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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

JUC renginių organizatorius Justinas Baltulionis:
„Druskininkai man yra pats gražiausias miestas“

– Kodėl pretendavote į renginių organizatoriaus vietą? Kokius keliate sau tikslus, galbūt
iššūkius, dirbant tokiuose jaunų
žmonių noriai lankomuose, mylimuose jaunimo namuose kaip
JUC?
– Dirbdamas treneriu savo įkurtoje šokių studijoje, sukaupiau nemažai patirties renginių organizavimo
srityje, o Druskininkų jaunimo užimtumo centre yra tokios palankios
sąlygos profesiškai tobulėti! Čia dirba tikri savo profesijos specialistai,
kurie ir patys kūrybingai dirba, ir palaiko, puoselėja gerą darbo aplinką
kolegoms. Nuostabi komanda, iš
kurios norisi semtis žinių ir patirties.
Pretendavau į JUC renginių organizatoriaus vietą ir dėl naujų iššūkių,
ir turėdamas didžiulį norą prisidėti
prie Druskininkų jaunimo gerovės
kūrimo – laisvalaikio, užimtumo,
įvairių jaunimo iniciatyvų paįvairinimo. Naujame darbe ketinu tęsti
jau pasiteisinusius, vis labiau populiarėjančius ir jaunimui patinkančius renginius, tokius kaip „Naktinis
krepšinis“ bei ekstremalaus sporto festivalis „Holy Pine“. Domiuosi ir naujomis laisvalaiko formomis,
ypač burbuliniu futbolu. Stengsiuosi naujoves integruoti į JUC‘ą. Taip
pat planuojame organizuoti visiškai
naujo formato renginį Druskininkuose – šokių kovas jaunimui diskotekos metu, į kurias planuojame
pritraukti daugybę šokėjų iš Lietuvos. Manau, dirbant su jaunimu, reikia kuo daugiau bendrauti. Nes tik
bendraujant ir komunikuojant vieniems su kitais, mes galime sukurti
kažką gražaus ir įdomaus jaunimo
labui. Kurkime drauge! Visą Druskininkų jaunimą kviečiu lankytis į
JUC‘e, kalbėtis, dalintis savo mintimis, leisti savo laisvalaikį su mumis.
Labai laukiame!

Prie JUC‘o kolektyvo prisijungęs naujasis renginių organizatorius J. Baltulionis neabejoja, kad jam pavyks įgyvendinti visus savo sumanymus, skirtus Druskininkų jaunimo pamėgtų namų erdvėse/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ramunė Žilienė
Į Druskininkus iš Vilkiautinio
(Varėnos r.) kilęs Justinas Baltulionis persikėlė 2010-aisiais,
po geodezijos studijų Kauno
kolegijos Kraštotvarkos fakultete, įgijęs matavimų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnį ir inžinieriaus
profesinę kvalifikaciją.
O nuo kovo 12 d. pradėjęs
dirbti Druskininkų Jaunimo užimtumo centre (JUC) renginių
organizatoriumi, jis papildė jaunos, kūrybingos JUC‘o komandos gretas.
Su Druskininkais J. Baltulionis sieja ir judviejų su žmona

Ineta jaunos šeimos ateitį, nes
čia mato daug galimybių įsitvirtinti, realizuoti savo kūrybinius
ir darbo planus.
– Justinai, kodėl rinkotės geodezijos studijas? Smalsu, kodėl nedirbate pagal specialybę? Kodėl nusprendėte rinktis
Druskininkuose jaunimui skirtų
renginių organizatoriaus darbą?
– Rinkausi geodezijos studijas,
nes mėgau matematiką, traukė
kompiuteriniai dalykai; be to, tuo
metu atrodė, kad šios studijos yra
perspektyvios, darbas būtų gerai
apmokamas. Tad tąsyk apsisprendžiau, kad matavimų inžinieriaus

darbas bus kaip tik man… Studijuodamas Kaune geodeziją, laisvalaikiu lankiau ir gatvės šokių
užsiėmimus. Gatvės šokiai man
labai patiko, gerai sekėsi – net pradėjau kurti autorines choreografijas. Po studijų iš karto persikėliau
gyventi į Druskininkus, nes turėjau
planų dėl gatvės šokių: drauge su
savo sese, Jurgita Keršiene, norėjome druskininkiečius supažindinti su gatvės šokių kultūra, parodyti,
per savo prizmę, kaip mes suprantame tokius šokius, kuo jie galėtų
sužavėti, būti patrauklūs, įdomūs.
Todėl ir įkūrėme „J&J šokių studiją“. Dabar jau devinti metai gyvenu Druskininkuose, o studijos veiklą tęsiu ir iki šiol.

– Kuo pačiam patrauklūs Druskininkai?
– Man teko nemažai keliauti, mačiau daug miestų. Bet būtent Druskininkai man yra pats gražiausias
miestas: čia harmoningai dera unikali gamta ir miesto žmogaus gyvenimui reikalinga infrastruktūra –
sveikatinimo, sporto, pramogų bei
įvairių paslaugų. Norėčiau galutinai
įsikurti Druskininkuose, įsigyti čia ar
artimiausiose apylinkėse nuosavą
būstą. Čia gera, patogi vieta gyventi, realizuoti savo kūrybinius, darbo, laisvalaikio planus. Manau, kad
Druskininkai yra patrauklus miestas ir jaunimui. Nors kartais dėl to,
kad Druskininkuose yra daug sanatorijų, gali susidaryti įspūdis, kad
tai „miestas pagyvenusiems žmonėms“. Bet juk Druskininkuose tiek
patrauklių erdvių ir veiklos įvairaus
amžiaus žmonėms!
Druskininkų jaunimas žavi tuo,
kad tai labai aktyvūs, veiklūs, smalsūs ir atviri naujoms patirtims žmonės. Druskininkų jaunimo centre –
daugybė galimybių
jaunimui pasireikšti,

6 psl.

Atminimo lenta
– Druskininkų
garbės piliečiui
Alfonsui
Šuliauskui

3 psl.

Centras AQUA
laikinai perima
„Snow Areną“

5 psl.

Druskininkai
kviečia į Narcizų
žydėjimo šventę

16 psl.

SEMINARAS BENDRIJŲ
PIRMININKAMS IR
BESIRUOŠIANTIEMS JAIS BŪTI.
Seminaras vyks Druskininkuose
balandžio 17 d. 17.30 val.
viešbutyje„Grand SPA Lietuva“ .
adresu: V. Kudirkos g.45 Druskininkai.

Seminarą organizuoja

NAMO KONSULTANTAS
Seminaro kaina 73,00 Eur.
Plačiau www.namokonsultantas.lt

arba tel. 8 610 33377
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Druskininkų savivaldybė pakartotinai skelbia
konkursą Druskininkų savivaldybės švietimo
įstaigos vadovo Druskininkų lopšelio-darželio
„Bitutė“ direktoriaus pareigoms eiti
Kvalifikaciniai
reikalavimai
pretendentui:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar
jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių
reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją
ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį
kaip 2 metų pedagoginio darbo
stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3
metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų
lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų
sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu
Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų
sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų
aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.
3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:
3.1. bendrąsias kompetencijas:
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
3.1.3. mokėjimo mokytis;
3.1.4. vadovavimo žmonėms;
3.1.5. bendravimo ir informavimo;
3.2.
vadovavimo
sričių
kompetencijas:
3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir
mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų
metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį
arba turėti ne mažesnę kaip 2
metų švietimo organizavimo ir
(ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo
administravimo institucijoje arba
švietimo pagalbos įstaigoje.
5.
Mokėti
naudotis

informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos
mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24
d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“,
reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos
mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių
kalbos mokėjimo lygių sistemą)
mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų,
prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme.
Pretendentai turi pateikti šiuos
dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų
kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai
gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Druskininkų
lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos
(tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo
būdų ir kt.), taip pat pretendento
nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos
valdymo; vadovavimo pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui; švietimo
įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos
partnerystės ir bendradarbiavimo;
bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų
apraše.
Vadovavimo švietimo įstaigai
gairių apimtis neturi būti didesnė
kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5
puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo

švietimo įstaigai kompetencijų
vertinimo ataskaitos, išduotos
Kvalifikacinių reikalavimų aprašo
nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį
patvirtinančio dokumento kopiją
(-as). Užsienio kalbos mokėjimo
lygis įskaitomas pretendentams,
baigusiems atitinkamos užsienio
kalbos studijas aukštojoje arba
iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau
kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama
užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų
kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
Taip pat galima pateikti buvusių
darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus gali
pateikti tiesiogiai, elektroniniu
paštu arba registruotu laišku iki
2019 m. liepos 11 d. įskaitytinai.
Tiesiogiai ir registruotu laišku
dokumentai teikiami Druskininkų
savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui
(Vasario 16-osios g. 7, LT-66118
Druskininkai, 211 kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami
adresu: nijole.p@druskininkai.lt
Dokumentų originalai pateikiami,
tiesiogiai teikiant dokumentus
arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su
kopijomis dokumentų originalai
grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant
nustačius, kad pateikti dokumentų
originalai neatitinka dokumentų
kopijų, nebus leidžiama dalyvauti
konkurse.
Pasiteirauti galima tel. (8-313)
51 244, el. p.:
nijole.p@druskininkai.lt
Konkurso paskelbimo data –
2019 m. kovo 26 d. Pretendentų
atranka vyks 2019 m. liepos 25 d.

Informacija apie tymų infekciją

Specialistai ragina tėvus atkreipti dėmesį į tymų grėsmę ir skiepyti savo atžalas/Asociatyvi Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Tymų infekcija Lietuvoje plinta nevaldomai. Medikai skaičiuoja, kad sergančiųjų mūsų šalyje
daugėja ne dienomis, o valandomis. Šiemet nustatyti jau 159 užsikrėtusiųjų tymais atvejai – penkis kartus daugiau negu pernai,
kai per visus metus susirgusiųjų
tymais buvo vos 30 žmonių.
Kas skiepijami nemokamai?
Sveikatos priežiūros įstaigose
nemokamai skiepijami vaikai ir
tie suaugusieji, kurie turėjo kon-

taktą su sergančiaisiais tymais
– tą reikia padaryti per 72 valandas nuo kontakto. Taip apsaugoma nuo susirgimo ir tolesnio ligos plitimo.
Ką daryti suaugusiesiems?
Lietuvoje nuo tymų vaikai skiepijami nuo 1964 metų. Taigi,
suaugusieji jau turėtų būti paskiepyti arba persirgę. Suaugusiesiems, kurie neskiepyti, nepersirgę tymais ar nežino, ar turi
imunitetą šiam susirgimui, savo

iniciatyva gali pasiskiepyti mokamai privačiose gydymo įstaigose. Tam reiktų kreiptis į tas
asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios skelbia turinčios
komercinės – mokamos – vakcinos nuo tymų. Taip pat verta
paminėti, kad Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijoje galima atlikti tyrimą, parodysiantį, ar žmogus turi
imunitetą tymams. Paslauga yra
mokama. Tyrimus atlieka ir privačios laboratorijos.
Plačiau apie skiepijimą
Atkreipiame dėmesį, kad nuo
tymų Lietuvoje valstybės lėšomis pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijami 1516 mėn. vaikai pirmąja tymų,
raudonukės ir epideminio parotito kombinuota vakcinos doze, o
antrąja vakcinos doze skiepijami
6-7 metų vaikai, prieš jiems pradedant lankyti mokyklą. Tėvams
su vaiku reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją toje gydymo įstaigoje, kur vaikas yra registruotas.
Kodėl reikia skiepytis?
Raginame tėvus atkreipti dė-

Pavasaris – erkių aktyvumo metas

Pavasarį gamtoje suaktyvėja erkės/Asociatyvi Druskininkų savivaldybės archyvo
nuotrauka

Alytaus departamento Druskininkų skyriaus specialistai įspėja, kad, atšilus orui, jau pabudo
erkės, kurios platina pavojingas
ligas. Pavasarį prasideda pirmasis erkių aktyvumo periodas,
kuris didžiausias būna gegužės
mėnesį. Lietuvoje 2018 metais
Lietuvoje erkių platinamomis ligomis susirgo apie 2677 asmenys. Praėjusiais metais erkiniu
encefalitu (EE) sirgo 386 asmenys, o Laimo liga (LL) – 2293.
Palyginus su 2017 m., sergamumo EE rodikliai sumažėjo 18,21
proc., o LL – 18,08 proc.
Erkinio encefalito ligos pradžia: pakilusi temperatūra, galvos
skausmas,
silpnumas,
šaltkrėtis, pykinimas, kartais viduriavimas primena gripo ar
peršalimo simptomus, todėl juos
galima sumaišyti. Žmogus šiuos
ligos simptomus dažniausiai pajaučia po 7-14 d. nuo užsikrėtimo. Po to sergančiojo būklė pagerėja, bet dažniausiai būna
antroji ligos banga. Jai būdinga
aukšta temperatūra, virusas pasiekia smegenis ir sukelia jų uždegimą.
Sergamumas erkiniu encefalitu 2015-2018 metais Druskininkų savivaldybės teritorijoje išliko stabilus. Kiekvienais metais
registruojama po 1-2 ligos atvejus (2018 m. – 1 atvejis). Erkinio
encefalito sergamumo rodiklis
Druskininkų savivaldybės teritorijoje 2018 m. – 0,5 atvejai 10
000 gyventojų, apskrityje – 1,37
atvejai 10 000 gyventojų.
Veiksmingiausia
apsaugos
nuo erkinio encefalito priemonė
yra skiepai. Vakcinavimo schemos yra dvi: įprastinė ir pagreitinta. Abi schemos yra vienodai veiksmingos. Pagreitinta
skiepijimų nuo erkinio encefalito schema taikoma prieš pat
erkių aktyvumo sezoną ar jam
jau prasidėjus. Gyventojai, nusprendę skiepytis, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Laimo liga (boreliozė) yra infekcinė liga. Šios ligos atveju erkės įkandimo vietoje po
1-4 savaičių atsiranda raudona
dėmė, galinti keisti savo formą
ir dydį. Šios ligos atveju ligonis
skundžiasi sąnarių ir raumenų
skausmu, o vėlyvu ligos periodu pažeidžiama centrinė nervų sistema. Ligoniai skundžiasi
miego sutrikimu, atminties susilpnėjimu, galvos svaigimu ir ki-

