:30 Žinios.
19:30 Saldi laisvė. Šventinė transliacija iš Vilniaus Katedros aikštės.
21:00 PREMJERA. Septynios minutės po vidurnakčio.
23:10 Norbitas.
01:05 Sumažinti žmonės.
03:20 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Šeimininkė“.
15.15 „Pasaulio turgūs. Barselona“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose“.
18.00 Žinios.
18.30 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos
sportininkų apdovanojimai 2018.
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. Didysis
darbas“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:15 „Varom!“.
07:05 „Vaikai šėlsta
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
2018 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 PREMJERA. Iš visų jėgų“.
11:05 PREMJERA. Būk ekstremalas“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Amžiaus nusikaltimai“.
15:50 Ieškokit Gudručio!
18:00 PREMJERA. Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta.
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji.
22:00 Išminuotojų būrys.
00:40 Nuo sutemų iki aušros.
02:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2019.02.17 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. Sniego močia.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Tamsioji augalų pusė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Laukinė Šri Lankos gamta.
13:50 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Rungtynės dėl 3
vietos.
16:58 Loterija „Keno Loto“.
17:00 Žinios. Sportas. Orai.
17:30 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Finalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:30 Neužmiršti. Dokumentinis filmas.

23:30 Premjera. Herojai.
01:00 Vasara Romoje.
02:30 Pasaulio dokumentika. Tamsioji augalų pusė.
03:25 Pasaulio dokumentika. Laukinė Šri Lankos gamta.
04:20 Neužmiršti. Dokumentinis filmas.
05:15 Šešėlių frontas. Lietuvos žvalgyba 1918–1940.
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 „Išsinuomokit vaiką!“.
13:20 „Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas“.
15:10 „Asteriksas ir Obeliksas: jos
didenybės tarnyboj“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS.
„Rytojaus žemė“.
22:05 VAKARO KINO TEATRAS.
„Transporteris 2“.
23:50 „Nepriklausomybės diena“.
02:20 „Žmogus žmogui – vilkas“.
03:55 „Transporteris 2“.
05:25 „Svotai“.
06:45 Dienos programa.
06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:15 „“Nickelodeon“ valanda. Žvėrelių būrys“.
07:40 „Keista šeimynėlė“.
08:05 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:30 „Riterių princesė Nela“.
08:55 „Ogis ir tarakonai“.
09:05 KINO PUSRYČIAI. Nykštuko
Tomo ir Coliukės nuotykiai.
10:25 Kung Fu Panda.
12:10 Žmogus-voras 3.
14:55 Gyvūnas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 PREMJERA. Atvykimas.
00:05 Didžioji skola.
02:35 Septynios minutės po vidurnakčio.
04:25 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Gražina Piga-

gaitė“.
07.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Vera. Paslėptos gelmės“.
13.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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 „Detektyvas Morsas“.
00.40 „Gurovo bylos. Savivalė“.
02.10 „Vera. Paslėptos gelmės“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės.
Gvinėja“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas.
07:30 „Iš visų jėgų“.
08:00 „Būk ekstremalas“.
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 „PREMJERA .Gordono, Džino ir Fredo kulinarinės kelionės“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
17:30 „Kas žudikas?“.
18:30 „Amžiaus nusikaltimai“.
19:30 Žandaras ir ateiviai.
21:30 „Antrininkas“.
22:35 „Kortų namelis“.
23:40 Snaiperis 3.
01:20 Nuo sutemų iki aušros.

2019.02.18 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 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.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Neužmiršti.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Simpsonai .
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
“Žvėries pilvas“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
01:40 „Apsukrios kambarinės“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Skubi pagalba“.
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 penktadienis.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Nudėti Giunterį.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Atvykimas.
03:10 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 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“.
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“.
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01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:40 „Gelbėtojai - 112“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas.
00:10 Išminuotojų būrys.
02:25 „Antrininkas“.
03:20 „Kortų namelis“.

2019.02.19 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 1994 m.
N-7. 192 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
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.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Namas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“ .
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Įkalintos po vandeniu“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:40 „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
reindžeris“.
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.

