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Naujasis UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius 
M. Jaskelevičius: „Tęsime pradėtus projektus ir 

diegsime įmonei reikalingas naujoves“

Laima Rekevičienė

Šviesaus atminimo ilgametį 
„Druskininkų vandenų“ vadovą 
Vidą Jakimavičių pakeitė naujas 
direktorius. Nuo praėjusio an-
tradienio vienai iš svarbiausių 
Druskininkų strateginių įmonių 
– UAB „Druskininkų vandenys“, 
šios bendrovės valdybos spren-
dimu, pradėjo vadovauti naujas 
direktorius Mindaugas Jaskele-
vičius. Po studijų Kauno techno-
logijos universitete inžinieriaus-
šilumininko specialybę įgijęs M. 
Jaskelevičius grįžo į gimtuosius 
Druskininkus, ilgą laiką dirbo 
Druskininkų savivaldybės Ūkio 
skyriuje, kuriame buvo atsakin-
gas už vandens ir šilumos tieki-
mo klausimus. Todėl šios sritys 
jam puikiai pažįstamos. 

Pradėjęs eiti naujas pareigas, 
M. Jaskelevičius ketina tęsti sė-
kmingai pradėtus įmonės dar-
bus ir stengsis, kad ateityje UAB 
„Druskininkų vandenys“, kurio-
je dirba daugiau kaip 65 žmonės, 

taptų dar šiuolaikiškesnė, mo-
dernesnė, aprūpinta šiuolaikinė-
mis technologijomis. 

– Kuo buvo patraukli įmonė, 
kad nusprendėte tapti jos vado-
vu? Ar smagu, kad įmonės val-
dyba pasirinko Jūsų kandidatū-
rą?

– UAB „Druskininkų vandenys“ 
patraukli tuo, kad tai viena iš dides-
nių ir svarbesnių Druskininkų sa-
vivaldybės kontroliuojamų įmonių, 
užtikrinanti gyvybiškai svarbius gy-
ventojų poreikius – geriamojo van-
dens tiekimą ir nuotekų šalinimą. 
Kiekvienas žinome, kad negalime 
gyventi be vandens. 

Taigi apsisprendimą siekti šio 
posto lėmė įmonės veiklos pobūdis, 
jos specifika ir tai, kad esu pakan-
kamai gerai susipažinęs su bendro-
vės teikiamomis paslaugomis, kai-
nodara ir kitais veiklos aspektais. 

– Galbūt įtakos turėjo ir tai, 
kad UAB „Druskininkų vande-
nys“ turi labai gerą vardą, įmo-

nė ne kartą įvertinta, jai įteiktas 
ir prestižinis Druskininkų savi-
valdybės apdovanojimas – bron-
zinė Ratnyčėlė?

– Taip, įmonė tikrai turi labai gerą 
vardą, ilgametę patirtį, pripažinimą 
ir nemažai įvertinimų. Tai, žinoma, 
ir buvusio jos vadovo, šviesaus at-
minimo Vido Jakimavičiaus nuopel-
nas. 

Vadovauti įmonei atėjau, norėda-
mas tęsti pradėtus darbus, nega-
dinti įmonės jau sukurtos sėkmin-
gos veiklos struktūros, pobūdžio, 
santykių tarp personalo ir kitų da-
lykų. Tęsime pradėtus projektus ir, 
žinoma, diegsime naujoves, kurios 
tik pagerintų ir palengvintų įmonės 
darbą. 

– „Druskininkų vandenys“ yra 
įgyvendinę ne vieną ES finan-
suotą projektą. Kuo jie buvo 
reikšmingi Druskininkams ir ko-
kių projektų bus artimiausiu 
metu?

– Įmonė sėkmingai įgyvendino 
ir dabar įgyvendina ne vieną ES 

struktūrinių fondų finansuojamą 
projektą. 

Daugiausia buvo investuota į tin-
klų plėtrą, kad kuo daugiau gyven-
tojų galėtų naudotis kokybišku van-
deniu, šalinti išvalytas nuotekas. 
Dėmesys buvo skiriamas ir van-
dens kokybės seniūnijose užtikrini-
mui bei aplinkosauginių priemonių 
įgyvendinimui, tokių kaip tinkamas 
nuotekų sutvarkymas, jas kompos-
tuojant ir panašiai. 

Ir dabar nestovime vietoje. Kol yra 
galimybių, išnaudojame visus šan-
sus gauti ES paramą. Toliau vyk-
dome projektus, nukreiptus į inf-
rastruktūros plėtrą. Pavyzdžiui, jau 
vykdomi vandens ir nuotekų tin-
klų įrengimo darbai sodų bendro-
joje „Dainava“, neužilgo bus pra-
dėti įrenginėti tinklai ir Baltašiškės 
gatvėje. Šiemet taip pat numaty-
ta įrengti nuotekų šalinimo tinklus 
Pakalnės gatvėje, renovuoti nuote-
kų tinklus Pušų, Gojaus ir Sodžiaus 
gatvėse, pastatyti vandens geri-
nimo įrenginius Švendubrėje. Be 
to, pasinaudojant  Aplinkos apsau-
gos rėmimo programos lėšomis ir 
siekiant naikinti nuotekų surinkimo 
duobes, šiais metais prie nuotekų 
tinklų numatyta prijungti 30 indivi-
dualių namų. O vienas iš pagrindi-
nių ir didžiausių Druskininkams ir 
„Druskininkų vandenims“ projektų – 
vandens gerinimo įrenginių rekons-
trukcija – bus pradėtas šiemet. Re-
konstrukcijos preliminari vertė – 2,8 
mln. Eur. Pusė lėšų – ES struktūri-
nių fondų lėšos, kita pusė – įmonės. 

Įgyvendinant šį projektą, bus vi-
siškai rekonstruoti Druskininkų 
vandens gerinimo įrenginiai, įren-
giant naujus, modernius filtrus, su-
tvarkant pastatą, siurblinę ir kitus 
būtinus priedus. Po rekonstrukcijos 
darbų druskininkiečiai ir toliau ga-
lės naudotis dar kokybiškiau išvaly-
tu vandeniu. 

Vienai iš svarbiausių Druskininkų strateginių įmonių – UAB „Druskininkų vandenys“, šios bendrovės valdybos sprendimu, pradėjo va-
dovauti naujas direktorius Mindaugas Jaskelevičius/Roberto Kisieliaus nuotrauka

5 psl.
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Druskininkiečiai dalyvavo 
diskusijoje „Projekto 

įgyvendinimo sėkmė ir iššūkiai 
Alytaus ir Marijampolės 

apskrityse“

Tartasi dėl pagalbos paslaugų šeimoms

„Gatvės muzikos diena“ atkeliauja į Druskininkus

 Informacija Druskininkų savivaldybės gyventojams

Išnuomojama automobilių 
stovėjimo aikštelė

Praėjusių metų pabaigoje api-
bendrinę priemonių „Kompleksi-
nės paslaugos šeimai“, „54+“ ir 
„Socialinę atskirtį patiriančių as-
menų integracija į darbo rinką“ 
projektų veiklų rezultatus, Lietu-
vos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos bei 
Europos socialinio fondo agen-
tūros atstovai balandžio 4 d. pa-
kvietė Alytaus ir Marijampolės 
projektų vykdytojus ir jų partne-
rius apskrityse į diskusijas apie 
veiklų vykdymo sėkmę bei iššū-
kius.