tais negalavimais. Ligai būdingi
ir odos, vidaus organų bei nervų
sistemos pakenkimo požymiai.
Laimo ligą sukelia bakterijos borelijos, aptinkamos erkių virškinimo trakte.
2015-2018 m. sergamumas
Laimo liga mūsų teritorijoje buvo
didelis: 2015 m. sirgo 11 asmenų, 2016 m. – 20 asmenų, 2017
m. – 10 asmenų, 2018 m. registruoti 8 ligos atvejai.
2016 m. sergamumo rodiklis mūsų teritorijoje buvo 9,91
atvejai 10 000 gyventojų, respublikos – 10,6 atvejai. 2018 m.
mūsų savivaldybės teritorijoje
užregistruoti 4 Laimo ligos atvejai 10 000 gyventojų, apskrityje
– 8,19 atvejai 10 000 gyventojų.
Erkių gausą mažinančios
priemonės: tinkama parkų, poilsio vietų, dažnai žmonių lankomų miškų priežiūra: žolė šienaujama nuo ankstyvo pavasario,
neleidžiant jai užaugti aukštesnei nei 10 cm, menkaverčiai
krūmai iškertami, miško darbų atliekos, išvartos, nupjauta
žolė išvežama arba sudeginama, pasivaikščiojimo takai ir takai, vedantys vandens telkinių,
aikštelių, laužaviečių link, praplatinami.
Sumažinti erkių įsisiurbimo riziką gali individualios priemonės. Tinkama apranga. Patariama apsivilkti šviesiais, ilgomis
rankovėmis drabužiais, rankogalius gerai priglausti prie riešo,
o kelnių klešnių apačią susikišti į kojines. Galvą apsirišti skarele arba užsidėti prigludusią kepurę;
Repelentų naudojimas (erkes
atbaidančios cheminės medžiagos);
Saviapžiūra. Po iškylos gamtoje apžiūrėti visą kūną, ypač
– paausius, kaklą, pažastis,
kirkšnis, kojų ar rankų lenkimo
linkius. Išsišukuoti plaukus, nusiprausti po dušu, persirengti kitais rūbais.
Ką daryti, jei įkando erkė? Aptikus erkę, reikia ją kuo greičiau
ištraukti. Pincetu sučiupti erkę
kaip galima arčiau galvos ir staigiu judesiu truktelėti atgal. Apiplauti žaizdą vandeniu su muilu ir dezinfekuoti. Stebėti erkės
įkandimo vietą ir savo savijautą
nuo 2 iki 4 savaičių. Erkės įkandimo vietoje atsiradus paraudimui, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

mesį į tymų grėsmę ir skiepyti
savo atžalas. Mažėjant paskiepijamų vaikų skaičiui, formuojasi imlių tymams žmonių grupės
ir tymų virusas gali plisti. Tokiu
atveju labai išauga rizika tiems,
kurie yra neskiepyti ar dar negali būti paskiepyti dėl amžiaus,

pavyzdžiui, vaikams iki vienerių
metų amžiaus.
Kur kreiptis žmogui?
Susirgus ar įtarus ligą arba nežinant, ar turimas imunitetas, norint pasiskiepyti, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo
šeimos gydytoją.
Druskininkų savivaldybės informacija
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TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI
JŲ PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ 2019 M. II KETV.
GRAFIKAS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Techninių apžiūrų atlikimo vieta
Vakaro g. 18, Neravų k. (A. Dailydės sodyboje)
Parko g., Grūto k. (prie parduotuvės)
Verpėjų g., Viečiūnų mstl. (turgavietės aikštėje)
Švendubrės g., Švendubrės k. (prie buvusių fermų)
Jaskonių g., Naujasodės k. (už autobusų stotelės)
Pramonės g. 4, Druskininkai (UAB Druskininkų komunalinio ūkio kieme)
Nemuno kel. 61, Gerdašių k. (J. Treigio ūkyje)
Alyvų g., Didžiasalio k. (prie bendruomenės namų)
Gailiūnų g., Gailiūnų k. (prie skelbimų lentos)

10. Vytauto g., Leipalingio mstl. (prie dirbtuvių)
11. Liškiavio g. 3, Liepiškių k. (J. Šimkonio ūkyje)
12. Ilgoji g., Ricielių k. (prie buvusių dirbtuvių)
M. K. Čiurlionio g., Druskininkai (prie Valstybinių
13.
miškų urėdijos)
14. Seiros g., Jovaišių k. (prie grūdų sandėlio)
Žaliamiškio g., Stračiūnų k. (prie bendruomenės
namų)
16. Uosių g., Barzdžiūnų k.
15.

PASTABA. Juridinių ir fizinių
asmenų, kurie Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės
ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra įregistravę daugiau kaip
3 traktorius, savaeiges ir žemės
ūkio mašinas ar jų priekabas, prašymu, techninės apžiūros laikas
ir vieta gali būti nustatoma atskiru susitarimu.
Valstybės rinkliavos dydis: už
traktoriaus techninę apžiūrą – 5

Data

Laikas

Balandžio 5 d.
Balandžio 5 d.
Balandžio 5 d.

9.00-11.30
12.00-13.30
13.45-14.45

Balandžio 8 d.
Balandžio 8 d.
Balandžio 8 d.

9.00-10.30
11.00-12.00
14.00-16.30

Balandžio 11 d.
Balandžio 11 d.
Balandžio 12 d.
Balandžio 15 d.
Gegužės 3 d.
Birželio 3 d.
Balandžio 16 d.
Balandžio 16 d.
Balandžio 26 d.

9.00-12.00
13.00-14.45
9.00-12.00

Gegužės 3 d.

12.30-14.30

Gegužės 6 d.

9.00-10.30

Gegužės 6 d.

10.45-12.00

Eur, už priekabos – 3 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į
biudžeto pajamų surenkamąsias
sąskaitas, įmokos kodas 53015,
lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752.
Rinkliavą patogiausia sumokėti: AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; SOLLO, UAB
tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose; bankuose; kitose įmokų su-

Atminimo lenta – Druskininkų
garbės piliečiui Alfonsui Šuliauskui

9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-10.30
9.00-12.00
13.00-15.00
9.00-11.00

rinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose (https://www.vmi.lt/cms/
biudzeto-pajamu-surenkamojisaskaita).
Išsamesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus,
Vasario16-osios g. 7, Druskininkai, 117 kab., tel. (8 313) 52117,
mob. 8 610 14641, el. p.:
dangirdas.l@druskininkai.lt

Druskininkuose atidengta atminimo lenta, skirta Druskininkų garbės piliečio, dailininko,
filosofo, rašytojo, kūrėjo, pedagogo A. Šuliausko atminimui/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Kovo 27 d. Druskininkuose atidengta atminimo lenta,
skirta Druskininkų garbės piliečio, dailininko, filosofo, rašytojo, kūrėjo, pedagogo Alfonso Šuliausko atminimui.
Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė, Savivaldybės ir
miesto įstaigų atstovai, artimieji,

kurorto gyventojai ir svečiai.
„Alfonsas Šuliauskas – iškili
asmenybė, talentingas žmogus,
pavyzdys, autoritetas, kuriame
tilpo erudicija, aštrus protas, neišsenkanti kūryba. Didžiuojamės
ir džiaugiamės, kad pažinome šį
išskirtinį žmogų, savo darbais
garsinusį kurorto vardą“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas L. Urmanavičius

Pernykštės žolės gaisrai kelia vis didesnį pavojų žmonėms ir gamtai
ninkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miestuose ir
miesteliuose, miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau nei 100
metrų nuo miško.
Draudžiama deginti nenupjautą žolę ir ražienas, nes liepsnos
gali persimesti į miškus, gyventojų sodybas. Todėl su ugnimi
reikia elgtis atsargiai: nemėtyti
degančių degtukų ir neužgesintų
nuorūkų. Augalinės kilmės atliekas, jei neprieštarauja savivaldybių patvirtintos švaros ir palaikymo taisyklės, galima deginti tik
sugrėbtas (surinktas) į krūvas ir
ne arčiau nei 30 metrų nuo pastatų. Verta žinoti, kad pats draugiškiausias aplinkai šių atliekų
tvarkymo būdas – kompostavimas.
O laužą kurti reikia tik tam paruoštose vietose. Prieš tai būtina
įvertinti, ar tai saugu. Negalima
jo kurti, kai pučia stiprus vėjas.
Baigus kūrenti, žarijas reikia užpilti vandeniu.
Be to, vengimas imtis priešgaisrinės apsaugos priemonių,
pastebėjus savo žemėje ražienų
ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą, gali užtraukti baudą
žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki 170
eurų. Ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą
asmenims nuo 50 iki 300 eurų,
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims –
nuo 120 iki 350 eurų.

Nedeginkite pernykštės žolės!
TAI PADĖS IŠVENGTI GAISRO!
Per metus ugniagesiai vidutiniškai 2500
kartų gesina degančios žolės plotus.
Gaisruose vidutiniškai apdega 1 žmogus,
sudega 2 pastatai.

Deginti sausą žolę yra draudžiama!
Už žolės deginimą gresia
administracinė atsakomybė.

A

Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros pareigūnai teigia, jog
neretai žolės gaisrus sukelia vaikai ir paaugliai. Todėl tėvai ir mokytojai turėtų pasirūpinti, kad
vaikai žinotų, kokį pavojų kelia
pernykštės žolės gaisrai ir ugdytų jų saugos kultūrą, padėdami jiems suvokti, kad žolės deginimas – ydinga ir nenaudinga
veikla.
Be to, Administracinių nusižengimų kodekse, pagal 286
straipsnį dėl aplinkos apsaugos
reikalavimų pažeidimo už sausos žolės, nendrių, nukritusių
medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų
deginimą, numatyta administracinė atsakomybė ir gali būti skiriama nuo 30 iki 230 eurų bauda,
o juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims
– nuo 60 iki 300 eurų.
Ugniagesiai prašo, kad, pastebėję deginamą žolę, būtina iškart apie tai praneštumėte skubios pagalbos telefonu 112. Kad
ugnis neišplistų, nepraeikite pro
šalį. Įvertinę riziką, pasistenkite
ugnį užgesinti patys, kol liepsna
neapėmė didesnių plotų. Ją reikia užplakti medžių šakomis ar
užtrypti kojomis, užpilti vandeniu
arba smėliu. Be to, ugnies apimtus plotus rekomenduojama apkasti grioveliais, kad ji neplistų.
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento pareigūnai įspėja, kad draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės,
nendrių, nukritusių medžių lapų,
šiaudų, laukininkystės ir darži-

BA
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Prasidėjus pavasariui, pernykštės žolės deginimas kelia didelį rūpestį ugniagesiams gelbėtojams. Kasmet dėl žolės gaisrų
nukenčia ne tik gamta, bet ir
žmonių turtas, o kartais – ir patys gyventojai. Tokių gaisrų metu
apdegama ar netgi žūstama. Be
to, pernykštės žolės gaisrų metu
pievose žūva vabzdžiai, driežai,
ežiai, kiškiai ir kiti gyvūnai. Atvirų teritorijų gaisruose sudega
paukščiai, jų lizdai, perimi jaunikliai, sunaikinamos perimvietės.
Gaisruose supleška skruzdėlynai, retos augalų rūšys. Neretai
ugnis persimeta ne tik į miškus,
bet ir pastatus.
Deja, nedaugelis susimąsto,
kad ugniagesiai gelbėtojai, gesindami padegtos žolės plotus,
gali nesuspėti laiku atvykti į kitą
gaisrą ar nelaimę, kur gresia pavojus žmogaus gyvybei ir turtui.
Kai arčiausiai esančios ugniagesių pajėgos būna išvykusios
tramdyti degančios žolės, gaisro apimtą namą gesinti tenka
ugniagesiams iš kitų, neretai gerokai nutolusių padalinių. Taip
yra gaištamas brangus laikas, rizikuojama žmonių ir jų turto saugumu.
Ugniagesiai gelbėtojai yra pastebėję, jog atvirose teritorijose gaisrai dažniausiai kyla savaitgaliais, kai tvarkoma aplinka,
nebūna lietaus. Ugniagesiams
gelbėtojams, užgesinus vieną
ugnies apimtą plotą, dažnai tenka skubėti į kitą. Kartais, išskubėję ryte, į gaisrinę jie grįžta tik
vakare.

Už žolės deginimą yra skiriamos
baudos nuo 50 iki 350 eurų.