14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Organų vagys.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Nudėti Giunterį.
03:05 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 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 Nesutramdomas.
22:50 Tamsos riterio sugrįžimas.
01:45 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

2019.02.20 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:15 Aukštuomenės daktaras 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 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
05:00 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Pasiutę šunys“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Pasiutę šunys“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:45 „Apsukrios kambarinės“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:15 „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.
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 Las Vegase.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Organų vagys.
03:25 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 „Mentalistas“.
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 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 Sapnų gaudyklė.
23:40 Nesutramdomas.
01:20 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

2019.02.21 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“.
16:25 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00
VAKARO
KINO
TEATRAS.“Universalus karys. Kita
karta“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:50 „Apsukrios kambarinės“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:15 „Apsukrios kambarinės“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 „Monikai reikia meilės“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...

11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
14:55 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pagrobtieji.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Pagirios Las Vegase.
03:05 Alchemija. VDU karta.
03:35 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
04:05 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
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 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
03.50 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje”.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 Mirties apsuptyje 2.
22:50 Sapnų gaudyklė.
01:20 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „Amžiaus nusikaltimai“.

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

Viešbučiui ,,Medea SPA“ reikalinga masažuotoja
(-as). Motyvuojantis atlyginimas, patogus darbo
grafikas, profesionalūs apmokymai.

Tel. +370 620 15935

Išnuomojamas prekybinis namelis-kioskas Druskininkų miesto
centre naujai įsikūrusiame prekybiniame turgelyje.
Tel. 8 663 55434
Miesto centre esančiame dviejų kambarių bute išnuomojamas
1 kambarys; pageidautina – moteriai. Tel. 8 616 48116
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Sveikata neturėtų būti politikų
manipuliavimo įrankiu rinkimų metu

Evelina Raulušaitienė,
Druskininkų ligoninės direktorė
Socialinėje erdvėje sklando
nemažai gandų apie Druskininkų ligoninę. Esą dabar į ligoninę neguldomos nėščios
moterys, nebeliko ginekologijos paslaugų, savaitgaliais
neatliekamos kompiuterinės
tomografijos nuotraukos ir kitos paslaugos. Pastebiu, kad
prieš rinkimus, vaikydamiesi
pigios reklamos, tokius gandus kuria keli pretendentai į
Savivaldybės tarybos narius
bei mero postą.
Žinau tikrąją ligoninės situaciją, esu už ją atsakinga, todėl galiu suteikti informaciją, kaip viskas
yra iš tikrųjų. Taip, tiesa, 2003 m.
buvo uždarytas ligoninės akušerijos skyrius. Tai padaryti teko dėl
tuo metu ligoninėje buvusio per
mažo gimdymų skaičiaus, neatitikusio tuomečių reikalavimų. Beje,
tai buvo padaryta tuo metu, kai
žmogus, dabar žarstantis nepagrįstus kaltinimus, užėmė atsakingas pareigas ir kuravo sveikatos sritį. Kiek žinau, šis žmogus
nė piršto nepajudino, sprendžiant
druskininkiečiams opų ligoninės
klausimą. Dabar, prieš rinkimus,
bepigu švaistytis pažadais, kuriuos, kaip ir patys gandų kūrėjai
žino, nėra taip lengva ištesėti.
Kalbant apie kitus ligoninei viešai metamus kaltinimus dėl paslaugų neužtikrinimo, norėčiau pabrėžti, kad situacija yra visiškai
kitokia – tai įrodo ligoninėje tei-