Alytuje organizuotoje diskusijo-
je „Projektų įgyvendinimo sėkmė 
ir iššūkiai Alytaus ir Marijampolės 
apskrityse“ dalyvavo Druskinin-
kų savivaldybės administracijos, 
Socialinių paslaugų centro ir ne-
vyriausybinių organizacijų, Drus-
kininkų savivaldybėje vykdančių 
„Kompleksinės paslaugos šei-
mai“ bei „54+“ projektus, atstovai.

Susitikimo metu surengtos dis-
kusijos su Europos socialinio fon-
do agentūros atstovais apie vei-
klų vykdymo sėkmę bei iššūkius. 
Buvo ieškoma atsakymų į specifi-
nius, atskiriems regionams aktu-
alius projektų įgyvendinimo klau-
simus.

Galime pasidžiaugti Druskinin-
kų savivaldybėje vykdomų pro-
jektų sėkme, nes sulaukėme 
puikių atsiliepimų. Teigiamai įver-
tinta mūsų savivaldybėje vyk-
domo projekto „Kompleksinės 

paslaugos Druskininkų savival-
dybės šeimoms“ teikiamų paslau-
gų kokybė, socialinio darbuotojo 
kompetencija ir organizaciniai ge-
bėjimai taikant įvairias paslaugų 
gavėjų informavimo priemones.

Ypatingo socialinės apsaugos 
ir darbo viceministro Eitvydo Bin-
gelio bei Europos socialinio fondo 
agentūros atstovų dėmesio su-
laukė informacija, kad Druskinin-
kų savivaldybė viena iš pirmųjų 
visoje Lietuvoje prie minėto pro-
jekto finansavimo nemažai prisi-
dėjo savo biudžeto lėšomis. Tai 
leido Druskininkų šeimoms orga-
nizuoti vienas iš kokybiškiausių 
šalyje pagal šį projektą numaty-
tas paslaugas.

Šiuo metu projektas yra sėkmin-
gai įgyvendinamas bei užtikri-
na kompleksinių paslaugų priei-
namumą visoms druskininkiečių 
šeimoms. Projekto veiklos skati-
na bendruomeniškumą, gerosios 
patirties dalijimąsi, kuria ir palai-
ko asmeninius socialinius ryšius 
su kitomis šeimomis ir prisideda 
prie darnių santykių vystymosi 
šeimose. Nuo 2018 m. gegužės 
mėnesio projekto paslaugomis 
pasinaudojo 410 dalyvių. Pro-
jektas įgyvendinamas Europos 
socialinio fondo lėšomis pagal 
2014-2020 metų ES fondų inves-
ticijų veiksmų programos priemo-
nę „Kompleksinės paslaugos šei-
mai“ ir Druskininkų savivaldybės 
biudžeto lėšomis.

Druskininkų savivaldybės adminis-
tracijos turto nuomos komisija, vyk-
dydama Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 
d. įsakymą Nr. V35-249 „Dėl Savival-
dybės turto nuomos“, skelbia Druski-
ninkų savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančio turto – automobilių sto-
vėjimo aikštelės T. Kosciuškos ga-
tvėje, Druskininkuose (unikalus Nr. 
4400-2609-3912, bendras plotas – 1 
851,59 kv. m) viešą nuomos aukcio-
ną.

Pagrindinės nuomos sąlygos:
1. Nuomos terminas – 15 metų.
2. Pradinis nuompinigių dydis – 

500,00 Eur už visą nuomojamą tur-
tą per mėnesį (be PVM) visą nuomos 
laikotarpį.

3. Veiklos nuomojamame turte po-
būdis – automobilių stovėjimo paslau-
goms teikti.

4. Aikštelės rekonstravimo Nuomi-
ninko lėšomis, pridedamame žemės 
sklypų formavimo projekto sprendinių 
brėžinyje nurodytoje vietoje (priedas), 

įrengiant papildomai ne mažiau kaip 
40 teisės aktuose reglamentuojamo 
dydžio vietų lengviesiems automobi-
liams terminas – 12 mėnesių nuo tur-
to nuomos sutarties pasirašymo.

5. Mokėtojas už aikštelės kadas-
trinių matavimų patikslinimą išplė-
tus aikštelę, patikslintų duomenų bei 
Druskininkų savivaldybės nuosavy-
bės teisės į visą rekonstruotą aikštelę 
įregistravimą Nekilnojamojo turto re-
gistre – Nuomininkas.

6. Nuompinigių mokėjimo sąlygos 
– nustatyto dydžio nuompinigiai visą 
turto nuomos laikotarpį mokami Nuo-
motojui kiekvieną mėnesį ne vėliau 
kaip iki po ataskaitinio einančio mė-
nesio 15 (penkioliktos) dienos, pagal 
jo pateiktas sąskaitas-faktūras į jose 
nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

Visos aukciono sąlygos paskelbtos 
Savivaldybės tinklapyje: 
www.druskininkai.lt, skiltyje Inves-
ticijos/Pasiūlymai investuotojui/Iš-
nuomojami savivaldybės objektai.

Druskininkų savivaldybės Soci-
alinių paslaugų centre kovo 28 d. 
organizuotas susitikimas su cen-
tro atvejo vadybininkėmis, Druski-
ninkų savivaldybės tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinato-
re Nijole Baziene ir Druskininkų 
mokymosi įstaigų socialiniais pe-
dagogais. Pasitarimo metu kal-

bėta apie minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių taikymą vai-
kams, koordinuotai teikiamų švie-
timo pagalbos, socialinių ir svei-
katos priežiūros paslaugų teikimą 
šeimoms, atvejo vadybos proce-
sus, pasidalinta darbine patirtimi, 
iškylančiais sunkumais. Aptartos 
situacijos, kada šeimai atsiran-

Norime pasidžiaugti, kad 
šiais metais „Gatvės muzikos 
diena“  gegužės 18 d. atkeliaus 
ir į Druskininkus. Renginio pra-
džia – 12 val. 

„Gatvės muzikos dienos 2019“ 
šūkis – „Pamatyk muziką“. No-
rime šventės metu atkreipti dė-
mesį į įvairių sričių menininkus, 

tad bendram meno projektui la-
bai skatiname „išeiti į gatvę“ ne tik 
muzikantus, bet ir dailininkus bei 
kitus kūrėjus. 

Visus dalyvius kviečiame pa-
galvoti ir apie išskirtinę aprangą. 
„Gatvės muzikos dienų“ organiza-
toriai planuoja skelbti originaliau-
sio sceninio įvaizdžio konkursą, 

Primename, kad, pasikeitus lei-
dimų laikinajai prekybai ir pas-
laugoms teikti išdavimo tvar-
kai, leidimai laikinajai prekybai ir 
paslaugoms teikti išduodami fizi-
niams ir juridiniams asmenims, 
laimėjusiems Savivaldybės tur-
to, skirto prekybai ir paslaugoms 
teikti, nuomos viešus aukcionus.