Ką daryti pamačius degančią žolę:

112

stabdykite ugnies
plitimą – nelaukite,
kol liepsna apims
didesnius plotus;

nedidelę liepsną
užplakite medžių
šakomis arba
užtrypkite ją kojomis;

gesinkite smėliu
bei vandeniu;

kad liepsna neišplistų,
aplink ugnies apimtus
;plotus iškaskite
griovelius;

jei matote, kad užgesinti
nepavyks, skambinkite skubios
pagalbos telefonu 112.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Susitiko projekto ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“
partnerių darbo grupė

Projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ darbo grupės susitikime kalbėta, kaip tinkamai parengti pirmąją projekto ataskaitą, aptarti artimiausi bendri kultūros renginiai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

2018 m. spalio mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas ENILLB-1-242 „Kultūros paveldas
abipus sienos“, o šių metų kovo
26 d. organizuotas projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“
darbo grupės susitikimas, kurio
tikslas – tinkamai parengti pirmąją projekto ataskaitą ir aptarti artimiausius bendrus kultūros ren-

ginius.
Susitikime dalyvavo projekto
partnerių Gardino religijos istorijos muziejaus, Druskininkų kultūros centro bei pagrindinio partnerio – Druskininkų savivaldybės
administracijos – atstovai. Kiekvienas partneris įvertino nuveiktus darbus, aptarė problemas, su
kuriomis susidūrė, realizuojant

Švietimo politikos įgyvendinimo
savivaldybėje sėkmės raktas –
bendradarbiavimo kultūros plėtra

projekto veiklas.
Projekto vadovė Jurgita Rudienė
pristatė ataskaitos rengimo procedūrą, reikalavimus ir dokumentus, kuriuos privaloma pateikti
kontroliuojančioms institucijoms,
projekto finansininkė Erika Čmukaitė – išlaidas pagrindžiančius
dokumentus ir finansinės dalies
rengimo tvarką, Gardino partneriai Rita Jančelovskaja ir Jekaterina Vasiukevič uždavė jiems rūpimus klausimus, buvo suderinta
jungtinės ataskaitos rengimo eiga
ir aptartas kiekvieno partnerio dalyvavimas šiame procese. Druskininkų kultūros centro atstovės
Danguolė Žėkienė ir Laima Krancevičienė pasidalijo patirtimi, kurią įgijo, sėkmingai įgyvendinant
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programos projektą praeitu finansavimo laikotarpiu.
Kadangi projekto partneriai surengs net 14 bendrų renginių kultūros paveldo objektuose – Gardino religijos istorijos muziejuje,
Leipalingio dvare ir kituose, susitikimo metu buvo aptarti artimiausių renginių organizaciniai

reikalai. Balandžio 18 dieną trys
Druskininkų tautodailininkai vyks
į velykinę parodą Gardine, kurioje pristatys savo rankdarbius ir
vykdys edukacinius užsiėmimus.
Ankstyvą rudenį Leipalingyje rengiamas tarptautinis kalvystės pleneras, kuriame dalyvaus net 5
kalviai iš Baltarusijos.
Primename, kad, įgyvendinant
projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“, bus užbaigtas kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g.
30, Leipalingio mstl.) remontas:
įrengtos koncertų, konferencijų,
laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų
salės, liftas neįgaliesiems, administraciniai kabinetai bei pagalbinės patalpos. Taip pat bus įsigyta
mobili scena, garso ir apšvietimo
įrangos komplektai, kitos kultūrinei veiklai reikalingos priemonės,
bus surengta iškilminga atidarymo šventė. Projekto metu taip pat
bus organizuojami bendri Druskininkų ir Gardino turizmo bei kultūros profesionalų mokymai, patirties sklaidos užsiėmimai ir kiti
kultūros renginiai, populiarinantys
Leipalingio dvarą bei kultūros paveldą Gardine. Projektu bus prisi-

dedama prie kultūros turizmo plėtros pasienio regione.
Padidėjęs turistų skaičius ir pailgėjęs apsistojimo laikas turės teigiamą poveikį viso regiono ekonominiam augimui.
Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir
2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.
Projektu siekiama išsaugoti ir
pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms,
pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius
amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną.
Planuojama bendra projekto
vertė – 1 106 541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos
regioninės plėtros fondas– 995
887,71 Eur, Partnerių lėšos –
110654,2 Eur.
Įgyvendinimo laikotarpis: 201810-02 – 2020-10-01.
ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją

Druskininkų savivaldybėje aptartos 3-iojo kvietimo
teikti paraiškas finansavimo galimybės

Druskininkų savivaldybės švietimo bendruomenei organizuoti įvairūs kvalifikacijos tobulinimo renginiai, stažuotės užsienyje bei Lietuvoje/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Jau antrus metus įgyvendinamo
nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos Druskininkų savivaldybėje yra orientuotos į
bendradarbiavimo, grįsto pasitikėjimu, mokyklose didinimą. Savivaldybės švietimo bendruomenei organizuoti įvairūs kvalifikacijos tobulinimo
renginiai, stažuotės užsienyje ir Lietuvoje. Druskininkuose pranešimus
skaitė verslo konsultantas Saulius
Jovaišas, socialinio intelekto lavinimo trenerė, lektorė Nomeda Marazienė, vaiko gerovės politikos ekspertė Simona Bieliūnė, švietimo
ekspertas Dr. A. Juozaitis bei praktikai, mokyklų vadovai Vaidas Bacys
bei Vitalija Džiuričienė.
Projekto metu Savivaldybės mokyklose įgyvendinama 10 naujų iniciatyvų – kuriamos savitarpio pagalbos grupės „Kolega – kolegai“;
organizuotos pedagogų praktinės
dirbtuvės; kiekvienoje mokykloje
diskutuojama apie efektyvesnes
komunikacijos priemonės; vis dažnesni įvairaus pobūdžio susitikimai,
pasitarimai – „Valanda su direktore“;
„Kuratoriaus diena įstaigoje“, planuojamos naujos, netradicinės tėvų
įtraukimo, neformalaus bendravimo
iniciatyvos.
Viena iš naujų iniciatyvų, kuri, kaip
tikimasi, padės pagerinti mokyklų
ir Švietimo skyriaus bendradarbiavimą, yra „Kuratoriaus diena“ arba
mokyklos veiklą kuruojančio švietimo skyriaus specialisto lankymasis
įstaigoje. Susitikimų temos bei po-

būdis planuojami kiekvieną mėnesį, iš anksto, tariantis su mokyklos
bendruomene tam, kad būtų ne tik
aptarti aktualūs klausimai, bet ir kuriami draugiški, partneryste paremti santykiai.
„Pastaraisiais metais švietimas
sparčiai keičiasi. Kinta ir savivaldybių švietimo padalinių funkcijos.
Mūsų tikslas yra dirbti kartu, neprisiimant vertintojo, inspektoriaus vaidmens, bet kalbantis apie mokyklų
veiklos tobulinimo galimybes, pirmiausia išklausyti pačių mokyklos
vadovų, mokytojų, ir, be abejo, mokinių nuomonę“, – sakė Švietimo
skyriaus vedėja D. Brown.
Vasario ir kovo mėnesiais organizuotų susitikimų su ikimokyklinių įstaigų bendruomenėmis metu
vyriausioji specialistė Jurgita Naruckienė aptarė įstaigų strateginės
plėtros kryptis, ugdymo proceso
planavimo bei vaikų pasiekimų vertinimo aktualijas, lopšelio-darželio
„Žibutė“ lauko erdvių pritaikymą ugdymo poreikiams. Švietimo skyriaus
vedėjos pavaduotoja Lina Černiauskienė kalbėjosi su Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 7-8-ose klasėse
dėstančiais mokytojais apie mokinių vertinimą, kontrolinius darbus
bei kitus ugdymo plano įgyvendinimo klausimus. Vyriausioji specialistė Lina Gražulienė vyko į Leipalingio
progimnaziją aptarti naujo kokybės
krepšelio projekto įgyvendinimo bei
susitiko Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos administracija.

Posėdyje aptartos idėjos, pagal kurias būtų galima teikti paraiškas 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 3-ajam kvietimui/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Kovo 26 d. į Savivaldybėje sušauktą posėdį susirinkę Druskininkų
savivaldybės
administracijos
direktorė
Vilma
Jurgelevičienė, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės specialistai ir įstaigų
vadovai aptarė idėjas, pagal kurias būtų galima teikti paraiškas
2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos
ir Baltarusijos bendradarbiavimo
per sieną programos 3-ajam kvietimui.

Programos strateginis tikslas yra
stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus
ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus
veiksmus, kuriais siekiama gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.
„3-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal
šiuos teminius tikslus ir prioritetus:
socialinės įtraukties skatinimas ir
kova su skurdu, gero valdymo vietos
savivaldos ir regionų lygmeniu stipri-

nimas, vietos kultūros skatinimas ir
istorinio paveldo išsaugojimas. Pateikus paraišką, yra galimybė gauti
90 proc. finansavimą, 10 proc. prisidedant nuosavomis lėšomis“, – sakė
mero pavaduotojas L. Urmanavičius.
Kitą savaitę planuojama sušaukti
dar vieną posėdį, kuriame bus aptartos Savivaldybės įstaigų vadovų sugeneruotos idėjos.
Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent
vienas partneris iš ES valstybės-narės (Lietuvos arba Latvijos).

Parama mažų kiaulininkystės ūkių savininkams

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad mažų kiaulininkystės
ūkių savininkai iki 2019 m. balandžio 30 d. gali teikti paraiškas paramai gauti pagal šias priemones:
1. Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą
– atlyginama iki 90 procentų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau
kaip 900 Eur vienam pareiškėjui.
Tinkamos finansuoti yra išlaidos,
patirtos nuo 2018 m. spalio 16 d. iki
paraiškų pateikimo dienos.
2. Pagalbos teikimas kiaulių lai-

kytojams skatinant vykdyti afrikinio
kiaulių maro prevencijos priemones – mokama 100 eurų išmoka už
kiekvieną paskerstą kiaulę.
3. Pagalbos už įsigytus ūkinius
gyvūnus teikimas (už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules) – atlyginama iki 90 procentų, bet ne
daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4
metus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2018 m.
spalio 16 d. ir (arba) einamaisiais
metais.
Apskaičiuota pagalbos suma gali

būti mažinama ne daugiau kaip 40
proc. (pagal 1 ir 3 priemonę).
Pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir
pateikia paraišką bei atitinkamus
dokumentus.
Išsamesnę informaciją teikia ir
paraiškas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas
Vengrauskas (Vasario 16-osios g.
7), tel. 8 614 25826, el. paštas: alvydas.vengrauskas@druskininkai.
lt.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Centras AQUA laikinai perima
„Snow Areną“

Brangūs druskininkiečiai,
Druskininkų verslo asociacija „Druskininkų klubas“ dėkoja visiems,
palaikiusiems mūsų iniciatyvą dėl Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo. Buvo surinkta 6500 Jūsų parašų.
Asociacija „Druskininkų klubas“ artimiausiu metu minėtus parašus
pateiks atsakingoms institucijoms: Seimo valdybai, frakcijoms, komitetams, kuruojantiems valstybės klausimus.
Nuo 2011 metų, veikiant sistemingai, Druskininkų atžvilgiu buvo parašyta daugiau kaip 100 skundų, pradėta daugiau kaip 40 įvairių tyrimų. Savivaldybės vadovų persekiojimas vykdomas iš karto keliomis
kryptimis – tiek dėl užimamų pareigų, tiek persekiojant juos asmeniškai ir jų šeimos narius. Vykdomi sisteminiai susitarimai, politiniai
užsakymai, siekiant Druskininkų atvejus paversti rezonansiniais, taikomi dvigubi standartai, klaidingai interpretuojami dokumentai, keičiamos teisės aktų nuostatos arba pritaikomi negaliojantys teisės aktai – visa tai turėjo neigiamos įtakos ne tik Druskininkų savivaldybei,
bet ir Druskininkų kurorto verslininkams.
Tikimės, kad Seimo sudaryta komisija, pasitelkusi nepriklausomus
ekspertus, atskleis tiesą bei užsakovus dėl šmeižto Druskininkų atžvilgiu ir bus atsakyta į visus klausimus dėl neteisėto politikų kišimosi (įtakos) į valstybinių institucijų, prokurorų ir teismų veiklą.
Druskininkų verslo asociacija „Druskininkų klubas“

Konkurse „Vai, žydėk, žydėk“ –
antrosios vietos druskininkiečiams
2011 metais pradėjęs veikti pirmasis Pabaltijo šalyse į geriausiųjų pasaulio slidinėjimo trasų penketuką patenkantis kompleksas „Snow
Arena“ Druskininkams suteikia dar daugiau patrauklumo/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Kovo 28 dieną sušauktame
Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje pritarta sprendimui leisti uždarajai akcinei
bendrovei „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
laikinai perimti „Snow Areną“
administruojančios UAB „Stamita“ teises ir pareigas, kol bus
įvykdytas viešas konkursas,
parenkant ūkio subjektą slidinėjimo veiklai.
2011 metais pradėjęs veikti pirmasis Pabaltijo šalyse į geriausiųjų pasaulio slidinėjimo trasų
penketuką patenkantis uždarų ir
atvirų slidinėjimo trasų kompleksas „Snow Arena“ Druskininkams
suteikia dar daugiau patrauklumo. Jau dešimti metai žiemą čia
galima „rasti“ kasdien ir visus metus. Čia pramogauja žiemos sporto mėgėjai, atsakingiems startams
ruošiasi profesionalūs sportininkai
iš Lietuvos ir užsienio, o Druskininkų savivaldybės mokyklų šeštokai
čia nemokamai išmoksta slidinėjimo pradmenų. „Snow Arenoje“
treniruojasi ir jaunieji Druskininkų
slidininkai, kurie jau skina pergales ne tik šalies, bet ir tarptautinėse varžybose.
Kai 2009-aisiais Druskininkų sa-

vivaldybė kartu su bendrove „Stamita“ pradėjo įgyvendinti išskirtinį
projektą – uždarų slidinėjimo trasų
kompleksą „Snow Arena“, į šį svarbų Druskininkams pramogų infrastruktūros objektą Savivaldybė pritraukė 11,5 mln. eurų ES lėšų, o
viešąjį konkursą laimėjusi statybų
bendrovė „Stamita“ investavo daugiau kaip 17 mln. eurų nuosavų
lėšų. Ir pagal Koncesijos sutartį ji
įgijo teisę vykdyti veiklą 25 metus.
Šį pavasarį UAB „Stamita“, kuri
statė „Snow Areną“ ir kurios pagrindinė veikla – statybų verslas,
sulaukė pasiūlymo dėl stambaus
panašaus pobūdžio objekto statybos užsienyje. Atsižvelgiant tai,
kad dėl to pagrindinius įmonės resursus reikės skirti naujojo projekto vykdymui, „Stamita“ pasiūlė
Savivaldybei, kuriai nuosavybės
teise priklauso“ „Snow Arena“,
perimti šio objekto veiklą.
Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybės Taryba atsižvelgė į tai, kad Druskininkams
labai svarbu, jog šis jai priklausantis reikšmingas kurorto infrastruktūrai žiemos pramogų kompleksas veiktų sklandžiai, todėl pritarė,
kad centras „Aqua“ laikinai perimtų UAB „Stamita“ teises ir pareigas

už preliminarią 5,3 mln. eurų vertę. Į šią sumą įskaičiuoti atsiskaitymai su kreditoriais, darbuotojais,
mokesčiai už sunaudotą elektros
energiją, bendrovės įsigytą įrangą ir kiti.
Bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ įpareigota pasitelkti nepriklausomus
ekspertus koncesininko veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose įvertinti ir pateikti Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriui išsamią informaciją iki
birželio 30 dienos. Tada paaiškės
ir galutinis įsipareigojimų dydis.
Savivaldybės administracijos direktorius nustatys viešojo viešojo
konkurso, parenkant ūkio subjektą veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose, tvarką ir terminus.
Tikimasi viešą konkursą įvykdyti ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 dienos.
Koncesininko teisių ir pareigų
pagal Koncesijos sutartį perėmimo klausimu Savivaldybės administracijos specialistai konsultavosi ir su Konkurencijos taryba, kuri
pritarė Savivaldybės veiksmams.
„Mano Druskininkai“
informacija