kiamų paslaugų įvairovė.
Kaip pavyzdį norėčiau pateikti
ligoninės konsultacinėje poliklinikoje teikiamas bei nuolat gerinamas specializuotas ambulatorines ginekologines konsultacijas,
ambulatorines chirurgijos, dienos chirurgijos ir stebėjimo paslaugas. Džiaugiamės, kad akušerių-ginekologų konsultacijos
pacientams tapo daug prieinamesnės, konsultuojama ne tik
dėl ginekologinių, akušerinių patologijų, bet ir dėl šlapimo nelaikymo.
Šių paslaugų poreikis yra didelis ir iki šiol buvo nepakankamai
išvystytas. Dėl to ambulatoriškai
besikreipiančios pacientės patirdavo daug nepatogumų. Konsultacinėje poliklinikoje gydytojai akušeriai-ginekologai dirbo
tik 3 dienas per savaitę po 2 ar
3 valandas, todėl šių paslaugų
moterys turėdavo ieškoti privačiuose kabinetuose ir už jas mokėti savo asmeninėmis lėšomis.
Optimizavus akušerių-ginekologų tarnybos darbą, dėl ūmios ginekologinės ir akušerinės (iki II
nėštumo trimestro) būklės pacientės konsultuojamos priėmimo
skyriuje. Esant reikalui, taikoma dienos stacionaro paslauga – pacientei teikiamas medikamentinis gydymas, ją prižiūri
ir konsultuoja, o nakvynei ji grįžta namo.
Konsultacinėje
poliklinikoje
taip pat pradėta vykdyti Širdies
ir kraujagyslių ligų prevencinė
programa, suteikianti galimybę
aptikti ankstyvuosius kardiologinius susirgimus, kurie didina riziką patirti miokardo infarktą. Pirminių kardiologų konsultacijų
skaičius, atsižvelgiant į specialistų paklausumą, padidintas
iki maksimalaus, todėl kardiologo konsultacijos laukimo trukmė
sumažėjo iki 37 procentais. Ligoninėje konsultacijas teikia vis
daugiau jaunų specialistų. Be to,
prie mūsų kolektyvo yra prisijungę net 4 medicinos mokslų daktarai, teikiantys aukščiausio lygio
konsultacijas.
Patikinu, kad kompiuterinės tomografijos tyrimai ligoninėje atlie-

kami 24 val. per parą, 7 dienas
per savaitę, 365 dienas per metus. Tai leidžia užtikrinti skubius
galvos ar stuburo (esant traumai)
kompiuterinės tomografijos tyrimus, leidžiančius kuo greičiau
nustatyti diagnozę, esant tokioms
ūmioms sveikatos būklėms, kaip
insultas ar dėl traumos atsiradusiems galvos smegenų pažeidimams. Tokiais atvejais skubiai
atliktas tyrimas ypač svarbus paciento sveikatai!
Girdime druskininkiečių pastabas dėl vaikams ir senjorams
teikiamų paslaugų trūkumo. Reaguodami į išaugusį slaugos paslaugų poreikį, išplėtėme slaugos
paslaugų teikimo apimtis. Taip
pat visiškai atnaujinome Vaikų
ligų skyriaus patalpas ir pakvietėme dirbti jaunus aukščiausios
kvalifikacijos specialistus, kurie
prisideda prie paslaugų gerinimo
ir jaukios aplinkos kūrimo.
Siekiant ir toliau gerinti Druskininkų ligoninės teikiamų paslaugų kokybę, kaip nepriklausomi
ekspertai, buvo pasamdyti ir tarptautinio išorės audito specialistai,
kurie, įvertinę šiuo metu Lietuvoje
vykdomą sveikatos priežiūros reformą ir atsižvelgę į Lietuvos bei
kitų šalių ligoninių patirtį, pateikė
rekomendacijas ir jų įgyvendinimo metodikas, nustatant tobulintinas ligoninės veiklos galimybes.
Neabejoju – mūsų ligoninės
sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę dar galima tobulinti, pradedant nuo bendravimo etikos ir
baigiant didesniu paslaugų prieinamumu. Labai norėtųsi, kad
žmogui, važiuojančiam į Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių nereikėtų jaudintis dėl tuo metu budinčio gydytojo arba galvoti, kaip
užsiregistruoti pas atitinkamos
specializacijos gydytoją. Patikinu
– tikrai daug dirbame šioje srityje.
Ir tai patvirtina gaunami Jūsų teigiami atsiliepimai.
Apgailestauju, kad tokia jautria visuomenei sveikatos tema
naudojasi kai kurie politikai, tegalintys pažerti pigių lozungų
ir besitikintys, kad druskininkiečiai jų švaistomais pažadais
ims ir patikės.