Prekybai ir paslaugoms skirtas 
vietas, jų dydį bei galimas veiklas 
jose galima peržiūrėti valstybės 
įmonės Registrų centro adminis-
truojamame tinklapyje: www.re-
gia.lt/map/druskininku, pažymint 
pasirenkamus laukus: Savival-
dybės veikla/laikinosios preky-
bos, paslaugų teikimo vietos.

Informacija apie nuomojamą tur-
tą, turto nuomos viešus aukcio-
nus bei jų vykdymo tvarką ir laiką 
skelbiama Savivaldybės interne-
to svetainėje: www.druskininkai.lt, 
skiltyje Administracija/Veiklos 
sritys/Finansai ir verslas/Li-
cencijos ir leidimai.

Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės administracijos, Socialinių paslaugų cen-
tro ir nevyriausybinių organizacijų atstovai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Organizuotas susitikimas su centro atvejo vadybininkėmis, Druskininkų savivaldybės 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore N. Baziene ir Druskininkų mokymosi įstai-
gų socialiniais pedagogais/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

o jo nugalėtojų lauks puikūs pri-
zai. Daugiau informacijos bus pa-
skelbta, artėjant renginiui.

Registruotis galima svetainė-
je: www.gmd.lt (pildant dalyvio 
formą, prie miesto pasirinkimo 
spauskite „Druskininkai“).

Jeigu turite klausimų, reikia pa-
tarimų organizaciniais ir techni-
niais klausimais, pagalbos kreip-
kitės į Rūtą Barkauskienę el. p.: 
ruta.barkauskiene@druskininkai.lt, 
tel.: (8 313) 53975.

Labai skatiname ir kviečiame re-
gistruotis visus, neabejingus mu-
zikai ir dailei. Kviečiame informuo-
ti visus, kuriems „Gatvės muzikos 
diena“ Druskininkuose – laukia-
mas renginys!

da poreikis gauti minėtas pagal-
bos paslaugas, į ką kreiptis, įta-
rus, jog vaikui ir šeimai reikalinga 
pagalba.

Primename, kad minimali ir vidu-
tinė priežiūra – tai pagalbos prie-
monė vaikui, kai teikiama švieti-
mo pagalba, socialinės, sveikatos 
priežiūros ir kitos paslaugos, ku-
riomis siekiama padėti vaikui pa-
siekti teigiamų elgesio pokyčių, 
ugdyti atsparumą neigiamai soci-
alinei aplinkai.

Švietimo pagalbos, socialinės 
ir sveikatos priežiūros paslaugos 
koordinuotai teikiamos šeimoms, 
patekusioms į krizę ir savarankiš-
kai nepajėgiančios išspręsti iški-
lusių sunkumų.

Atvejo vadyba – tai kompleksi-
nės pagalbos vaikui ir šeimai or-
ganizavimas bei teikimas, siekiant 
padėti įveikti iškilusius sociali-
nius sunkumus, kurių sėkmingas 
sprendimas sudarytų prielaidas 
išvengti galimų vaiko teisių pa-
žeidimų ir sudarytų sąlygas sava-
rankiškai užtikrinti vaiko teises bei 
teisėtus interesus.
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Pasirašyta rangos sutartis su Druskininkų savivaldybės viešosios 
bibliotekos fasadą renovuosiančia bendrove

Savivaldybėje – susitikimas su Baltijos šalių pasienio vadais

Daugiau kaip prieš septyne-
rius metus V. Kudirkos g. 13 du-
ris atvėrė nauja, šiuolaikiška, mo-
dernių formų, erdvi Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka. 
Unikalaus knygos formos fasado 
bei moderniai įrengtos bibliotekos 
erdvės buvo pritaikytos jaukiam 
skaitymui. Jos – šviesios, pato-
gios lankytojoms.

Per bibliotekos eksploatavimo 
laikotarpį atsirado poreikis tobu-
linti pastato fasadą, gerinti mikro-
klimatą, sudarant papildomas ga-
limybes patalpų vėsinimui, taip 
taupant ir šilumos kaštus. O bibli-
oteka dėl to taps dar patraukles-
nė savo lankytojams.

2018 metais buvo nuspręsta re-
novuoti bibliotekos fasadą, išlai-
kant modernias pastato formas. 
Parengtas techninis fasado reno-
vacijos projektas, parinktas ran-
govas. 

Balandžio 1 d. Savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė pasirašė sutartį su 
UAB „Kortas“, kuri atliks bibliote-
kos atnaujinimo darbus. Jų kaina 
– 52,2 tūkst. Eur. 

Darbai bus finansuojami iš savi-
valdybės lėšų.

Numatoma darbų trukmė – 3 
mėnesiai. Dėl planuojamo re-
monto bibliotekos lankytojai dis-
komforto nepajus.

Druskininkuose sušauktas dvie-
jų dienų Baltijos Ministrų Tarybos 
(BMT) Vidaus reikalų vyresniųjų 
pareigūnų komiteto Sienų apsau-
gos pakomitečio posėdis. Ketvir-
tadienį Druskininkų savivaldybėje 
organizuotas susitikimas su Balti-
jos šalių pasienių vadais. Meras 
Ričardas Malinauskas susitiko su 
Lietuvos pasieniečių vadu gene-
rolu Renatu Požėla, Latvijos vals-
tybės sienos apsaugos viršininku 
generolu Gunčiu Pujatsu (Guntis 
Pujāts)bei Estijos policijos ir sie-
nos apsaugos departamento ge-
neralinio direktoriaus pavaduotoju 
Priitu Parkna (Priit Pärkna).

Susitikimo metu pasieniečių va-
dovai pristatė informaciją apie pa-
dėtį valstybių pasieniuose, pa-
sidalino šalių patirtimi, saugant 
Šengeno erdvės išorės sienas, 
pristatė tarpžinybinio bendradar-
biavimo patirtį.

Druskininkų savivaldybės meras 

R. Malinauskas pristatė Druski-
ninkų miesto objektus, lankytinas 
vietas, vykdomus projektus bei vi-
zijas. Susitikimo metu diskutuota 
ir apie sienos ruožą su Baltarusija 
saugančios VSAT Varėnos rinkti-
nės Druskininkų užkardos veiklą 
ir pagrindinius uždavinius.

BMT Vidaus reikalų vyresnių-
jų pareigūnų komiteto Sienų ap-
saugos pakomitetis sprendžia 
Baltijos valstybių bendradarbiavi-
mo, apsaugant savo šalių sienas, 
klausimus. 

Prioritetinės kryptys komite-
to darbe yra tinkamas Šengeno 
sutarties valstybių išorės sausu-
mos sienos apsaugos lygio užti-
krinimas, kontrolės procedūrų tai-
kymas pagal Europos Sąjungos 
reikalavimus, tarpusavio veiks-
mų derinimas, visapusiškai tai-
kant Šengeno teisyną, keitimasis 
informacija sienų apsaugos klau-
simais.

KELEIVIŲ DĖMESIUI

Atsižvelgiant į gyventojų pra-
šymus, nuo šių metų balandžio 
15 d. keičiami autobusų eismo 
tvarkaraščiai:

Visomis savaitės dienomis au-
tobusai važiuos maršrutu Nr. 
4D: Ateities-Laisvės aikštė-Par-
ko tiltas-Ateities.