Komplekse pramogauja žiemos sporto mėgėjai, atsakingiems startams ruošiasi profesionalūs sportininkai iš Lietuvos ir užsienio/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Ž. ir V. Stankauskai, U. ir A. Katčenkaitės su vyr. koncertmeisteriu T. Olšausku ir vyr.
mokytoja G. Vosyliene/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Kovo 30 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje surengtame IVajame Respublikinis solistų ir
ansamblių lietuvių liaudies dainos konkurse „Vai, žydėk, žydėk“
varžėsi daugiau kaip 40 dainininkų iš Vilniaus, Klaipėdos, Radviliškio, Pasvalio bei Druskininkų
muzikos ir meno mokyklų. Skambėjo ir dažnai atliekamos, ir primirštos, ir naujai atrastos autentiškos, išplėtotos, harmonizuotos
liaudies dainos a cappella ir su
pritarimu.
Konkurse dalyvavo Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos
duetai: Urtė ir Austėja Katčenkaitės bei mišrus duetas Žemyna ir
Vakaris Stankauskai. Abu duetai E kategorijose tapo II-ųjų vietų laureatais. „Dėkojame ir vyr.
koncertmeisteriui Taurui Olšauskui“, – sako duetų mokytoja Gražina Vosylienė.
Sveikiname mokinius ir mokytojus su puikiais pasiekimais bei
linkime sėkmės ir ateityje!
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija
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JUC renginių organizatorius Justinas Baltulionis: „Druskininkai man yra pats
gražiausias miestas“

atkelta iš 1 psl.

parodyti save įvairiose veiklose ir
įgyti naujų patirčių.
Didžiuojuosi Druskininkais, ir atstovaudamas šiam miestui įvairiuose šokių studijų festivaliuose, konkursuose, džiaugiuosi, galėdamas
garsinti Druskininkų vardą.
– O kas yra pačiam artimiausi
žmonės, šeima?
– Man pats artimiausias žmogus,
be kurio neįsivaizduoju savo gyvenimo, yra mano žmona Ineta. Ji mane
nuolat skatina judėti į priekį ir moko
džiaugtis kiekviena gyvenimo diena, kiekviena akimirka. Esu laimingas, kad esame drauge, ji yra mano
energijos šaltinis. Taip pat esu labai
dėkingas savo tėvams bei sesei Jurgitai, kuri nuo vaikystės yra man autoritetas ir labai daug prisidėjo prie
mano asmenybės formavimosi.
Mano šeima yra mano stiprybė.
Beje, mes su Ineta taip pat susipažinome Druskininkuose – 2016-ųjų
išvakarėse, šventėme Naujųjų sutikimą.

– Kokie pomėgiai, laisvalaikio
veikla?
– Viena iš mėgstamiausių mano
veiklų vis dėlto yra šokiai, jų kūrimas, bendravimas su jaunimu ir dalinimasis šokio džiaugsmu su aplinkiniais. Taip pat mėgstu keliauti,
žaisti stalo žaidimus, būti gamtoje,
žvejoti. Man patinka daug įvairių dalykų, visus čia ir surašyti būtų sunku...

Įsimintina Justino ir Inetos diena: jiedu susituokė praėjusių, 2018-ųjų metų liepos 21ąją/Asmeninio archyvo nuotrauka

Suaugusiųjų gatvės šokių komanda „J&J United“ iš „J&J šokių studijos“(vadovas J. Baltulionis)/Asmeninio archyvo nuotrauka

Justinas ir Ineta Baltulioniai: mielas įspūdis iš kelionės/Asmeninio archyvo nuotrauka

J. Baltulionis drauge su vaikų komanda iš „J&J šokių studijos“ Birštone dalyvavo šokių
festivalyje „Šokantis banginiukas 2019“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Atliekų tvarkymas regione pristatytas Lietuvos ir Lenkijos Seimo nariams
Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų delegacijos ne tik
išgirdo, bet ir savo akimis pamatė, kaip tvarkomos atliekos
Alytaus regione.
„Europoje pripažįstama, kad
Lietuva turi dvi sėkmės istorijas.
Viena, kad Lietuvoje buvo sukurti regioniniai atliekų tvarkymo
centrai. Kita, kad buvo įvestas
užstatas gėrimų pakuotėms. Tai
pakeitė Lietuvos veidą“, – Alytaus regiono atliekų tvarkymo
technologijų centre apsilankiusiems politikams sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) vadovas Algirdas
Reipas.
Jis pristatė regione veikiančią modernią atliekų tvarkymo
sistemą ir visą jos kūrimo raidą:
kaip keitėsi atliekų surinkimas
Alytaus regione nuo centro įsteigimo pradžios, kaip kito nelegalaus atliekų šalinimo, atliekų
perdirbimo, kompostavimo kiekiai ir koks vaidmuo, užtikrinant
sėkmingą visos sistemos veiklą,
tenka regioniniam atliekų tvarkymo centrui.
ARATC vadovo teigimu, be
savivaldybių palaikymo ir aktyvaus veikimo kartu, komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos sėkminga veikla būtų sunkiai įmanoma: „Lietuvoje turime patirties,
kai aukštesniame lygmenyje
bandoma griežtinti reikalavimus
atliekų tvarkymo srityje, bet gerų
rezultatų pasiekiama tik tuose
regionuose, kur pati savivalda,
pasinaudodama savo teisėmis,
prisiima atsakomybę ir tariasi su
bendruomene“.
Su atliekų tvarkymo aktualijomis besidominčiais abiejų šalių
parlamentarais susitikęs Alytaus rajono savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas prisiminė
nelengvą regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimo pradžią,
kai teko žmones įtikinti, jog už
atliekų tvarkymą reikės mokėti.
Daugelis tuomet tvirtino, kad jie
jokių atliekų neturi, nors nelegalių sąvartynų buvo pilni miškai.
Šiandien Alytaus rajono, Druskininkų ir kitos Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemą kuriančios savivaldybės yra vienos iš
geriausiai rūšiuojančios atliekas
savivaldybių Lietuvoje, o jų gyventojai, moka vieną mažiausių
vietinių rinkliavų šalyje.
Kaimyninėje Lenkijoje rinkliava yra gerokai didesnė –
statistiškai vidutinio dydžio buto
savininkui už atliekų tvarkymą
tenka mokėti vidutiniškai 14
zlotų per mėnesį. Tam įtakos turi
ir tai, kad kaimyninėje šalyje yra
nedaug regioninių atliekų tvarkymo centrų, o dominuojančios
nedidelės savivaldybės yra nepajėgios kiekviena atskirai organizuoti ekonomiškai efektyvią
sistemą.
Be to, Lenkijoje gamintojai importuotojai už pakuočių atliekų
tvarkymą moka labai nedidelį
kone simbolinį mokestį, o didžiausia finansinė našta ir už
išrūšiuotų antrinių žaliavų tvarkymą tenka savivaldybėms.
Lietuvoje
išrūšiuotų
atliekų
tvarkymą finansuoja gamintojai
importuotojai.
Kaimyninės šalies politikus
domino ir Lietuvoje jau veikianti
pakuočių užstato sistema, kurios pas juos dar nėra. „Pakuočių atliekų susidaro labai daug ir
jų tvarkymas mums kelia daug
problemų“, – pastebėjo Lenkijos Respublikos Seimo Vietos
savivaldos ir regioninės politikos

Lietuvos ir Lenkijos parlamentarams regiono atliekų tvarkymo sistemą pristatė ARATC vadovas A. Reipas/ARATC archyvo nuotrauka

komiteto pirmininkas Andrzej
Maciejewski.
Jis ir kiti parlamentarai domėjosi, kaip yra administruojamas pakuočių surinkimas, kokia
nauda parduotuvėms, kurių teritorijose yra įrengti gėrimų pakuočių surinkimo įrenginiai.
Kaimyninės šalies politikus ne
mažiau domino regiono atliekų
tvarkymo technologijų centre,
esančiame Takniškių kaime,
Alytaus rajone, veikiantys biologinio apdorojimo įrenginiai,
kuriuose tvarkomos biologiškai
skaidžios atliekos. Šių įrenginių

efektyvumas itin aiškiai pasijuto
pradėjus atskirai rinkti maisto
atliekas.
Lenkijos atliekų tvarkymo infrastruktūroje biologinio apdorojimo įrenginių nėra. Jos politikai
pripažino, kad dėl to patiriama
sunkumų tvarkant biologiškai
skaidžias atliekas. Išrūšiavus
pakuotes ir antrines žaliavas,
kas Lenkijoje sėkmingai daroma,
lieka ne tik mišrios komunalinės,
bet ir didžiuliai biologiškai skaidžių atliekų kiekiai, kuriuos sutvarkyti neturint tam reikalingų
įrenginių, yra labai problemiška.

„Abipusė patirtis yra labai naudinga, ieškant atsakymų, kaip
efektyviai tvarkyti atliekas, kurios yra neatskiriama mūsų visų
gyvenimo dalis. Mes ne kartą
esame lankęsi Lenkijoje, domėjomės jų atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įrenginiais. Šiandien
kaimynai domisi mūsų sistema,
ieškodami atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Visi į priekį
einame, įvertindami savo ir kitų
patirtį“, – sakė ARATC vadovas
A. Reipas.
ARATC informacija
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Leipalingietės – Alytaus apskrities salės futbolo
varžybų „Ladygolas“ nugalėtojos
Sandra Makulavičienė,
Leipalingio progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Balandžio 1-ą dieną Alytuje surengtos salės futbolo
„Ladygolas“ finalinės varžybos. Ketverius metus iš eilės Leipalingio progimnazijos
mergaičių komandos vis patekdavo į finalines varžybas,
du kartus iškovojo antrąsias
vietas. Šiais metais rezultatu
1:0 Leipalingio progimnazijos
mergaičių komanda nugalėjo
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos futbolininkes, 2:0 –
Simno gimnazijos komandą,
2:0 – Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos komandą
ir tapo Alytaus apskrities
salės futbolo varžybų „Ladygolas“ nugalėtojomis. Rezultatyviausiai žaidė Gustė
Kubiliūtė, Kamilė Ragelytė ir
Ieva Žurinskaitė. Mergaites
treniruoja mokytojas Aurimas
Gudaitis.

Pasakų labirintais kartu su poete Zita Gaižauskaite

Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ bendruomenė pakeliauti pasakų labirintais pakvietė žymią vaikų
poetę Z. Gaižauskaitę/Aušros Aranauskienės nuotrauka

Ernesta Švitrienė,
Leipalingio
progimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Liepaitė“ auklėtoja
Balandžio 2-oji – žymiojo
pasakų rašytojo H. C. Anderseno gimimo diena. Nuo
1967 m. pasaulyje ji minima
ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Tą dieną organizuojami vaikų literatūros
renginiai, parodos, susitikimai su vaikų knygos kūrėjais.
Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Liepaitė“ bendruomenė pakeliauti pasakų labirintais pakvietė žymią vaikų poetę Zitą
Gaižauskaitę.
Tik atvykusi pas mus, poetė aplankė visas grupes,
pabendravo su vaikučiais,

kiekvienai grupei padovanojo
po savo eilėraščių knygelę.
Vėliau visi sugužėjo į salę,
kurioje visus sutiko Pepė Ilgakojinė. Darželio mažieji jai
skundėsi, kad jiems nuobodu,
neturi ką veikti. Pepė pasiūlė
jiems išeitį – paimti į rankas
knygą, ją paskaityti, pasigėrėti. Juk skaitydamas, tyrinėdamas, mąstydamas, žmogus
gali prasiblaškyti ir maloniai
praleisti laisvalaikį visada,
visuose likimo vingiuose. Vaikus ji supažindino su įstaigoje
esančiu įspūdingu Z. Gaižauskaitės knygų kraiteliu.
Poetės veidą papuošė šypsena, kai išgirdo vaikų deklamuojamas jos kurtas eiles.
Patys aktyviausi vaikai tapo
eilėraščių personažais ir kartu
su poete linksmai keliavo

atėjusio
pavasario
takais
su Pepės Ilgakojinės įteiktu
siūlų kamuoliu. „Keliautojus“
džiaugsmingai pasitiko senelė. Ir tik atsakę į jos pateiktus klausimus bei įvykdę visas
užduotis, jie gavo teisę patekti
į pasakų šalį. O pasakų šalyje
jų laukė „Ropės“ personažai
– darželio auklėtojos ir vyresniųjų grupių vaikai. Renginį
vainikavo improvizacinės dainelės ir žaidimai.
Leipalingio
progimnazijos
ikimokyklinio skyriaus „Liepaitė“ bendruomenė nuoširdžiai dėkoja gerbiamai poetei
Z. Gaižauskaitei, kad nepabūgo tolimo kelio ir savo vizitu
pradžiugino visus mažuosius
skaitytojus. Vaikai liko sužavėti, jų veidus dar ilgai puošė
šypsenos.