Elektrikas Druskininkuose: elektros instaliacija, gedimų
šalinimas, šildymo valdymas. Tel. 8 618 41024
Informuojame, kad 2019 m. vasario 28 d., 10 val. bus atliekami UAB
„Upėsnis“ priklausančio žemės sklypo, kad. Nr. 3865/0007:111, esančio Latežerio k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 3865/0007:155 bendrasavininkes L. S ir L. L dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas.
Darbus atliks UAB „Hanis“ matininkė Edita Saladinskienė, adr. Seinų g.
3, Lazdijai, tel. Nr. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@gmail.com
Ligoninės Vaikų ligų skyriaus patalpos tampa šiuolaikiškos, patogios ir spalvingos/Druskininkų ligoninės archyvo nuotraukos

Tvarkome, valome butus, namus. Vienkartinės ir
nuolatinės valymo paslaugos. Tel. 8 615 63044
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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

Nuomojamas 2 k. butas Gardino
g. 160 Eur + komunaliniai.
Tel. 8 650 27321

Parduodami įvairūs daiktai

Parduodu 2 kambariu butą Gardino g. II a. iš 5 su baldais ir buitine technika. Kaina –22 000 Eur.
Tel. 8 671 59773

Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ A 6 kg už 100 Eur, „Candy“ 5 kg A– 80 Eur.
Tel. 8 650 87433

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

Moteriški kailiniai; naminės austos lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Gyvenamas namas su baldais,
ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
36 000 Eur. Tel. 8 694 52629
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120: šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105 000 Eur. Tel. 8 602 10802
Parduoda 20 a ir 37 a namų valdos sklypus Snaigupės kaime.
Yra elektra, geras privažiavimas,
šalia – miškas. Tel. 8 698 50782
6 a sodo sklypas sodų bendrijoje
„Migla“, Jaskonių k.; yra elektra ir
visi kadastriniai matavimai; kaina
7000 Eur. Tel. 8 612 20142
Garažas prie vandentiekio. Privalumas – duobė su rūsiu. Kaina
– 2500 Eur. Tel. 8 615 77188
20 kv. m garažas prie senosios
katilinės su duobe.
Tel. 8 647 09318

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Opel Zafira“,2004 m.; 2,0 DTI;
pilkos spalvos, kaina 1550 Eur.
Tel. 8 643 42240
„Renault Clio“, 2003 m., benzinas, 1,6 l; kaina 1250 Eur.
Tel. 8 629 79915
AUDI 80 AVANT B4: 1992 m. 09
mėn.; tamsiai mėlyna, 2 l, 85 kW,
benzinas-dujos. Kaina – 650 Eur.
Tel. 8 694 12020
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

Nuoma
Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemę Žeimiu, Gudelių,
Ulčičių, Panaros kaimuose.
Tel. 8 622 83325
Ilgesniam laikui išnuomojamas 1
k. butas Liškiavos g. 7.
Tel. 8 611 05737
Ilgalaikė 2 kambarių buto Ateities
g. nuoma. Tel. 8 603 78527
Ilgesniam laikui išnuomojamas
17 kv. m 1 k. butas Neravų g. su
buitine technika.
Tel. 8 609 28835

Kiti
Ieškau valandinės auklės.
Tel. 8 677 92236
Dovanoju medinių lentelių („štakietų“)tvorą, 100 metrų, 1,5 m
aukščio; išsivežti patiems.
Tel. 8 686 08504

Ieško darbo
43-ejų metų vyras ieško papildomo darbo (gali dirbti statybose).
Tel. 8 627 13618
29-erių metų vyras ieško bet kokio
papildomo darbo. Tel. 8 627 20787

Perku sodybą, namą, pamatus, taip pat žemės ar
miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 684 44444

Televizorius „Gold Star“ su priedėliu; videomagnetofonas, kasetinis ir CD; elektriniai arbatinukai.
Tel. 8 630 36440
Moteriški kailiniai (lapės kailio).
Tel. 8 682 63486
Nauja kalvio pagaminta pirties
krosnis.
Tel. 8 641 06802