Papildomai maršrutu „Drus-
kininkai-Stračiūnai“ autobusas 
važiuos 17.20 val. darbo dieno-
mis.

Atnaujinamas autobusų marš-
rutas Nr. 4B: „Ateities – Laisvės 
aikštė – Jaskonys“. 

Kitų autobusų tvarkaraščiai 
nesikeis. Visus tvarkaraščius 
galima surasti: 
www.druskininkai.lt/komuna-
linis ūkis/transportas ir
 www.stops.lt/druskininkai

Savivaldybės administracijos direk-
torė V. Jurgelevičienė pažymėjo, kad 
Druskininkų savivaldybės viešosios bibli-
otekos erdvė labai svarbi jos lankytojams. 
Bibliotekoje visais metų laikais organizuo-
jami įvairiausi renginiai: „Biblioteka sulau-
kia labai daug lankytojų, todėl atėjo laikas 
patobulinti pastatą, pagerinti jo mikrokli-
matą“.

Per bibliotekos eksploatavimo laikotarpį atsirado poreikis tobulinti pastato fasadą, gerinti mikroklimatą, sudarant papildomas galimy-
bes patalpų vėsinimui, taip taupant ir šilumos kaštus. O biblioteka dėl to taps dar patrauklesnė lankytojams/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Meras R. Malinauskas susitiko su Lietuvos pasieniečių vadu generolu R. Požėla, Latvijos valstybės sienos apsaugos viršininku ge-
nerolu G. Pujatsu (Guntis Pujāts) bei Estijos policijos ir sienos apsaugos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoju P. Parkna 
(Priit Pärkna)/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Autobusų maršruto Nr. 4D schema
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R. Paksas. Visuomenei reikia vienodai teisingos naujos Europos Sąjungos

Dešimti metai Europos Parla-
mento salėje turiu galimybes tie-
siogiai girdėti bei matyti įvairių 
valstybių prezidentų ir premje-
rų pasisakymus, Europos Sąjun-
gos institucijų vadovų ir komisarų 
kalbas. Ir kuo daugiau jų išgirstu, 
tuo daugiau klausimų be atsaky-
mų kyla. 

Kas gi iš tikrųjų šiandien vyksta 
Europos Sąjungoje? Kurioje Šve-
dija neturi euro, bet Švedijoje įre-

gistruotas ir ne vienoje ES šaly-
je veikiantis bankas sėkmingai 
išplauna milijardus eurų. Arba, 
motyvuodami krize, bankai pake-
lia paskolų palūkanas, o žmonės 
permoka šimtus milijonų eurų. Ir 
jokios reakcijos. Tokius klausi-
mus kėliau Europos Parlamente 
vykusioje diskusijoje su Švedijos 
premjeru dėl ES ateities. 

Tokioje Europos Sąjungoje vi-
sas finansų sektorius nuo krizės 
laikų 2008 metais gavo daugiau 
pagalbos nei bet kuris kitas eko-
nomikos sektorius. Čia ne mano 
sugalvota, čia Europos Audito 
rūmų išvada. 

Reikėjo net penkerių metų tam, 
kad ES valdantieji politikai su-
prastų, jog atvira migrantų at-
žvilgiu politika, kvotos dėl jų pa-
sidalinimo ir gelbėjimo operacijos 
Viduržemio jūroje ne tik skati-
na nelegalią migraciją ir žmonių 
kontrabandininkus. Tos politikos 
padariniai tarsi pleištas įsirėžė 
į daugelio valstybių visuomenių 
gyvenimą ir pradėjo ardyti jų san-
klodą bei saugumą.

Tokios Europos Sąjungos mi-
gracijos politikos pasekmė šian-
dien yra teroro išpuoliai Europos 
miestų gatvėse, tačiau prisiim-
ti atsakomybės dėl padarinių jos 

autoriai kažkodėl neskuba.
Ar visuomenė gali didžiuotis to-

kia Europos Sąjunga, kurios šaly-
se veikė slapti kalėjimai, o juose 
buvo kankinami žmonės? 

Ar galima džiūgauti dėl tokios 
ES, kurioje šiandien politikai tei-
siami už referendumo – vieno iš 
svarbiausių demokratijos atributų 
– organizavimą? 

Man nepatinka tokia Europos 
Sąjunga, kurioje tik kalbama apie 
lyderystę, tik džiaugiamasi dar 
vienu nieko nenusprendusios jos 
šalių vadovų tarybos susitikimu. 
Nes tikrasis tokios „lyderystės“ 
rezultatas yra kitoks: išaugusi so-
cialinė atskirtis, skurdas ir nedar-
bas. 

Šiandienė Europos Sąjungos 
politika tėra tuščia forma be vi-
suomenes turtinančio ir jas ap-
saugančio turinio. Tai – tik tezių 
rinkinys, pridengtas įmantriais žo-
džiais apie subsidarumą, teisės 
viršenybę, pagalbą mažiau pa-
žengusioms šalims, laisvąją rin-
ką.

Kurią, beje, iš tiesų mažesnėms 
valstybėms įvairiais finansiniais 
ir ekonominiais veiksniais nuolat 
siekiama suvaržyti. 

Naujausias pavyzdys – taip va-
dinamas Mobilumo paktas. Bet 

kuria kaina siekiama, kad trans-
porto sektoriuje didžiosioms Eu-
ropos valstybėms būtų kuo ma-
žiau konkurentų, iš jos norima 
išstumti Rytų Europos šalių, tarp 
jų – ir Lietuvos, vežėjus. 

Normalioje bendrijoje tokie 
veiksmai būtų nepriimtini. 

Kaip ir savanaudiška pagalba: 
man nepatinka tokia Europos Są-
junga, kuri Lietuvos žemdirbiams 
mokėjo išmokas už tai, kad jie at-
sisakytų žemės ūkio gamybos, 
visuomet mokėjo ir šiandien te-
bemoka gerokai mažesnes tie-
siogines išmokas.

Tai – didžiųjų sprendimai prieš 
mažuosius, siekiant nesąžinin-
gos konkurencijos.

Žiūrėdami į ES, privalome ma-
tyti  ne tik jos teikiamus privalu-
mus, bet įvertinti ir trūkumus. O 
pastaraisiais metais jų atsiranda 
vis daugiau.

Šiandien mes turime ne kurian-
čią, bet engiančią Europos Są-
jungą. Turime nešvarią kovą prieš 
„Brexit‘ą“, kai ES siekia ne paleis-
ti, bet ištremti Jungtinę Karalys-
tę iš bendrijos kuo prastesnėmis 
sąlygomis, o jei tai nepavyktų, tai 
priversti pasilikti. 

Laikas keistis ir laikas keisti Eu-
ropos Sąjungos politiką. Privalo-

me pakeisti visus čia išvardintus 
dalykus. Sugrįžti prie Europos 
Sąjungos kūrėjų ir jos tėvų esmi-
nės nuostatos – lygiateisių ir sa-
varankiškų valstybių bendrijos. 
Politika ir politikai turi pasikeisti iš 
esmės. 

Sąjungą kuo greičiau privalome 
reorganizuoti taip, kad jos dabar-
timi ir ateitimi patikėtų vis labiau 
savo valstybių politikais nusivi-
liantys žmonės.  