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ automobilius. Gali būti nevažiuojantys, po autoįvykių. Pasiimame
patys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys ar
po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Autoservisui reikalingas automechanikas ir darbuotojas, galintis ardyti naudotus automobilius. Tel. 8 613 91192
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Sekmadienį Druskininkuose – įspūdingas profesionalių
medžio drožėjų iš viso pasaulio šou

Ateinantis savaitgalis nusimato ne tik saulėtas, bet
ir įdomus – balandžio 7-tąją
druskininkiečių ir miesto svečių laukia įspūdingas reginys
– drožėjų grandininiais pjūklais
klubas „Steel Beavers“ dovanoja išskirtinį šou, kurio metu
medžio drožimo meistrai iš viso
pasaulio – Rytų ir Vakarų Europos, Amerikos, Azijos ir Australijos – drožinės įvairius meno
šedevrus.
Medžio drožimo profesionalų
tikslas parodyti šiuolaikinių

technologijų taikymą medžio
drožybos, kaip tradicinio Lietuvos paveldo, srityje, skatinti
kultūrinius mainus siekiant
įtvirtinti Lietuvą, kaip vieno
stipriausių pasaulinių medžio
drožybos renginių šeimininkę,
šviesti visuomenę meno, aplinkosaugos ir rekreacijos srityse.
Nemokamas renginys, skirtas
visai šeimai, nepaliks abejingų.
Balandžio 7 d. (sekmadienį) 13
val. „Eglės sanatorijos“ Druskininkuose vidiniame kieme pradedamas Lietuvos ir užsienio

drožėjų grandininiais pjūklais
šou. Šventės metu druskininkiečius ir miesto svečius linksmins skambanti muzika, vaikų
laukia specialiai jiems įkurta
laisvalaikio erdvė su pramogomis ir skanumynais. Renginio
metu išdrožinėti meno kūriniai
papuoš „Eglės sanatorijoje“
Druskininkuose esantį Sveikatos taką, tad kviečiame visus, norinčius pamatyti, kaip
iš paprasto medžio gimsta tikri
meno šedevrai!
„Eglės sanatorijos“ informacija

Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą teikiamų paramos už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų 2019 m. priėmimo seniūnijose grafikai
Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą teikiamų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos 2019 m. priimamos
Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio (Alėjos g. 30, Leipalingio

mstl., Druskininkų sav.) ir Viečiūnų (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų
sav.) seniūnijose pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V35-235 patvirtintą grafiką.

LEIPALINGIO SENIŪNIJA

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA

Eil.
Nr.

1.

Pareiškėjų
priėmimo data

2019-04-15 - 16

Pareiškėjų gyvenamoji vieta ir papildoma informacija
Irena Pavolienė, Leipalingio seniūnijos specialistė, o
jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais
atvejais, kai ji laikinai negali eiti pareigų – Leipalingio
seniūnijos seniūno pavaduotoja Lijana Kubilienė, informuoja pareiškėjus apie paraiškų teikimą tiesioginėms
išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus
bei gyvulius 2019 m. Deklaravimo programos išbandymas.
Paraiškų priėmimas.

Eil.
Nr.

Pareiškėjų priėmimo
data

Pareiškėjų gyvenamoji vieta ir papildoma
informacija

1.

Nuo 2019-04-15

Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji
specialistė, informuoja pareiškėjus apie paraiškų
teikimą tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius. Deklaravimo programos išbandymas. Paraiškų priėmimas.

2.

2019-04-23 - 24

Pareiškėjai iš Randamonių k., Druskininkų m. ir kitų
Lietuvos vietovių.

3.

2019-04-25 - 26

Pareiškėjai iš Žiogelių k., Ratnyčios ir kitų Lietuvos
vietovių

4.

2019-04-29 - 30

Pareiškėjai iš Mašnyčių k. ir kitų Lietuvos vietovių.

5.

2019-05-02 - 03

Pareiškėjai iš Grūto k. ir kitų Lietuvos vietovių.

6.

2019-05-06 - 07

Pareiškėjai iš Latežerio k. ir kitų Lietuvos vietovių.

7.

2019-05-08 - 09

Pareiškėjai iš Kermušijos k., Druskininkų m. ir kitų
Lietuvos vietovių.

2.

2019-04-17 - 19

Pareiškėjai iš Paseirės k., Vileikių k., Leipalingio mstl.,
Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.

3.

2019-04-23 - 26

Pareiškėjai iš Leipalingio k., Snaigupės k., Ringėliškės k.,
Miciūnų k. ir kitų Lietuvos vietovių.

4.

2019-04-29
- 05-03

Pareiškėjai iš Leipalingio mstl., Dulgininkų k., Vilkanastrų
k., Cimaniūnų k., Vaikšnoriškės k., Zasciūniškės k., Voverių
k., Drapalių k., Leipalingio mstl. ir kitų Lietuvos vietovių.

5.

2019-05-06 - 10

Pareiškėjai iš Gailiūnų k., Ringėliškės k., Miciūnų k. ir kitų
Lietuvos vietovių.

8.

2019-05-10

Pareiškėjai iš Naujasodės k. ir kitų Lietuvos
vietovių.

2019-05-13 - 14

Pareiškėjai iš Jaskonių k. ir kitų Lietuvos vietovių.

2019-05-13 - 17

Pareiškėjai iš Jovaišių k., Savanorių k., Tautėnų k.,
Kamorūnų k., Druskininkėlių k., Mažonių k., Druskininkų
m. ir kitų Lietuvos vietovių.

9.

6.

10.

2019-05-15 - 16

Pareiškėjai iš Neravų k. ir kitų Lietuvos vietovių.

11.

2019-05-17

7.

2019-05-20 - 24

Pareiškėjai iš Stračiūnų k., Raudonikių k., Radvilonių k.,
Karalinavo vns., Veršių k., Kaziulių k., Diržų k., Lipliūnų k. ir
kitų Lietuvos vietovių.

Pareiškėjai iš Viečiūnų mstl., Druskininkų m. ir kitų
Lietuvos vietovių.

12.

2019-05-20 – 06-06

8.

2019-05-27 - 31

Pareiškėjai iš Ricielių k., Degėsių K., Guobinių k., Liepiškių k.
ir kitų Lietuvos vietovių.

Pareiškėjai iš Švendubrės k., Druskininkų m. ir kitų
Lietuvos vietovių.

9.

2019-06-03 - 06

Pareiškėjai iš Didžiasalio k., Černiauskų k., Baltosios Ančios
HES k., Sventijansko k., Krivonių k., Guronių k., Gerdašių k.,
Panemunės k., Barzdžiūnų k. ir kitų Lietuvos vietovių.

2019-06-07 – 07-01

Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji
specialistė, priima pareiškėjų pavėluotai teikiamas
paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, kurie nespėjo pateikti
paraiškų iki 2019 m. birželio 6 d.

2019-06-07
- 07-01

Irena Pavolienė, Leipalingio seniūnijos specialistė, o jos
tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai ji laikinai negali eiti pareigų – Leipalingio seniūnijos
seniūno pavaduotoja Lijana Kubilienė, priima pareiškėjų
pavėluotai teikiamas paramos už žemės ūkio naudmenų ir
kitus plotus bei gyvulius paraiškas, kurie nespėjo pateikti
paraiškų iki 2019 m. birželio 6 d.

10.

Pareiškėjai informacijos gali teirautis Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 56407.

13.

Pareiškėjai informacijos gali teirautis Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47919.

Druskininkų savivaldybės informacija

Nuoširdžiai dėkoju VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėjai Vidai Kašėtienei, gydytojai Birutei Vilkaitienei ir
visam medicinos personalui už profesionalią pagalbą, altruizmą, kantrybę ir rūpestį, gydant
ir slaugant mamą Liolę Čaplikienę.
Esu dėkinga VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro socialinei darbuotojai
Kristinai Kašinskienei ir Socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai Birutei Salickienei už atjautą, gebėjimą suprasti ir padėti, atsakingumą bei nuoširdų atsidavimą savo darbui.
Dukra Violeta Grigalienė
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Druskininkuose – naujas „Tele2“ salonas ir nuolaidos telefonams
Druskininkuose jau veikia
naujasis „Tele2“ salonas. Čia
klientai gali apžiūrėti gausesnį
prekių asortimentą, užsisakyti
paslaugas, gauti visą reikiamą
informaciją ir pasinaudoti kaip
tik dabar taikomomis įspūdingomis nuolaidomis išmaniesiems.
Salonas įsikūrė naujoje, klientams patogioje vietoje – M. K.
Čiurlionio g. 103, pastate priešais
prekybos centrą „Maxima“. Šviesus ir modernus salonas puikiai
pritaikytas klientų poreikiams.
„Pastebime, kad klientai, prieš
įsigydami mūsų siūlomas prekes,
nori jas išmėginti. Nauja salono
koncepcija buvo sukurta, atsižvelgiant į lankytojų norus, lūkesčius ir patogumą“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.
Erdvesnėse patalpose dabar
bus galima dar patogiau išbandyti naujausius telefonų modelius, apžiūrėti išmaniuosius
aksesuarus, išmėginti belaides
ausines, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius ar užsisakyti paslaugas.
Salone taip pat įrengta speciali
klientų aptarnavimo vieta neįgaliesiems. Be to, naujose „Tele2”
patalpose dirbs 3 konsultantai –
tai padės užtikrinti aukščiausią
aptarnavimo kokybę.
Salono darbo laikas pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 iki 18
val., šeštadieniais – nuo 9 iki 15
val. (12-13 val. pietų pertrauka),
o sekmadieniais salonas nedirba.
Išmanieji – tik nuo 3 Eur/mėn.
Į saloną verta užsukti ir planuojantiems įsigyti naują telefoną
– kaip tik dabar „Tele2“ daugeliui išmaniųjų taiko viliojančius
pasiūlymus.
Sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį, lengvas ir stilingas išmanusis „Xiaomi Redmi Go“ su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu
kainuos vos 3 Eur/mėn. (kaina ne

Salonas įsikūrė naujoje, klientams patogioje vietoje – M. K. Čiurlionio g. 103

Erdvesnėse patalpose galima dar patogiau išbandyti telefonų modelius, apžiūrėti aksesuarus

akcijos metu – 89 Eur).
Mėgstantiems asmenukes rekomenduojama rinktis „Samsung
Galaxy A7“, turintį 24 MP priekinę
kamerą ir reguliuojamą blykstę,
kuri ryškius kadrus užfiksuos net
prietemoje. Šis telefono modelis,
sumokėjus pradinę 42 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu,
šiuo metu kainuoja tik 9,87 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu –
349 Eur).
Ypatingas pasiūlymas laukia
ir „Huawei“ gerbėjų. 6,21 colio
įstrižainės ekraną ir dvigubą galinę kamerą turintis išmanusis
„Huawei P Smart (2019)“ sumokėjus pradinę 33 Eur telefono
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus

mokėjimo planu, kainuos vos
7,75 Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 249 Eur).
Tai dar ne viskas – įsigyjant
šiuos ir kitus pasiūlyme dalyvaujančius telefonus su neribotų pokalbių ir SMS planais nuo 2 GB
– pirmą mėnesį interneto duomenis galėsite naudoti neribotai.
Daugiau informacijos sužinosite
bet kuriame „Tele2“ salone arba
apsilankę internetinėje parduotuvėje: www.tele2.lt
Nuolaidos taikomos nuo kainų,
galiojusių ne akcijos metu 2018
m. spalio mėn. Telefonams papildomai taikomas vienkartinis
valstybės nustatytas laikmenos
mokestis. Pasiūlymų laikas ir
įrenginių kiekis – riboti.
Užsakymo Nr. MDR-199-01

„Ryto“ gimnazijos bendruomenė paminėjo Žemės dieną
Dorotėja Dyburytė,
„Ryto“ gimnazijos 2a klasės mokinė
Kasmet kovo 20-ąją pasaulyje minima Žemės diena neaplenkė ir Druskininkų „Ryto“
gimnazijos. Nuo pat kovo mėnesio pradžios mokyklos gamtos mokslų mokytojos klasėse
kalbėjo apie būsimas akcijas
ir užsiėmimus, o mokiniai, be
abejo, noriai ėmėsi iniciatyvos.
Mokytojos, norėdamos juos
paskatinti, prižadėjo po gerą
pažymį, na ir, aišku, – pagarbą
ir savo šypseną visam likusiam
pusmečiui.
Gimnazijos koridoriuose tvyrojo gražaus ir kilnaus pasiruošimo nuotaikos. Kas kabinetuose
kalė paskutinius vinukus savo inkilėliui, kas nupiešė paskutinius
štrichus plakatams, o kas sudėjo
paskutiniuosius taškus idėjoms.
Tiesa, pirmųjų gimnazijos klasių
D ir C mokiniai Žemės dieną pajuto anksčiau, minėdami ją inovatyviai – už mokyklos ribų. Jie dar
kovo 19-tają susitiko su Metelių
regioninio parko gamtininku-gidu Artūru Pečkiu. Susipažinę su
saugomos teritorijos funkcijomis,
gimnazijos jauniausieji atliko kūrybinę užduotį – „Kuriu savo saugomą teritoriją“.
Žemės dienos išvakarėse mokykla buvo puošiama. Stipriau-

sieji iš visų kampų nešė inkilėlius, plakatus. Išaušus gražiam
ir saulėtam kovo 20-tosios rytui,
gimnazijos bendruomenę pirmojo aukšto fojė pasitiko įspūdinga
rankų darbo inkilų paroda, devintos klasės darbščių mokinių nupiešti plakatai ir akcija „Obuolys
mainais į smulkią techniką“, kuri
buvo vykdoma visą dieną. Dėkojame dailės mokytojui Andriui
Mosiejui, padėjusiam pirmojo
aukšto fojė apipavidalinti, taip pat
Virginijui Sutkui, kurio pastangomis buvo sukurti mokinių siužetai
gamtosaugine tema.
Diena įsibėgėjo, iškėlus Žemės
vėliavą. Antrosios A klasės mokiniai pirmosios pamokos metu, paskatinti biologijos mokytojos Daivos Vasiljevienės, ant aplinkinių
medelių iškabino linksmas spalvotas medines dekoracijas, džiuginančias kiekvieną praeivį. Vėliau visi buvo kviečiami į mainų
turgelį, surengtą trečiame aukšte. Ten gimnazijos bendruomenė
galėjo atnešti savo nenaudojamą, nereikalingą daiktą ir pasiimti
kažkieno kito atneštą, jam reikalingą bei traukiantį akį.
Šiais metais „Ryto“ gimnazija prie žemės išsaugojimo prisidėjo, ne tik informuodama mokinius apie mūsų planetos švaros ir
saugos svarbą kiekvienam, bet ir
suteikdama paukšteliams namus,
kurdama projektus, mažindama

Antrosios A klasės mokiniai pirmosios pamokos metu, paskatinti biologijos mokytojos D. Vasiljevienės, ant aplinkinių medelių iškabino
linksmas spalvotas medines dekoracijas, džiuginančias kiekvieną praeivį/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

atliekų kiekį ir mokydama senus
daiktus prikelti naujam gyvenimui. Tikimės, jog ir ateityje šios
gražios akcijos nebus pamirštos,

o Žemės diena ir toliau bus taip
kilniai minima.
Dėkojame
visiems
gamtos
mokslų mokytojams, mokiniams

ir geografijos mokytojai Romai
Griškonytei, kasmet aktyviai prisidedančiai prie Žemės dienos
minėjimo.