Autoservisui reikalingas automechanikas.
Tel. 8 613 91192

Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)– 12 Eur,
„Scart“ laidai. Tel. 8 686 43600

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

Nauji klausos aparatai, kraujospūdžio matuokliai po 40 Eur; prietaisai nuo žiurkių, pelių po 12 Eur.
Tel 8 678 66028
Išmanusis laikrodis su kraujospūdžio ir pulso matuokliu už 35
Eur; išmanusis laikrodis su SIM
kortele už 20 Eur; wifi stebėjimo
kamera už 35 Eur; apsauginiai
stikliukai „Samsung“ S8+“, S9+,
A 7 po 8 Eur. Tel. 8 602 34212

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 kelių rūšių moliūgus.
Tel. 8 628 60904
Parduoda mėsinę kiaulę.
Tel. 8 601 22865
Parduodu avis. Tel. 8 622 83325
Parduoda mėsinę kiaulę.
Tel. 8 609 39485

Perka
Perku sodybą Lazdijų raj. vienkiemyje. Gali buti sugriuvusi ar
be dokumentų. Tel.8 603 66033“
Pirkčiau mėsinį veršiuką auginimui Tel. 8 622 83325

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

Perka įvairų mišką.
Tel. 8 603 12490
Atliekame statybos,
apdailos, elektros,
santechnikos darbus.
Tel. 8 618 45741
Remontuojame namus,
butus. Visa
vidaus ir išorės apdaila.

Tel. 8 631 76783
Gamybos įmonei
reikalingas šaltkalvisįrengimų derintojas.
Daugiau informacijos

Tel.: 8 610 32507

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir
išorės apdaila. Tel. 8 631 76783
Parduodamas įstaigos automobilis „Peugeot Partner“: pilka spalva, 2001m. 9 mėn., spidometras – 233600 km, variklis 2 l, dyzelis, sąnaudos 5,5-6 l/100 km.
Galingumas 66 kW, vienatūris, 5 durys, rūko žibintai gale,
elektrinimai langų pakėlėjai, kondicionierius, techniškai tvarkingas. Kokybiškos vasarinės padangos. Techninė apžiūra
galioja iki 2019-07-22. Kaina – 900,0 Eur.

Tel. 8 682 10097

Informuojame, kad 2019 m. vasario 25 d., 11 val. bus atliekami UAB
„Upėsnis“ priklausančio žemės sklypo, kad. Nr. 5935/0002:82, esančio Cimaniūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimų žemės sklypų, kad. Nr. 5935/0002:271 ir
5935/0002:274 savininkus, taip pat žemės sklypo, kad. Nr. 5913/0006/122
bendrasavininką V. T dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas.
Darbus atliks UAB „Hanis“ matininkė Edita Saladinskienė, adr. Seinų g.
3, Lazdijai, tel. Nr. 8 610 88554, el. paštas: uab.hanis@gmail.com

16

2019 m. vasario 14 d.

Savaitraščio Nr. 192

„Litvala“: išvalys greitai, kokybiškai, už patrauklią kainą
Daugelis daugiabučių namų
gyventojų susiduria su rūpesčiu: norėtų, kad laiptinė būtų
švari, tačiau kai kurios iš jų tokios užterštos, kad nė vienam
iš gyventojų nekyla rankos sutvarkyti. Kiti kaimynai tiesiog
niekaip negali sutarti dėl valymo grafikų, suderinti laiką. Treti – tiesiog nežino, kad Druskininkuose gali gauti laiptinės
valymo, teritorijos priežiūros,
patalpų išvalymo paslaugą,
kuri suteikiama greitai, kokybiškai ir už patrauklią kainą.
Su įmone UAB „Litvala“ sėkmingai bendradarbiaujančios UAB
„Durisota“ direktorius Mindaugas Kuneika vertina jų atliekamas paslaugas ir sako, kad jo
administruojami daugiabučiai namai ir jų teritorijos yra atsakingai
valomi „Litvalos“ darbuotojų.
O įmonės „Litvala“ direktorius Tomas Juškys džiaugiasi, kad vis dažniau sulaukia savo
darbo įvertinimo iš gyventojų:
„Kaip didžiausias pagyrimas neseniai įsiminė, kai vieno daugiabučio gyventojas mums papasakojo radęs laiptinėje skelbimą,
jog kažkas norėtų pirkti butą šiame name. To, anot žmogaus, gyvenime nėra buvę – nes laiptinė buvusi tokia netvarkinga, kad
baisu buvę net ir užeiti į tą namą.
Mums įdėjus daug pastangų ir išvalius laiptinę, jo ir prekinė išvaizda neatpažįstamai pasikeitė.
Ėmęsi tvarkyti kad ir labai nešvarų namą, per trumpą laiką jį padarome gražų.