Parengta, bendradarbiaujant 
su Europos Parlamento 

frakcija „Laisvės ir tiesiogi-
nės demokratijos Europa“

Užsakymo Nr. MDR-200-01

Valstybės garantuojama teisinė 
pagalba – Lietuvos Respublikos 
Valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos įstatymo nustatyta 
tvarka teikiama pirminė ir antrinė 
teisinė pagalba, kuri yra finansuo-
jama iš valstybės biudžeto. Pir-
minę teisinę pagalbą turi teisę 
gauti visi Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kito-
se Europos Sąjungos valstybėse 
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai 
asmenys ir kiti Lietuvos Respubli-
kos tarptautinėse sutartyse nuro-
dyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lie-
tuvos Respublikos Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo nustatyta tvarka teikia-
ma: teisinė informacija (informa-
cija apie teisinės pagalbos tei-
kimą, įstatymus ir kitus teisės 
aktus); teisinės konsultacijos (pa-
tarimai teisės klausimais); doku-
mentų, skirtų valstybės ir savi-
valdybių institucijoms, išskyrus 
procesinius dokumentus, rengi-
mas; patarimai dėl ginčo išspren-
dimo  ne teismo tvarka, veiksmai 
dėl taikaus ginčo išsprendimo ir 
taikos sutarties parengimas.

Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė yra ne ilgesnė kaip viena va-
landa.

Pirminė teisinė pagalba turi būti 
suteikta iš karto, kai asmuo krei-
pias į savivaldybės vykdomąją 
instituciją. 

Jeigu nėra galimybės iš karto 
suteikti pirminę teisinę pagalbą, 
pareiškėjui pranešama apie priė-
mimo laiką, kuris turi būti ne vė-
lesnis kaip penkios dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba netei-
kiama, kai: pareiškėjo reikala-

vimai yra akivaizdžiai nepagrįs-
ti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu 
buvo suteikta advokato konsul-
tacija arba yra akivaizdu, kad jis 
tokią konsultaciją gali gauti nesi-
naudodamas įstatymo nustatyta 
valstybės garantuojama teisine 
pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne 
dėl savo teisių ir teisėtų interesų, 
išskyrus atstovavimo pagal įstaty-
mus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę 
pagalbą paaiškėja, kad pareiš-
kėjui reikės antrinės teisinės pa-
galbos, Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausiasis 
specialistas pareiškėjui padeda 
surašyti ar surašo prašymą su-
teikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir ats-
tovavimas bylose, įskaitant vyk-
dymo procesą, atstovavimas 
išankstinio ginčo sprendimo ne 
teisme atveju, jeigu tokią tvar-
ką nustato įstatymai ar teismo 
sprendimas. 

Ši teisinė pagalba apima bylinė-
jimosi išlaidų bylose, išnagrinėto-
se civilinio proceso tvarka, su by-
los nagrinėjimu administracinio 
proceso tvarka susijusių išlaidų ir 
su baudžiamojoje byloje pareikš-
to civilinio ieškinio nagrinėjimu 
susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą tei-
sinę pagalbą Druskininkų savi-
valdybėje organizuoja ir teikia 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija. Priėmimo laiku, antra-
dienį 13.00-17.00 val., penktadie-
nį 8.00-12.00 val. 

Asmenys, norintys gauti pirmi-
nę teisinę pagalbą, turi kreiptis į 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Teisės ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vyriausiąjį spe-
cialistą (Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai) arba kitu metu re-
gistruotis telefonu (8 313) 51517.

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Pakartotinai skelbiamas konkursas Druskininkų 
lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pareigoms eiti

Gyventojų dėmesiui: 
teisinė pagalba

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 peda-
goginio darbo stažą; 

2.2. turėti magistro laipsnį, pe-
dagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį 
kaip 2 metų pedagoginio darbo 
stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 
metų profesinės veiklos, kuri ati-
tinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų 
lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros aprašą, patvirtintą Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu 
Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros aprašo patvirtinimo“ (to-
liau – Kvalifikacinių reikalavimų 
aprašas), patirtį ir švietimo vady-
bos kvalifikacinį laipsnį. 

3. Turėti vadovavimo švietimo 
įstaigai kompetencijas:

3.1. bendrąsias kompetencijas:
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir po-

kyčių 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 įstai-

gos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir 

mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktū-

ros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partne-

rystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų 

metų vadovavimo suaugusių as-
menų 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 ka-
tegorijų, patvirtintų Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2003 m. 
gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 
„Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijų patvirtinimo ir įgyvendi-
nimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos 
mokėjimo lygiu (pagal Bendruo-
siuose Europos kalbų metme-
nyse nustatytą ir apibūdintą šešių 
kalbos mokėjimo lygių sistemą) 
mokėti bent vieną iš trijų Euro-
pos Sąjungos darbo kalbų (anglų, 
prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputa-
cijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos 
dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavi-

nimą patvirtinančių dokumentų 
kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, pa-
rengtą Europass CV formatu lie-
tuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai 
gaires, kuriose išdėstyti preten-
dento siūlymai dėl Druskininkų 
lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos 
(tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo 
būdų ir kt.), taip pat pretendento 
nuostatos apie vadovavimą ir va-
dovo vaidmenį. 

Gairėse turi atsispindėti preten-
dento kompetencijos (strateginio 
švietimo įstaigos valdymo; va-
dovavimo pedagogų kvalifikaci-
jos tobulinimui; švietimo įstaigos 
struktūros, procesų, išteklių val-
dymo; švietimo įstaigos partne-
rystės ir bendradarbiavimo; ben-
dravimo 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 do-
kumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifi-
kacinių reikalavimų apraše nusta-
tytus reikalavimus mokėjimo lygį 
patvirtinančio dokumento kopiją 
(-as). 

Užsienio kalbos mokėjimo lygis 
įskaitomas pretendentams, baigu-
siems atitinkamos užsienio kalbos 
studijas aukštojoje arba iki 2009 
metų aukštesniojoje mokykloje 
arba įgijusiems ne mažiau kaip 
pusę aukštojo mokslo diplome nu-
rodytų kreditų atitinkama užsienio 
kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų 
kvalifikacinių reikalavimų atiti-
kimą, kopijas (jeigu tokius doku-
mentus 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 Tei-
sės ir civilinės metrikacijos skyriui 
(Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 
Druskininkai, 211 kab.). Elektro-
niniu paštu dokumentai teikiami 
adresu: nijole.p@druskininkai.lt

Dokumentų originalai patei-
kiami, tiesiogiai teikiant dokumen-
tus arba atrankos dieną prieš po-
kalbį su pretendentu. 

Sutikrinti su kopijomis do-
kumentų originalai grąžinami 
pretendentui. 

Pretendentams, nepateikusiems 
privalomų dokumentų, ar sutikri-
nant nustačius, kad pateikti do-
kumentų originalai neatitinka do-
kumentų kopijų, nebus leidžiama 
dalyvauti konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 
51244, el. p.: nijole.p@druskininkai.lt

Konkurso paskelbimo data – 
2019 m. kovo 26 d. 

Pretendentų atranka vyks 2019 
m. liepos 25 d. Druskininkų  savivaldybės informacija
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– Bet Druskininkų vanduo jau ir 
dabar yra labai kokybiškas, šva-
rus.