10

2019 m. balandžio 4 d.

SPORTAS

Savaitraščio Nr. 199

„Logitus Cup 2019“ – nauja patirtis
Druskininkų tinklininkams

Augustas Navickas – tarptautinio
konkurso „Muzikuojantys berniukai“
laureatas

Kovo 22 dieną Klaipėdoje surengtame tarptautiniame konkurse „Muzikuojantys berniukai“ II-osios vietos laureato
diplomas įteiktas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje besimokančiam 4 kl.
mokiniui Augustui Navickui
(mokytoja Nona Kalvaitienė).
Pianistų konkurso vertinimo
komisijai vadovavo Latvijos
Jazepo Vytuolio muzikos akademijos Rygoje profesorius
Normunds Viksne, nariai iš Lietuvos – prof. Rokas Zubovas ir
Biruta Vaišienė.
II tarptautinis konkursas „Muzikuojantys berniukai“ organizuotas Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Klaipėdos fakulteto
koncertų ir Klaipėdos Juozo Ka-

roso muzikos mokyklos koncertų salėse. Konkurse dalyvavo tik
berniukai: 63 pianistai ir 40 stygininkų (smuikininkai, violončelininkai) iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Rusijos. Jaunieji muzikantai atstovavo menų gimnazijoms, valstybinėms menų mokykloms, muzikos, meno mokykloms.
Sveikiname Augustą ir jo mokytoją su tokiais puikiais rezultatais!
Dėkojame, kad moksleivis, skatinamas mokytojos nuoširdumo ir
kruopštaus darbo, jau ne pirmą
kartą savo laimėjimais garsina
Druskininkų miestą ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Prancūzijoje.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos informacija

Dvi Druskininkų mergaičių tinklinio komandos dalyvavo tarptautiniame tinklinio festivalyje „Logitus Cup 2019“/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Kovo 22-24 dienomis dvi
Druskininkų mergaičių tinklinio komandos išvyko į pirmąją tarptautinę kelionę – Lenkijos Gdansko mieste surengtą
mini (4×4) tarptautinį tinklinio
festivalį „Logitus Cup 2019“.
Tai jau 10-ą kartą organizuotas
sporto renginys, kuriame per
visą jo istoriją dalyvavo daugiau kaip 2500 jaunųjų tinklininkų.
Šiemet festivalio organizatoriams pavyko pakviesti 30 mergaičių ir 29 berniukų, gimusių
2006 m. ir jaunesnių, tinklinio komandas iš Lenkijos, Vokietijos,
Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos.
Visoms varžyboms prireikė net
4 erdvių sporto salių. Kiekvienoje salėje vienu metu organizuotos trejos rungtynės. Akys raibo
ne tik nuo daugiau kaip 200 mini
tinklinio turnyro dalyvių įvairiaspalvių aprangų, bet ir nuo renginio masto. Čia savo šalių tinkli-

nio mokyklų patirtį demonstravo
įvairaus amžiaus ir sportinio pajėgumo komandos. Kiekviena komanda sužaidė po 13-15 rungtynių. Pagrindinis festivalio tikslas
– sudaryti galimybę sužaisti kuo
daugiau rungtynių su skirtingais
partneriais, todėl iki festivalio finalinio etapo buvo žaidžiamos
vieno seto trukmės varžybos. Ir
tik festivalio finalininkai gausaus
žiūrovų būrio apsuptyje žaidė
rungtynes iki 2 laimėtų setų.
Žaidybinės patirties gausiai
pasisėmėme, pamatėme savo
galimybes ir Lietuvos tinklinio lygį
tarptautiniu mastu. Žinoma, susumavus rezultatus, pasiektos
23 ir 28 vietos turnyrinėje lentelėje nėra aukštos, tačiau įgyta žaidybinė patirtis, stebėtos kitų komandų rungtynės, tikėtina, duos
rezultatų, rungiantis su varžovais
Lietuvos vaikų tinklinio čempionate. Naujų žinių bei įgūdžių įgavo visi – ir sportininkės, ir trene-

ris, atsirado naujų minčių, kurios
bus pritaikytos ugdymo procese.
Nepaisant įtempto varžybų
tvarkaraščio, turnyro organizatorių dėka druskininkiečiai pažino Gdansko senamiesčio istoriją
ir architektūrą bei įgijo neįkainojamos bendravimo patirties. Pasibaigus festivalio programai,
trumpam jie stabtelėjo prie jūros,
pagal seną liaudies tradiciją įmetė po monetą, tikėdamiesi, jog likimas bei tinklinio dievai leis sugrįžti į šią tinklinio šventę ir kitais
metais.
Už galimybę dalyvauti tarptautiniame renginyje, jaunosios
tinklininkės ir jų treneris dėkingi
VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo
sporto klubui „Drusportus“, Druskininkų sporto centrui, sportininkų tėveliams ir verslininkei Rasai
Janušonienei.
Druskininkų sporto centro
informacija

Prof. R. Zubovas pasveikino jaunąjį pianistą A. Navicką ir jo mokytoją N. Kalvaitienę su
puikiu pasirodymu konkurse/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Žibutėje“ – draugystės mėnuo
Jolita Balčiuvienė,
lopšelio-darželio
„Žibutė“
socialinė pedagogė
Nesuskaičiuosi, kiek kartų
vaikai ištaria vieni kitiems
„Aš su tavim nedraugausiu!“... Būna tiesiog liūdna,
kai nelieka draugų... O kas
yra draugas? Kaip juo tapti?
Kas ta draugystė?
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo, tad visą mėnesį
mūsų darželyje buvo gvildenamos draugystės, bendravimo
temos, vykdomi prevenciniai
renginiai, atliekamos užduotys, organizuojami susitikimai.
Atsakymų ieškojome, žaisdami, kalbėdami ar būdami tiesiog šalia vieni kitų, mokydamiesi sutarti.
Jaunesniųjų grupių vaikai
dalyvavo projekte „Draugui
ranką tiesiu“. Draugaudami
su darželio vaikais, bendrose
veiklose mažieji kalbėjo apie
draugystę, atliko užduotis,
kartu žiūrėjo filmuką „Didžiausias draugas“. Vaikai piešė
pačią gražiausią savo šypseną, kurią dovanojo visiems
draugams.
Mūsų darželyje vykdoma
socialinio emocinio ugdymo
programa „Kimochis“ (japonų kalboje – „jausmas“). Vaikai žaisdami su kimochi lėlė-

Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Linelis“ auklėtojos pakvietė pažiūrėti spektaklį pagal Š. Baltrušaitienės knygą
vaikams „Kaip zuikis jausmus pažino“/Lopšelio-darželio „Žibutė“archyvo nuotrauka

mis, mokosi pažinti jausmus,
bendrauti. Puikūs bendravimo
įgūdžiai yra socialinių emocinių kompetencijų pagrindas.
Matome vaikų pažangą, todėl
mielai sutikome dalyvauti VšĮ
Pozityvaus ugdymo instituto,
Lietuvos Socialinio emocinio
ugdymo asociacijos „Edukatoriai.lt“ komandos draugiškoje socialinio emocinio ugdymo
olimpiadoje „Dramblys“ darželiams ir pradinėms klasėms.
Trečiąją kovo savaitę paskyrėme olimpiados užduotims.
Šis mėnuo gražus ir šiltais

susitikimais. Nuoširdžiai dėkojame savo draugams, Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Linelis“,
kurio išradingos, kūrybingos,
darbščios, empatiškos ir mylinčios vaikus darželio auklėtojos pakvietė mus į svečius pažiūrėti spektaklį pagal
Š. Baltrušaitienės knygą vaikams „Kaip zuikis jausmus pažino“. Tai istorija apie zuikį,
kurį pagrobia varna. Kad grįžtų namo, jis turi pereiti mišką,
o jame sutikti gyventojai supažindina su skirtingu jaus-

mu. Vaikai suprato, kad blogų jausmų nėra – visi mes ir
pykstame, ir verkiame, ir juokiamės. Svarbu mokėti juos
įvardinti ir neslopinti. Vaikai
patyrė puikią pamoką: mokėsi ne tik emocijų pažinimo, bet
ir empatijos. Tai irgi yra labai
svarbu.
Džiaugiamės, kad „Saulutės“ grupės vaikus pasikvietė
„Atgimimo“ mokyklos bendraamžiai. Vaikai ne tik aplankė
mokyklą, bet ir kartu žaidė su
savo būsimais bendraklasiais.
Vyresniųjų grupių vaikai da-

lyvavo viktorinoje „Kaip užauginti draugystę“. Klausimai
buvo tikrai nelengvi, bet kartu
svarstydami, vertindami įvairias situacijas, mokėmės draugiškumo, pasitikėti šalia esančiu suaugusiu, gerbti ir vertinti
draugą.
Ačiū visiems už draugystę!
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In Memoriam

Renginiai
Ir vienąkart, pavasari,
tu vėl atjosi drąsiai.
O mylimas pavasari,
manęs jau neberasi. (S. Nėris)

Kovo 29 d. netekome poetės, jautrių,
krikščioniškų eilių, 8 knygų autorės, ilgametės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių Seserų Šv. Kryžiaus Namų
vadovės, vienuolės Gynės Dineikaitės
– gydytojo, kineziterapeuto, gydomojo parko Druskininkuose įkūrėjo Karolio
Dineikos dukros.
Gynė Dineikaitė
(1932-2019)

Šią sunkią netekties valandą
artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Druskininkų savivaldybės
administracija ir Taryba

Balandžio 5 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Knygos padeda neskubėti“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos
g. 13)
Balandžio 5 d. 16 val. Socialinių paslaugų centro 1 aukšto
salėje Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“
organizuos seminarą miesto
bendruomenei „Kaip susidaryti sveiką valgiaraštį“. Lektorė – gydytoja-endokrinologė
Rasa Koreivienė.
Balandžio 5 d. 18.30 val. Pramoginių šokių studija „RockRock“ kviečia į koncertą „Šokio paliestos“ (Druskininkų
JUC patalpose)
Balandžio 10 d., nuo 11 val.
iki 16 val. Socialinių paslaugų
centre „Bočių“ bendrijos „Kraitės“ klubas kvies į parodą „Velykų belaukiant“

Užuojautos
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę Pilvelienę, netekusią mylimos Mamos.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro
„Dainava“ darbuotojai

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

Balandžio 10 d. 17 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos didžiojoje salėje
vyks fortepijoninės muzikos
vakaras. Dalyvaus nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Vilniuje auklėtiniai Kristijonas Megelinskas (10 kl.) ir
Ugnė Grinkevičiūtė (12 kl.).
Mokytoja ekspertė Gabrielė
Kondrotaitė. Programoje – J.
S. Bacho, F. Šopeno, L. van
Bethoveno, S. Rachmaninovo
ir M. K. Čiurlionio kūriniai
Balandžio 11 d. 18 val. Leipalingio laisvalaikio salėje
– edukaciniai užsiėmimai šeimai: verbų rišimas, kiaušinių
marginimas, žvakių liejimas
Balandžio 16 d. 17.30 val.
Viečiūnų
bendruomenės
centre – velykinė edukacija
šeimai: margučių dažymas
vašku, vaško žvakių liejimas
Parodos
Kovo 27 d.-balandžio 27 d.
veiks dailininko Alfonso Šuliausko kūrybos darbų paroda
„Alfonsas Šuliauskas – portreto meistras“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Lietuva. Pasaulio lietuvių dailė Druskininkų miesto
muziejaus rinkinyje, skirta Lietuvių Chartijos 70-ties metų
sukakčiai (Druskininkų miesto
muziejus, M. K. Čiurlionio g.
59)

UAB „Valstra“

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

Balandžio 3 d. 17 val. M. K.
Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje vyks „Naujosios Romuvos“ susitikimas su skaitytojais ir Jono Balčiaus poezijos rinktinės „Spalio danguos“
pristatymas (M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Kovo 15 d.-balandžio 15 d.
veiks M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės
skyriaus mokinės Valerijos
Christenok (mokytoja A. Kalėdienė) animacinių piešinių
paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)

Viešbutis „Ivolita“
ieško virėjo (-os)
ir padavėjo (-os),
dirbti per pusryčius.
Tel. pasiteirauti:
+370 313 40029,
+370 626 88850

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams, kaimynams, visiems,
sunkią valandą buvusiems
šalia, o ypač laidojimo namų
„Okona“ kolektyvui ir vadovei
Rasai Janušonienei už pagalbą, palydint į paskutinę kelionę
mylimą mamą Oną Parfenčik.
Sūnus Aleksandras

Balandžio 6 d. 15 val. V. Vasiliauskaitės parodos „Laiptai
į gelmę“ atidarymas V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
Iki birželio 6 d. veiks paroda
„Japonijos šiuolaikinis menas
iš J. Monkutės-Marks muziejaus-galerijos kolekcijos“ (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

DRUSKININKŲ BETONAS
Betono gamyba, pardavimas
ir pristatymas Druskininkuose
ir iki 50 km aplink.
Gaminame įvairių markių sertifikuotą
betoną. Pristatome betonvežėmis,
dirbame su 24 m betono siurbliu.
Ilgametė patirtis, į kliento poreikius
orientuota kaina ir užtikrinta kokybė.
Adresas: Druskininkai, Statybininkų g. 5 ir www.druskininkubetonas.lt
Kreipkitės: info@druskininkubetonas.lt arba tel. +370 612 67545
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2019.04.05 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Zootropolis“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Karibų piratai. ‘Juodojo perlo’ užkeikimas“.
00:40 „Lemtingas posūkis 2. Aklavietė“.
02:25 „Kietas riešutėlis“ (k.).
04:45 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 „Mano likimas“.
14:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
15:05 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
19:00 KK2 penktadienis.
20:30 SAVAITĖS HITAS Bornas.
Absoliutus pranašumas.
22:45 Šeimos susitikimas.
00:45 Bendrabutis.
02:15 Šešėlių namai (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Čempionai.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Rasputinas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“.