Nuolat ir profesionaliai prižiūrint namą, jis gali atrodyti kaip naujas/„Litvala“ archyvo nuotrauka

– Kokie svarbiausi Jūsų darbo principai?
– UAB „Litvala“ plačiai specializuojasi valymo srityje, o viena iš
paslaugų yra laiptinių valymas ir
teritorijos priežiūra.
Daugybę metų laiptines valė patys gyventojai arba samdė žmogų tam darbui atlikti. Ne paslaptis,

Laiptinės valomos, nenaudojant namo vandens ir elektros energijos/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Po „Litvalos“ atliktų darbų tampa švarios
net ir labiausiai išpurvintos vietos/„Litvala“
archyvo nuotrauka

Atliekami įvairūs aplinkos tvarkymo darbai: valomas sniegas, šluojama teritorija/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Skirtumas tarp „Litvalos“ išvalytos ir purvinos dangos – akivaizdus/„Litvala“ archyvo nuotrauka

Nuplovus trinkeles, perdažius tvorą, automobilių stovėjimo aikštelė atrodo pavyzdingai/
„Litvala“ archyvo nuotrauka

kad dirbantis žmogus laisvadieniais nori ilsėtis, o laiptinės valymo grafikas, suprantama, lieka
užmirštas. Vyresnio amžiaus gyventojai valyti patys gal ir galėtų,
jeigu sveikata leistų.
Tad prieš kelis metus pradėjus
teikti šią paslaugą, didžiausias iššūkis buvo sugalvoti, kaip atlikti tokią paslaugą už tokią pačią
sumą, kaip samdomo „iš pašonės“ žmogaus, tik daug kokybiškesnę. Todėl pasiūlėme laiptines
valyti, nenaudojant namo vandens ir elektros.
Ką tai reiškia? Vietoje to, kad
laiptinę šluotumėme, investavome į akumuliatorinius siurblius,
tad laiptinė išsiurbiama iki mažiausios dulkės.
Gyventojai buvo įpratę matyti,
kai su vienu kibiru ir skuduru yra
išplaunama visa laiptinė, o kibire
lieka juodas vanduo, o mes valome kitokiu savo būdu.
Kiekvienam aukštui yra atsivežama atskira švari grindų šluostė, kuri sumirkoma profesionalioje,
ekologiškoje valymo priemonėje – taigi, taip valydami, visą susikaupusį purvą išsivežame. Išvalome net ir purviniausią laiptinę!
Juk laiptinės valymas atima brangų laisvą laiką, tačau šis gyventojų
rūpestis nebaisus profesionalams,
kurie tai daro kiekvieną dieną!
Kodėl daug investuojame į aparatūrą ir į darbuotojus? Todėl,
kad mes žiūrime į ilgalaikę perspektyvą: jeigu pradėsime valyti, naudodami pigias, nekokybiškas chemines priemones, tai ne
tik neišvalysime, bet dar ir sugadinsime patalpas ar dangą. Laiptinę išvalę, ją pakvėpiname lėtai
išsiskiriančiomis aromatizuotomis priemonėmis, todėl patalpos įgauna malonų, ilgalaikį aromatą. Beje, jeigu imamės valyti
laiptinę, langus vidinėje pusėje ir
tuos, kurie atsidaro, išvalome nemokamai. Manome, kad gyventojams tai labai svarbi ir reikalinga
paslauga.
Su daugiabučių namų bendrijomis, pavyzdžiui, su tomis, kurias administruoja UAB „Durisota“, dažniausiai pasirašome metų
trukmės paslaugų teikimo sutartį.
Jei ilgainiui iškyla kokių nors kitų,
papildomų darbų, tariamės atskirai. Vienas iš pavyzdžių – Šlaito
g. 21/Kaimynų g.24 namo sienos
bėgant metams iš baltų tapo žaliomis. Namo pirmininkui pasiūlius
ir gyventojams pareiškus norą, namas buvo nuplautas ir atgavo savo
pirminę išvaizdą. Teko nuplauti automobilių stovėjimo aikštelės trinkeles, plauti ir nudažyti tvorą, reguliariai pjauti veją, o žiemą
– nukasti sniegą ir barstyti druską. Nuolatinė profesionali namo ir
aplinkos priežiūra prisidėjo prie to,
kad jis dabar atrodo tarsi naujas.