– Vanduo tikrai yra švarus ir ge-
ras, atitinka visus kokybės reika-
lavimus ir netgi juos viršija. Tačiau 
dabartiniai valymo įrenginiai, nors 
ir nuolat prižiūrimi, remontuojami ir 
modernizuojami, yra eksploatuoja-
mi dar nuo 1983 metų. Todėl nori-
me išnaudoti galimybę pasinaudo-
ti ES parama ir juos atnaujinti. Juk 
nereikia laukti, kol suprastės ge-
riamojo vandens kokybė – žiūrime 
į ateitį ir esame numatę įgyvendinti 
minėtą projektą jau dabar, kad van-
dens kokybė būtų užtikrinta ilgam 
laikotarpiui.

– Kokybiško Druskininkų van-
dens kaina taip pat nėra gąsdi-
nanti. Ji ilgą laiką – viena iš ma-
žiausių šalyje. 

– Šiuo metu vandens kaina ti-
krai yra viena iš mažiausių Lietuvo-
je. Jeigu lyginsime miestus, kuriuo-
se centralizuotai tiekiamas vanduo 

ir šalinamos nuotekos, galime di-
džiuotis, kad Druskininkai į priekį 
praleidžia tik tokius didmiesčius, 
kaip Vilnius ir Kaunas. Pagal van-
dens kainos dydį esame trečioje 
vietoje tarp mažiausiai mokančiųjų. 
Tai džiugina. Ir stengsimės, kad kai-
na liktų panaši.

– Kokia buvo Jūsų, kaip nau-
jojo įmonės vadovo, pažintis su 
kolektyvu? 

– Kolektyvas man nėra visiškai 
naujas ir nepažįstamas. Esu buvęs 
įmonės valdybos narys, todėl su 
administracijos specialistais tikrai 
esu susipažinęs. Be to, dirbdamas 
Savivaldybės ūkio skyriuje, buvau 
atsakingas už geriamojo vandens 
tiekimą, taigi ši įmonė man tikrai 
buvo žinoma. Sprendžiant kasdie-
nius reikalus, kone kasdien tekdavo 
bendrauti su čia dirbančiais žmonė-
mis. 

Na, o pradėjus dirbti ir naujai pa-
žvelgus į įmonę, jau kaip direktoriui, 
pirmoji savaitė buvo skirta susipaži-

nimui su kiekvieno konkretaus pa-
dalinio vadovais, jų vykdoma vei-
kla, jų turimais ištekliais, personalu, 
įgyvendinamais projektais, požiūriu 
į darbą, pasiūlymais, kaip būtų ga-
lima pagerinti vykdomą veiklą ir pa-
našiai.

Stengiuosi su visais rasti bendrą 
kalbą, sutarti ir iš anksčiau čia dir-
bančiųjų pats pasisemti patirties. 

O pirmiausia reikia detaliai susi-
pažinti su įmonės veikla, ištekliais ir 
galimybėmis, personalu. 

– Papasakokite trumpai apie 
save? Kokius mokslus baigėte? 
Kodėl atvykote dirbti ir gyventi į 
Druskininkus?

– Esu druskininkietis, čia gimiau ir 
užaugau. Baigęs mokyklą, išvažia-
vau mokytis į Kauno technologijos 
universitetą. Ten įgijau inžinieriaus 
šilumininko specialybę. Pabaigęs 
studijas, grįžau į Druskininkus. Ilgą 
laiką teko dirbti Druskininkų savival-
dybėje, buvau atsakingas už van-
dens ir šilumos tiekimo klausimus, 

todėl šias sritis išmanau, žinau pro-
blemas, savivaldybės vadovų, gy-
ventojų, verslo atstovų lūkesčius. 

Teko kurį laiką padirbėti ir įmonės 
„Litesko“ padalinyje „Druskininkų ši-
luma“. 

Druskininkus pasirinkau todėl, 
kad tai gimtasis ir labai mielas šir-
džiai miestas. 

Tai kurortas, visos Lietuvos ir už-
sienio šalių žmonių traukos centras. 
Bet ir vietos žmonėms čia gera gy-
venti, kurti šeimas, auginti vaikus, 
planuoti savo ateitį.

Džiaugiuosi, kad turiu galimybę 
čia gyventi. 

– Savo pavyzdžiu sėkmingai 
parodėte, kad Druskininkuose 
galima sėkmingai kurti šeimą, 
auginti vaikučius. Jūsų šeimoje 
auga net trys sūnūs.

– Žmona Laima – taip pat iš šio 
krašto – viečiūniškė. Šeimoje au-
giname tris sūnus – Aistį, Ugnių ir 
Jorį. Labai myliu savo šeimą ir ja 
džiaugiuosi.

Tiems skeptikams, kurie mano, 
kad Druskininkuose jaunoms šei-
mos nėra ką veikti, galiu pasaky-
ti, kad veikti tikrai yra ką! Tik norėk! 
Galima aktyviai leisti laisvalaikį – 
važinėti dviračiu, sportuoti, maudy-
tis, grožėtis gamta, lankyti įvairiau-
sius renginius. Kiekvieną savaitę 
organizuojami kokie nors renginiai, 
manau, kad ir tų pramogų užtenka 
– vienoje ar kitoje vietoje kas nors 

vyksta. Tereikia pasirinkti ir pasi-
naudoti.

Čia ir vaikams puikios sąlygos su-
darytos – ir mokytis, ir lankyti meno 
mokyklą, įvairius būrelius, sportuo-
ti. Mano paties vaikai lanko ne vie-
ną būrelį. 

Man visada svarbu ne tik tai, ką 
koks miestas ar darbovietė gali su-
teikti man, bet ir tai, kuo aš pats 
galiu būti naudingas, ką pats galiu 
duoti.

– Tai ką artimiausiu metu keti-
nate suteikti „Druskininkų van-
denims“?

– Pirmiausia norėčiau išlaikyti 
esamą įmonės lygį, tvarką ir perso-
nalo turimus gebėjimus. O iš savo 
pozicijos stengiuosi, kad įmonė to-
bulėtų, personalas keltų kvalifika-
ciją. Norėtųsi, kad ji būtų moder-
nesnė, šiuolaikišksenė, aprūpinta 
pažangiomis technologijomis, mo-
derniomis programomis, kurios pa-
lengvintų ir apskaitos, ir pačių dar-
buotojų darbą. 

Sėkmingas darbas, manau, nebū-
tų įmanomas be Savivaldybės va-
dovų ir atsakingų specialistų pa-
laikymo bei supratimo. Manau, 
kad mes tikrai rasime bendrą kal-
bą ir bendradarbiausime, spren-
džiant aktualiausius klausimus. 
Džiaugiuosi, kad Savivaldybės va-
dovai išreiškė pasitikėjimą manimi. 
Stengsiuosi ir jų nenuvilti. 

atkelta iš 1 psl.