04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Kai nesiseka, tai nesiseka.
23:35 Žmogžudysčių sąrašas (k).
01:30 „Juodasis sąrašas“.

2019.04.06 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Premjera. Gimusi būti Koko.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas.Nesutramdomas Nilas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Misija
„Galapagai“. Gyvybės katilas.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 6.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dvi kartos.
23:00 Piršlys.
00:40 Florencija ir Uficių galerija (k.).
02:10 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3.
Nesutramdomas Nilas (k.).
03:00 Pasaulio dokumentika. Misija
„Galapagai“. Gyvybės katilas (k.).
03:50 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
04:25 Džesika Flečer 6 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
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 „Nauji Džonio Kapahalos nuotykiai“.
12:55 „Žvėrelių maištas“.
14:45 „Havajai 5.0“.
15:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Silvana“.
22:55 „Sėkmės, džentelmenai!“.
01:00 „Karibų piratai. ‘Juodojo perlo’
užkeikimas“ (k.).
03:30 „Sučiupus nužudyti“ (k.).
05:15 „Paskutinis iš Magikianų“.
06:20 „Tomas ir Džeris“ (k).
06:45 „Žvėrelių būrys“.
07:10 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:40 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:40 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 KINO PUSRYČIAI Kempiniukas Plačiakelnis.
10:45 Katės ir šunys.
12:25 Kaip atsikratyti vaikino per 10
dienų.
14:45 Nuogas ginklas: iš policijos
metraščių.
16:30 Gyvūnų pasaulis.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
19:00 SUPERKINAS Kaip prisijaukinti slibiną.
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21:00 PREMJERA Viskas tik prasideda.
22:50 Griaustinis tropikuose.
00:55 Bornas. Absoliutus pranašumas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.55 „Pavojingiausios kelionės. Gvinėja“.
08.30 „Pavojingiausios kelionės.
Gajana“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Senieji
mokyklos ryšiai“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs. Florencija“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 Nežinoma Čekijos Lietuva.
Jonas Basanavičius ir Praha.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (tęs.).
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras.
02.55 „Lemtingas panašumas“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
07:00 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio komandinis čempionatas. 2018 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:40 „Džino viešnagė Italijoje“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:25 „Nusikaltimų miestas“.
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės - Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 MANO HEROJUS Misija „Neįmanoma“ 3.
00:35 AŠTRUS KINAS Laivas vaiduoklis.
02:15 „Juodasis sąrašas“ (k).

2019.04.07 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Žąsiaganė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Amazonijos kovotojai už išlikimą.
12:55 Pasaulio dokumentika. Brazilijos
gamtos stebuklai. Užtvindytas miškas.
13:50 Puaro 13. Heraklio žygiai.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:30 Arleti. Pasmerkta aistra.
00:05 Premjera. Kita žmona.
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypatingi
gyvūnų jaunikliai. Amazonijos kovotojai
už išlikimą (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. Užtvindytas miškas (k.).
03:10 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 Šventadienio mintys (k.).
04:25 Puaro 13. Heraklio žygiai (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
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 „Sarila. Prarastoji žemė“.
13:10 „Auklių nuotykiai“.
15:05 „Mamos pasimatymas su
vampyru“.
17:00 „Simpsonai“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Pirmas nužudymas“.
00:05 „Artimi priešai“ (k.).
01:40 „Sėkmės, džentelmenai!“ (k.).
03:25 „Silvana“ (k.).
06:10 „Tomas ir Džeris“ (k).
06:35 „Žvėrelių būrys“.
07:00 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kung Fu Panda“.
08:00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:10 KINO PUSRYČIAI Polis.
11:00 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
12:35 Jaunavedžiai.
14:25 Kiaušingalviai.
16:10 Ne vienas kelyje.
16:50 Teleloto.
18:00 Žinios.
19:00 Finalo ketvertas.
21:00 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal.
23:25 Zodiakas.
02:20 Griaustinis tropikuose (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 „Didelės širdys“.
18.00 Žinios.
18.30 „Kita moteris“.
20.00 Žinios.
20.25 „Kita moteris“ (tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Kurį
Dievai sunaikins“.
00.30 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Kodjako sala“.
06:30 Ultimate Strongman
Pasaulio komandinis čempionatas (k). 2018 m.
07:30 „Iš visų jėgų“ (k).
08:00 „Būk ekstremalas“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Džino viešnagė Italijoje“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. Nevėžis Skycop. Tiesioginė transliacija
19:30 „Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Kai nesiseka, tai nesiseka (k).
01:25 Laivas vaiduoklis (k).

2019.04.08 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.

12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
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 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:40 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
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
„Kikboksininkas 2. Sugrįžimas“.
23:50 „X mutantai“.
00:50 „Kaulai“.
01:40 „Kvantikas“.
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „X mutantai“.
04:20 „Kaulai“ (k.).
05:10 „Kvantikas“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
18:57 Orai.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
21:58 Telefoninė loterija 1634.
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Vaikinas iš gretimo namo.
23:50 „Judantis objektas“.
00:45 Džekas Ryčeris. Nesidairyk
atgal (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.
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06:25 „Mentalistas“ (k).
07:20 „Stoties policija“ (k).
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Kobra 11“ (k).
11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Prieš ugnį - ugnimi.
22:55 Misija „Neįmanoma“ 3 (k).
01:15 „Iliuzija“ (k).
02:05 „Kriminalinė Maskva“ (k).

2019.04.09 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Namas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
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
„Kietas riešutėlis 2“.
00:25 „Kaulai“.
01:20 „Kvantikas“.
02:10 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:05 „Kaulai“ (k.).
03:55 „Kvantikas“ (k.).
04:45 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
14:50 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS Žmogus
šešėlis.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Vaikinas iš gretimo namo (k).

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Savivalė“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.
06:35 „Mentalistas“ (k).
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Svetimas.
22:55 Prieš ugnį - ugnimi (k).
00:50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.10 d.
Trečiadienis
05:10 Ponių rojus (k.).
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
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
„Pašalintieji“.
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22:25 „Vikinglotto“.
23:55 „X mutantai“.
00:55 „Kaulai“.
01:45 „Kvantikas“.
02:35 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „X mutantai“.
04:20 „Kaulai“ (k.).
05:10 „Kvantikas“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Įsibrovimas.
00:45 Žmogus šešėlis (k).
06.13 Programa.
06.14 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. Savivalė“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“.
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 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.
06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. Neptūnas - Rytas. Tiesioginė transliacija
21:00 Majamio katastrofa.
22:50 Svetimas (k).
00:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.11 d.
Ketvirtadienis
05:10 Ponių rojus (k.).
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:00 Senis.
10:00 Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaita. Pranešėjas Ministras
Pirmininkas
Saulius
Skvernelis.
Tiesioginė
transliacija iš LR Seimo.
11:30 Klausimėlis.lt (k.).
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.

18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Peržengta riba“.
23:55 „X mutantai“.
00:55 „Kaulai“.
01:45 „Kvantikas“.
02:35 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „X mutantai“.
04:20 „Kaulai“ (k.).
05:10 „Kvantikas“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Valanda su Rūta.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS Prarasta kontrolė.
23:50 „Judantis objektas“.
00:45 Įsibrovimas (k).
02:20 Alchemija. VDU karta.
02:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“.
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 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Kita moteris“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.
06:40 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).

08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. Dzūkija - Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
21:00 Tylos kodeksas.
23:00 Majamio katastrofa (k).
00:50 „Kas žudikas?“ (k).

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

Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite,
atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444
Darbo vietų nuoma
kosmetologijos bei
manikiūro meistrams
Veikiantis grožio salonas
siūlo išsinuomoti darbo
vietas kosmetologijos ir
manikiūro meistrams.
Kviečiame kreiptis telefonu:
8-313-60369 dėl detalesnės
informacijos bei patalpų
apžiūrėjimo.

BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953
UAB MEDINITA:
gamina ir parduoda:
*Statybinę viengubo pjovimo
medieną;
*Viengubo pjovimo džiovintą
medieną, tinkamą stalių
gaminiams;
*Impregnuotą medieną;
*Malkines atraižas, biokurą.
*Visa informacija
tel.: +370 650 84218
UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų
betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsakovo medžiagomis
*Atliekame paruošiamuosius
darbus prieš betonavimą
*Dirbame mažuose ir dideliuose
objektuose
Daugiau informacijos
tel.: 8 655 54573, 8 640 31009

Skalbykla ieško
skalbinių lygintojos
(-jo).

Lankstus darbo grafikas.
Laukiame Jūsų adresu:
Gardino g. 5, Druskininkai.
Tel. 8 694 59175
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Savaitraščio Nr. 199
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)

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

Te l . 8 ( 3 1 3 ) 5 3 4 4 4

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

BALDAI IŠ VOKIETIJOS,
SENDAIKČIAI
Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 9.00 val.-17.30 val.;
VI: 9.00 val.-15.00 val.
Tel. 8 647 88559

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

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

Tel. 8 686 55692
Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.
Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50
(šalia Baltic Petroleum degalinės).

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Tel. 8 698 12218

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojams.
Tel. 8 687 93693

Galandu peilius ir žirkles. Tel. 8 686 20503
Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų kioske.
Tel. 8 681 17854
Traktoriumi vežu medieną. Parduodu spygliuočių,
lapuočių malkas. Tel. 8 612 49137

Lazerinės dermatologijos kabinetas

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

Jūs turite skalbinių –
Mes turime skalbyklą!!!

Skalbykla „Fėja Skalbėja“ – dirbame jau 13 metų.
Aptarnaujame smulkų ir vidutinį verslą (mažus viešbučius, apartamentus, restoranus, kirpyklas ,masažo ir
SPA salonus) ir privačius klientus.
Priimame drabužius cheminiam valymui, valymo
paslauga atliekama Vilniuje.
Mus rasite: Gardino g. 5, Druskininkai, tel. 8 618 53854

Dirbame: nuo pirmadienio iki penktadienio 9-15 val.

PRADĖKIME STATYBOS DARBŲ SEZONĄ LAIKU IR KOKYBIŠKAI!
20 metų patirtis, patrauklios kainos;
3 t ekskavatoriaus nuoma;
visi žemės kasimo darbai, vamzdynai, komunikacijos,
valymo įrenginiai;gerbūvio tvarkymas;

Statybų bendrovė siūlo
darbą fasadų šiltintojams.
Darbas Kaune. Vežame
kiekvieną dieną.
Tel. 8 619 48352
Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas,
armavimas, dekoratyvin i s t i n k a s) .
Te l . 8 6 5 7 5 0 4 6 0 ; 8
675 83453

Parduodame
juodžemį, galime
pristatyti į vietą.
Tel. 8 698 72320
Reikalingi virėjai (-jos),
padavėjai (-jos), virtuvės
darbininkai (-ės).
Tel. 8 616 09593

polių gręžimas 10-25-35-50 cm skersmens
grąžtais iki 3 m gylio; tvenkiniai, trinkelės.