torijas, pjauname žolę, plauname
trinkeles, tvoras ir atliekame įvairius panašius darbus. Tvarkome
įmonių patalpas, taip pat ir gamybines – ir vidų, ir išorę. Turime
daug klientų, kurie mums yra patikėję raktus – pasirūpiname, kad
jie rastų švarias ir sutvarkytas,
darbui paruoštas patalpas.
Beveik visi didieji ir mažieji Druskininkų viešbučiai bei sanatorijos yra mūsų klientai, jie reguliariai užsisako langų, minkštų
baldų ar kiliminių dangų valymo
paslaugas, o tai leidžia sutaupyti
– nereikia patiems pirkti aparatūros tiems darbams atlikti ir apmokyti darbuotojus.
Po euro įvedimo, giluminio cheminio minkštų baldų valymo kaina
buvo nuo 10 eurų už sėdimą vietą. Nors kainos ir darbo atlygis kilo
daug kartų, mūsų paslaugos kaina
išliko ta pati. Nesiskundžame, nes
klientai mus apkrauna darbais, o
mes esame jiems labai dėkingi.
Įmonėje, priklausomai nuo sezono, dirba skirtingas kiekis žmonių.
Sezono metu samdome ir jaunimo, taip pat talkina pagal verslo
liudijimus ar pažymas dirbantys
žmonės. Tokių yra nemažas būrys. Savo darbuotojams mes mokame tikrai gerą atlygį, bet ir reikalaujame kokybės. Darbas yra
sunkus ir ne kiekvienam pagal jėgas, o mums svarbus geras įmonės vardas.
Klientai, žinodami mūsų patirtį valymo srityje, dažnai skambina
pasitarti valymo klausimais. Tokių
skambučių taip pat mielai laukiame. Kiekvieno namo ar atskiros
laiptinės atstovams, norintiems sužinoti daugiau apie galimybę valyti
jų laiptines, nepriklausomai ar yra
bendrija ar kita forma, mielai atsakome į visus rūpimus klausimus.

–Kokius dar darbus atliekate?
–Sėkmingai valome ir įstiklintus balkonus, plauname pastatų
sienas, valome ir šluojame teri-

Dirbame pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 iki 17 valandos

– Ar galima sakyti, kad jau žinote savo sėkmės formulę?
– Verslas spartesniu žingsniu
vystomas jau penkerius metus.
Tai reiškia, kad įmonė yra jauna,
auganti. Mano asmeninė patirtis šioje srityje – daugiau kaip 15
metų, dirbant ir Lietuvoje, ir užsienyje.
Įsitikinau, kad vadovas neturi
vaikščioti su kostiumu – priešingai, jei jis dirba kartu su savo darbuotojais, tada ir jiems tik daugėja motyvacijos atlikti kuo daugiau
darbų, ir kokybiškai.
Sėkmės formulė yra kiekviename iš mūsų: kai pats daug dirbi,
nuolat investuoji į darbo priemones, personalą ir į aukštą lygį.
Visada girdime savo klientus,
nes mokame išgirsti jų pastebėjimus ir padėkoti, o tai mus daro
stipresnius, leidžia tobulėti ir
sparčiau judėti į priekį.
Taigi drąsiai purvinkite ir skambinkite mums tel. 8 641 27721!
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