M. Jaskelevičius ketina tęsti sėkmingai pradėtus įmonės darbus ir stengsis, kad ateityje UAB „Druskininkų vandenys“ taptų dar šiuolai-
kiškesnė, modernesnė, aprūpinta šiuolaikinėmis technologijomis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Naujasis UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius M. Jaskelevičius: 
„Tęsime pradėtus projektus ir diegsime įmonei reikalingas naujoves“

Balandžio 16-ąją prisieks naujoji Druskininkų savivaldybės Taryba

Balandžio 16 d. 10 val. šaukiamas naujos tarybos kadencijos pirmasis posėdis, 
kurio metu prisieks Savivaldybės meras ir kiti naujai išrinkti Tarybos nariai.

Pirmajame posėdyje taip pat bus svarstomi Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatyme numatyti klausimai. Slaptu balsavimu bus paskirtas Savivaldybės 
mero pavaduotojas.

Tarybos posėdis vyks Tarybos posėdžių salėje adresu Vasario 16-osios g. 7, taip 
pat posėdį galima bus stebėti tiesiogiai savivaldybės interneto svetainėje: 

www.druskininkai.lt (Taryba – Tarybos posėdžiai). 
Druskininkų savivaldybės informacija
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Mieli Lietuvos žmonės, 
šių metų gegužę rinksime 

naująjį Lietuvos Prezidentą. 
Spręsime tolesnės mūsų Tė-
vynės politinės krypties, jos 
ateities klausimus. Žinodamas 
Lietuvos politines aktualijas 
ir nuoširdžiai nerimaudamas 
dėl socialinio teisingumo sto-
kos, dėl didelio pajamų atotrū-
kio tarp turtingų ir vargšų, dėl 
grėsmių tradicinei šeimai, dėl 
sveikatos apsaugos ir kitų pro-
blemų, raginamas Lietuvos pi-
liečių, nusprendžiau kandida-
tuoti į aukščiausias valstybės 
pareigas, atstovauti Jums, gin-
ti visiems mums svarbiausias 
krikščioniškąsias ir šeimos ver-
tybes. 

Tikėjimas – pamatinė ir svar-
biausia mano veiklos ir gyve-
nimo ašis. Esu tikintis, prakti-
kuojantis katalikas. Kiekvieną 
sekmadienį susitinkame Šven-
tosiose Mišiose, o šiuo – prieš-
velykiniu laikotarpiu – Kryžiaus 
kelio ir kitose pamaldose. Kar-
tu dalyvavome didžiosiose iškil-
mėse – susitikimuose su Popie-
žiumi jo vizito metu, Žemaitijos 
krikšto 600 metų jubiliejaus, 
Trakų bazilikos titulo suteikimo 
ir kitose iškilmėse. Auklėjame 
vaikus, vadovaudamiesi Kris-
taus mokymu, esame vienos 
visuotinės bažnyčios vaikai. Ir 
visai nesvarbu, kokia kalba šlo-
viname Viešpatį. Svarbiausia, 
kad drąsiai ir nuoširdžiai įgy-
vendiname tikėjimo tiesas. 

Esu vienas iš Jūsų. Žinau, 

kaip sunku žmonėms išgyven-
ti be valstybės ir artimųjų pa-
ramos. Kartu su žmona Violeta 
29 metus rūpinamės vyresniuo-
ju sūnumi su negalia. Mano tė-
vai, mokytojai, dirbo nedidelėje 
kaimo mokykloje. Nuo vaikys-
tės pažinau nelengvą žmonių, 
gyvenančių toliau nuo didmies-
čių, kur nėra išvystyta infras-
truktūra, kur trūksta darbo ir 
kitų pragyvenimo šaltinių, dalią. 
Mano pusbrolis (tėvo krikštasū-
nis – Henrikas Bernatovičius) 
dar 1984 m. įšventintas kunigu 
33 metus uoliai tarnavo Dievui 
ir žmonėms Panevėžio arkivys-
kupijoje. 

Prašau Jūsų palaikymo, nes 
siekiu, kad pagrindiniu Lietuvos 
politikos prioritetu taptų kiekvie-
no žmogaus gerovė ir orumas. 
Jau daugelį metų, nepaisydama 
sunkumų, sisteminės žiniasklai-
dos šališkumo, o kartais ir prie-
šiškumo, mano vadovaujama 
Lietuvos lenkų rinkimų akci-
ja-Krikščioniškų šeimų sąjun-
ga tarnauja paprastam žmogui, 
įgyvendina sąžiningą politiką, 
paremtą Bažnyčios mokymu. Ir 
tai nėra tušti žodžiai. Savo dar-
bais įrodėme, kad politika gali 
būti skaidri ir paremta verty-
bėmis. Turėjau garbės inicijuo-
ti negimusių vaikų apsaugos 
įstatymą ir net laimėti pirmą-
jį balsavimą po pateikimo. Pa-
siūlėme Lietuvoje įvesti „vaiko 
pinigus“ visiems tėvams, išmo-
kant 120 eurų per mėnesį bei 
nemokamus vaistus senjorams 

Praėjusį sekmadienį Prienuo-
se surengtos Pietų Lietuvos U9 
salės futbolo taurės varžybos. 
Beveik du mėnesius trukusio-
se varžybose dalyvavo septy-
nios komandos iš Prienų, Mari-
jampolės, Kybartų, Kaišiadorių, 
Lazdijų, Trakų ir Druskininkų. 
Druskininkų komanda, treniruo-
jama trenerio Aurimo Kadziaus-
ko, iškovojo visas pergales ir 
užtikrintai bei pelnytai tapo Pi-
etų Lietuvos regiono čempione.

Baigiamajame turnyre ko-
mandos varžėsi dėl Prienų ra-
jono savivaldybės Mero taurės. 
Grupės varžybose druskinin-
kiečiai, įveikę Trakų (3:2) ir Ky-
bartų (5:3) komandas, pateko į 
finalą, kuriame susitiko su Laz-
dijų futbolininkai. Varžovus įvei-
kę rezultatu 6:2, druskininkie-
čiai iškovojo čempionų taurę. 

Rezultatyviausiu turnyro žai-
dėju tapo Jorintas Trampas, 
realizavęs 23 įvarčius. Nau-
dingiausio žaidėjo prizas atite-
ko Ignui Dudzinskui. Visi daly-

viai buvo apdovanoti žurnaliuko 
„Flintas“ įsteigtais prizais. 

Jaunieji futbolininkai ir jų tre-
neris už galimybę dalyvau-
ti čempionate dėkoja tėveliams 
bei futbolo klubui FK „Druski-
ninkai“. 

FK „Druskininkai“ 
informacija

Valdemar Tomaševski gimė 
1965 m. kovo 3 d. Vilniuje, mo-
kytojų šeimoje. Jo a. a. tėvas 
Vladislav Tomaševski buvo ilga-
metis Vilniaus rajono Platiniškų 
pagrindinės mokyklos direkto-
rius, o motina, Jadvyga Toma-
ševska, pedagoginiam darbui 
skyrė 50 gyvenimo metų. Kan-
didatas baigė Vilniaus 11-ąją 
vidurinę mokyklą (dabar – A. 
Mickevičiaus licėjus), o moks-
lus pradėjo Lazdynų vidurinėje 
mokykloje. Buvo gabus ir akty-
vus mokinys. Išlaikęs brandos 
egzaminus 1983 metais įsto-
jo į Vilniaus inžinerinį statybos 
institutą (dabar – Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas). 
1984–1986 metais, po pirmo-
jo studijų kurso, kaip šauktinis 
atliko karinę tarnybą Murmans-
ko srityje. 1990 m. baigė studi-
jas ir įgijo inžinieriaus mechani-
ko specialybę.