Tel. +370 602 44024

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės
apdaila. Montuojame terasas. Tel. 8 631 76783
Jau dirbame! Automobilių salonų valymas.
Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497
Centrui „Dainava“ kavinėje „Širdelė“ nuolatiniam
darbui reikalingas virėjas (a). Tel. 8 313 59093

„Druskininkų betonas“ ieško betonvežio vairuotojo (-jos), galinčio (-os) dirbti su 24 metrų ilgio betono siurbliu. Reikalavimai: C kategorija, 95 kodas, atsakingumas, kruopštumas, malonus bendravimas su klientais.
Nemokančius galime apmokinti. Įmonė siūlo laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas ir darbui
reikalingas kokybiškas priemones. Kandidatai savo gyvenimo aprašymą gali siųsti el.paštu:
info@druskininkubetonas.lt, arba skambinti tel. 8 612 67545 darbo dienomis 8-16:30 val.
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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
Kambarys bendrabutyje, šiltnamių
gatvėje, reikalingas remontas.
Kaina – 8700 Eur. 		
Tel. 8 686 42499
1 kambarys bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 622 38944
16,66 kv. m kambarys bendrabutyje su atskiru WC ir pusine vonia.
Kaina – 5000 Eur. 		
Tel. 8 686 20959
58,52 kv. m butas-patalpos. Nauja
elektros instaliacija, grindinis šildymas, kanalizacija, vandentiekis.
Galima keisti paskirtį. Atskiras
įėjimas. Kaina – 35000 Eur.
Tel. 8 623 67409, 8 62416580
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio). 		
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 34 kv. m butas 3 aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301
2 kambarių 52 kv. m butą parduodu arba keičiu į butą Vilniuje.
Tel. 8 624 99068
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina –
38500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių butas Ateities g., 4
aukšte su daliniais įmontuojamais
baldais, internetu, signalizacija
arba keičiam į 1-2 kambarių butą
1-2 aukšte. Gardino g. nesiūlyti.
Tel. 8 686 08083
3 kambarių 70,4 kv. m butas 4
aukšte iš 5 Ateities g. po remonto
su integruotais baldais arba keičiu
į butą 1-2 aukšte. 		
Tel. 8 617 54527
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, atnaujintame renovuotame name. Kaina
– 50000 Eur. Tel. 8 616 36909
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8790
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
Sodas, tinkamas gyventi žiemą su
neįrengta mansarda sodų b-joje
„Papartis“. Kaina – 37000 Eur.
Tel.: 8 627 44618, 8 620 80577

padangos R14 175/70 (2 vnt.).
Kaina – 20 Eur. 		
Tel. 8 613 71001
Naudotos geros būklės padangos:
205 R16C 110/108 (4vnt. visureigiams) už 100 Eur; vasarinės
225/65 R17 (4 vnt., „Rav 4“) už
100 Eur; vasarinės 215/55 R17 (4
vnt.) už 100 Eur;

židinio kapsulė. Tel. 8 650 30777
Centralinio katilas „Viadrus“ (7
sekcijų) už 200 Eur; boileris (100 l)
už 50 Eur; durys po 5 Eur, televizoriai, lovos. Tel. 8 616 48116
Svetainės staliukai, televizoriaus
staliukas. Tel. 8 630 36440
Moteriškos ir vaikiškos striukės su
kapišonu – nuo 14 Eur; 7 pavarų
dviratis už 170 Eur. 		
Tel. 8 604 57914

28 a namų valdos sklypas su elektra, 10 km nuo Druskininkų (Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso ežero,
geras privažiavimas. 		
Tel. 8 687 18489

padangos su ratlankiais 185/65
R14 (4 vnt. „Ford Mondeo“) už
40 Eur; padangos su ratlankiais
175/70 R13 (2 vnt. „Mazda“) už 15
Eur. Tel. 8 606 68136

6 a sodas Vilkanastrų km., prie
Baltojo Bilso ežero. 		
Tel. 8 640 21117

„BMW 525“ 2004 m., 2,5 l dyzelinas, universalas, TA iki 2020.05.
Tel. 8 685 32549

Sodas Viečiūnuose, SB „Papartis“
su 2 aukštų mūriniu namu, pečium, geroj vietoj. Kaina – 25000
Eur. Tel. 8 614 67590

„Mazda“ lieti ratlankiai R15.
Tel. 8 692 28795

Skalbimo mašinos: „Bosch“ AA (6
kg) už 80 Eur, „Žanussi“ AA už 70
Eur; šaldytuvas „Elektroliux“ A už
90 Eur. Tel. 8 650 87433

„Renault Scenic“ 2002 m., 1,9 DTI,
TA iki 2021.03.09, vasarinės padangos su ratlankiais. 		
Tel. 8 685 23427

Plastikinė vandens talpykla integruota į metalo konstrukciją
(neplautos) 1000 l. Kaina – 30 Eur.
Tel. 8 688 80791

6 a žemės sklypas su vasarnamiu sodų b-joje „Dainava“, netoli
„Eglės“ sanatorija, ribojasi su mišku, patogus privažiavimas.
Tel. 8 605 85292
2 aukštų namas Druskininkuose,
dalinai įrengtas, apšildymas kietu
kuru, yra vietinis vandentiekis,
kanalizacija prijungta prie miesto,
garažas, 6 a sklypas. Kaina –
55000 Eur. Tel. 8 696 10088
Namas Leipalingyje su ūkiniais
pastatais ir garažu, 18 a sklype.
Kaina – 27000 Eur. 		
Tel. 8 626 66461
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia miško, atlikti geodeziniai matavimai,
miesto komunikacijos. 		
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina –
105000 Eur. Tel. 8 602 10802

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„Peugeot 206“ 1999 m., 1,6 l, mėlyna spalva, 2 durų, benzinas, TA
iki 2020-05-22. Kaina – 650 Eur.
Tel. 8 608 44603
„Opel Zafira“ 2007 m., 1,9 dyzelinas, TA iki 2020.05. 		
Tel. 8 647 33100

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Pušinės ir beržinės malkos.
Tel. 8 648 92746

Parduodama žemės ūkio produkcija

21 a namų valdos sklypas su
pamatais prie Baltojo Bilso ežero.
Yra geodeziniai matavimai, pamatai. Tel:. 8 694 24955,
8 680 23134

Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Sodas miesto ribose, sodų b-joje
„Raigardas“, Rasos g. 19.
Tel. 8 613 71749

Sėklinės bulvės „Vineta“. Kaina –
50 kg./10 Eur. Tel. 8 623 35267

13,33 a namų valdos sklypas prie
Nemuno, naujai besikuriančioje
gyvenamųjų namų gyvenvietėje,
Baltašiškėje. Asfaltuotas privažiavimas, atvesta elektra. 		
Tel. 8 614 45161

13 mėn. telyčia laikymui. Kaina –
400 Eur. Tel. 8 612 38879

6 a sodo sklypas Viečiūnuose,
Rūtos 3-ioji g. Yra kadastriniai
matavimai, elektra. Kaina – 7000
Eur. Tel. 8 614 42187

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
34500 Eur. Tel. 8 694 52629

Motoroleris „Aprilia Scarabeo“, 49
cc. Kaina – 500 Eur.		
Tel. 8 687 30269

Sodas „Raigardo“ b-joje, su nameliu, tinkamu gyventi vasarą.
Kaina – 21000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 685 53645

Traktorius JUMZ už 1800 Eur su
priekaba už 700 Eur; „Mazda2“
2003 m., 2 l benzinas, TA iki
2020.07. Tel. 8 623 35267

6 a sodo sklypas Jaskonių k., Miglos g. Tel. 8 699 39047

„Opel Zafira“ 2004 m., 2,0 DTI,
pilkos spalvos. Kaina – 1450 Eur.
Tel. 8 643 42240

Sodas Jaskonyse, sodų b-joje
„Smiltelė“, 6,75 a žemės sklypas,
31,18 kv. m sodo pastatas. Gera
vieta, patogus privažiavimas.
Tel. 8 672 77324
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„VW Passat“, benzinas, žalios
spalvos, TA iki 2019.08.
Tel. 8 687 17148
Naudotos, geros būklės vasarinės

UAB „Druskų miestas“ reikalingi restorano virėjas (-a), viešbučio ūkvedys (-ė), viešbučio kambarinės. Tel. 8 615 34147

Mėšlas. Tel. 8 635 55971

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas,
„Ceragin“ masažinė lova.
Tel. 8 688 80976

Perka
Garažą Baltašiškėje. 		
Tel. 8 606 11653

Ieško darbo
Vyras ieško darbo. 		
Tel. 8 638 10880
36 m. vyras ieško B kategorijos
vairuotojo darbo. 		
Tel. 8 622 50094

Ilgam laikui išnuomojamas 3
kambarių butas Vytauto g., renovuotame name. Kaina –200 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8630 69548
Išnuomoju 1 kambario butą Viečiūnuose. Tel. 8 627 03211
Šalia Eglės sanatorijos, Neravų g.
39B, išnuomojamas 2 kambarių
butas. Tel. 8 686 52342
Tvarkinga, dirbanti šeima išsinuomotų 2 kambarių butą ilgam laikui.
Tel. 8 608 93540
Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą
nuo birželio 1 d. ilgam laikui. Mokėsiu iki 150 + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 622 03274
Išnuomoju 4 ha žemės Žagarių
kaime, Lazdijų raj. Kaina – 1
ha/100 Eur. Tel. 8 614 68249

Kiti
Kovo 12 dieną Jaskonių kaimo
apylinkėse dingo mūsų 10 mėnesių katytė, vardu Tamsa. Šaukiama vardu, gerai reaguoja. Kailiukas – juodas, su neryškia bala
žyme ant krūtinės; kita žymė – ant
pilvuko dar begyjantis randas po
sterilizacijos. Labai prašome radusius pranešti. Atsilyginsime.
Tel. 8 652 00016
Prie didžiosios „Maksimos“ kovo
27 d. pamestas 5 raktų ryšulėlis
su metaliniu pakabuku. Radusių
prašau sugrąžinti, atsilyginsiu.
Kreiptis tel. 8 621 28358

39 metų vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 629 17171

Nuoma
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute miesto centre iki 05.25.
Tel. 8 616 48116
Išsinuomočiau garažą. Mokėsiu
už nuomą į priekį. 		
Tel. 8 629 84680

Žieminiai, vasariniai, traiškyti kviečiai. Tel. 8 616 11588

Bičių šeimos, nauji aviliai, rėmeliai
koriams. Tel. 8 646 88970
Maža 2 mėn. ožkytė. 		
Tel. 8 671 87082

Parduodami įvairūs daiktai
Pirmos Komunijos suknelė, senoviniai daiktai: lygintuvai, radio
imtuvas, pintos skrynios, verpimo
rateliai ir kiti.. Tel. 8 617 40100
Baldų komplektas: 2 lovos, 2 patalynės spintelės, spintelė. Kaina
– 100 Eur. Tel. 8 672 70570
Elektrinė pirties krosnelė „Harvia“,
naudoti faneruoti skydai, DVP
plokštės, durų varčios.		
Tel. 8 686 43600
Televizorius „Goldstar“ su priedėliu, kasetinis ir kompaktinis grotuvai, virduliai. Tel. 8 630 36440
Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 15
Eur); SCART laidai, pulteliai.
Tel. 8 686 43600
Elektrinis 100 l boileris. Kaina – 45
Eur. Tel. 8 686 88267
Daugkartinio naudojimo itališka

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
AB MEDINITA perka apvalią medieną, mišką su žeme ir
išsikirtimui. Esant bendriems miško savininkams – sutvarkome dokumentus. Atliekame miško kirtimo, ištraukimo ir
pervežimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: 8 685 64483
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Druskininkai kviečia į Narcizų žydėjimo šventę

16

Pagrindinis šventės akcentas – Vijūnėlės parke sužydėję apie pusė milijono narcizų japoniškų sakurų fone/ Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Balandžio 19-22 dienomis
Druskininkai kviečia į Pavasario šventę. Pagrindinis šventės akcentas – Vijūnėlės parke
žiedus skleidžiantys apie pusė
milijono narcizų – japoniškų
sakurų fone.
Būtent šioje grožio, įkvėpimo
ir harmonijos oazėje vyks daugybė nemokamų renginių, skirtų įvairaus amžiaus žiūrovams.
Įspūdinga narcizų jūra – tai
kerintis, kvapą gniaužiantis reginys, kuriuo pasigrožėti ir įsiamžinti nuo 2012 metų skuba ir
druskininkiečiai, ir svečiai iš visos Lietuvos bei užsienio.

Narcizų žydėjimo šventės
metu Vijūnėlės parke Druskininkuose vyks koncertai:
koncertuos muzikinis duetas
„Music Time“, bardai, širdies
stygas virpins akordeonistų duetas „Tautinis aidas“, savo dainomis džiugins vaikų pop choras „O lia lia“ ir kiti.
Vyks DJ programos, poezijos ir muzikos vakarai, burbulų šou, istorinės inscenizacijos. Be viso to, žiūrovus kerės
išskirtinis reginys – ANBO dangaus rapsodijos – lėktuvų akrobatinis pasirodymas.
Pagrindinė scena, prie ku-

rios ir kvies susiburti šventės organizatoriai – Druskonio
ežero pakrantė.
Idėja apsodinti baltais kvapiais narcizų žiedais vieną
gražiausių Druskininkų vietų
– Vijūnėlės parką – kilo Druskininkų savivaldybės merui
Ričardui Malinauskui, viešint
Briuselyje.
Pirmieji 130 tūkstančių narcizų buvo pasodinti 2011 metų
rudenį.
2012 metais šalia pėsčiųjų
tako, skiriančio Druskonio ežerą ir Vijūnėlės tvenkinį, pasodinta 20 japoniškų sakurų.

Balandžio 27 d. Druskininkuose – šokanti aikštė, plovo virimo
čempionatas ir naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą

Druskininkuose, per plovo virimo čempionatą netrūksta nei plovo, nei geros nuotaikos/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Tarptautinė šokio diena,
UNESCO sprendimu, švenčiama nuo 1982 metų. Šokio
diena sutapatinta su prancūzų baletmeisterio, šiuolaikinio baleto tėvo Žano Žoržo
Noverio gimtadieniu.
Ta
proga
Druskininkuose organizuojama Šokio dienos šventė, kurioje bus tran-

kios muzikos, įvairiausio žanro
šokių ir geros nuotaikos. Reginį pradės ir vainikuos masinis visų šventės dalyvių šokis
– flash mob‘as. Šventėje dalyvaus gausus būrys talentingų
Druskininkų šokėjų.
Druskininkuose tą patį šeštadienį prie uzbekų virtuvės patiekalų restorano „Bukhara“ (K.

Dineikos g. 12) organizuojamas jau ketvirtasis plovo virimo
čempionatas. Visi, neabejingi
šiam patiekalui bei trokštantys
išmokti kulinarinių vingrybių,
ruošiant plovą, esate laukiami
renginyje.
Šventinį judesio ir muzikos
bei gardžių verdamo plovo kvapų kupiną šeštadienį Druskininkuose vainikuos naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą
ir Vijūnėlės tvenkinį. Startas –
21.00 val. prie Miesto muziejaus, trasos ilgis – 3,2 km.
Renginio organizatoriai –
Druskininkų kultūros centras,
Druskininkų savivaldybė, Druskininkų visuomenės sveikatos
biuras, restoranas „Bukhara“.

Druskininkuose organizuojama Šokio dienos šventė, kurioje bus trankios muzikos, įvairiausio žanro šokių/Asociatyvi Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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