Valdemar Tomaševski yra ži-
nomas kaip principingas, ener-
gingas, nepaprastai darbštus 
ir sąžiningas žmogus, savo gy-
venime ir veikloje besivadovau-
jantis Dekalogu. Tikintis ir prak-
tikuojantis katalikas, visada 
ginantis krikščioniškąsias ver-
tybes, įstatymo dėl negimusio 
vaiko apsaugos projekto auto-
rius.

Valdemar Tomaševski yra ve-
dęs, jau 30 metų gyvena dar-
nioje šeimoje su žmona Violeta 
ir dviem sūnumis: 29 m. Vladis-
lavu ir 19 m. Pavelu.

***
Valdemar Tomaševski, daly-

vavęs šalies Prezidento rinki-
muose 2014 m., pasiekė abso-
liučią balsų daugumą Vilniaus 
krašte ir apie 9 procentų para-
mą šalies mastu. Iš viso apie 
110 000 žmonių, dalyvavusių 

rinkimuose, parėmė jo progra-
mą, skirtą teisingumui ir rūpes-
čiui kiekvienu gyventoju. V. To-
maševskio sąžininga ir drąsi 
veikla šiandien šalyje plačiai ži-
noma, todėl jis turi realią gali-
mybę pagerinti iki šiol pasiektus 
rezultatus.

Rinkėjai, vertindami Valde-
maro Tomaševskio sąžiningu-
mą ir kompetenciją, nusprendė 
jį deleguoti dirbti tarptautinėje 
politinėje arenoje. Per 2009 ir 
2014 metais vykusius rinkimus į 
Europos Parlamentą jis susilau-
kė didžiulio Lietuvos gyventojų 
palaikymo ir tapo Europos Par-
lamento nariu. Šioje institucijo-
je jis tinkamai atstovauja savo 
rinkėjų interesus. Už Valdema-
rą Tomaševskį balsavo ne tik 
tautinių mažumų atstovai, bet ir 
lietuviai, kurie vertina jį kaip są-
žiningą žmogų ir visuomeninei 
veiklai atsidavusį veikėją.

Už krikščioniškas vertybes! 
Už socialinį teisingumą ir sąžiningą politiką! nuo 75 metų. Siūlome įvesti pri-

valomąsias tikybos pamokas 
mokyklose. Deja, tik pusė Lie-
tuvos vaikų mokosi tikybos, kiti 
renkasi etiką ir negaus svarbių 
atsakymų į jiems rūpimus am-
žinuosius klausimus apie gyve-
nimo prasmę, tikėjimo ir mokslo 
santykį, žmogaus pašaukimą. 
Džiaugiuosi tuo, kad bent Vil-
niaus krašto mokyklose 100 
proc. vaikų lanko tikybos pamo-
kas. Turime kartu siekti, kad vi-
soje Lietuvoje tikybos moky-
mas taptų privalomas. Tai ypač 
svarbu šiuo dvasinio nuosmu-
kio laikotarpiu.

Visus šiuos tikintiems ir vi-
siems Lietuvos gyventojams 
svarbius klausimus realiai 
sprendžia Lietuvos lenkų rinki-
mų akcija-Krikščioniškų šeimų 
sąjunga. Kita partija, vadina-
mieji Krikščionys demokratai, 
nieko nenuveikė šioje srityje, o 
jos lyderis G. Landsbergis pasi-
sako už vienalyčių partnerysčių 
įteisinimą, taip pat už legalius 
abortus iki 12 nėštumo savai-
tės. Tai yra nesuderinama su 
mūsų tikėjimu ir Bažnyčios mo-
kymu. Susidaro toks įspūdis, 
kad minėtos partijos vadovybei 
pavadinimas „Krikščionys de-
mokratai“ reikalingas tik krikš-
čionių balsams gauti. Kita ver-
tus, turiu išreikšti savo pagarbą 
ne vienam tos partijos parla-
mentarui (J. Dagiui, P. Saudar-
gui ir kitiems), su kuriais kartu 
gynėme ir giname tradicinę šei-
mą ir gyvybę. Deja, jie nedaro 
lemiamos įtakos visos partijos 
sprendimams. 

Kviečiu Jus dalyvauti rinki-
muose, demokratiniame politi-
niame procese, ir kartu apginti 
Marijos žemę nuo šiuolaikinės 
iškrypusios neoliberaliosios 
ideologijos grėsmių. Politiką su-
vokiu kaip tarnystę ir priemonę 
siekti socialinio teisingumo, rū-
pintis paprastu žmogumi, ginti 
gyvybę nuo pradėjimo iki natū-
ralios mirties, vienyti visus ge-
ros valios žmones. Kviečiu pa-
remti mano krikščioniškomis 
vertybėmis grindžiamą progra-
mą. Telaimina Jus Dievas!

Valdemar Tomaševski,
kandidatas į Lietuvos 

Respublikos Prezidentus

V. Tomaševski yra vedęs, jau 30 metų gyvena darnioje šeimoje su žmona Violeta

Druskininkų komanda, treniruojama trenerio A. Kadziausko, iškovojo visas pergales ir 
užtikrintai bei pelnytai tapo Pietų Lietuvos regiono čempione/FK „Druskininkai“ archy-
vo nuotrauka

Rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo J. 
Trampas, o naudingiausio žaidėjo prizas 
atiteko I. Dudzinskui/FK „Druskininkai“ ar-
chyvo nuotrauka

Valdemar Tomaševski – Jūsų Prezidentas Jaunieji Druskininkų 
futbolininkai – Pietų Lietuvos 

regiono čempionai

Politinė reklama bus apmokėta iš V. Tomaševskio rinkimų sąskaitos Užsakymo Nr. MD-PR-200-02

Artėja naujai išrinktos Sa-
vivaldybės tarybos pirma-
sis posėdis. LSDP Druski-
ninkų skyrius sveikina visus 
išrinktuosius ir linki kons-
truktyvaus darbo, priimant 
Druskininkų gyventojams 
naudingus sprendimus.

Dar kartą dėkojame visiems 
druskininkiečiams, kurie savo 
balsais suteikė mandatą vietos 
socialdemokratams dalyvau-
ti Savivaldybės tarybos veiklo-
je. Rinkimų laikotarpis mums 
buvo sudėtingas ir kupinas iš-
šūkių. Džiaugiamės, kad mums 

Savivaldybės taryboje socialdemokra-
tams atstovaus „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos ilgametė mokytoja J. Burokienė

LSDP skyriui Savivaldybės 
taryboje atstovaus 
Jūratė Burokienė

pavyko suburti drąsių žmonių 
komandą, dalyvauti  diskusijose 
ir iškelti gyventojams rūpimus 
klausimus. 

Tikimės tolesnio glaudaus 
bendradarbiavimo, sprendžiant 
Taryboje druskininkiečiams ak-
tualius klausimus. Esame pa-
siruošę padėti gyventojams 
spręsti ir jų asmeninius klausi-
mus. Jau dabar Jūs galite kreip-
tis į mus.

Širdingai dėkoju už man iš-
reikštą pasitikėjimą. Apgai-
lestauju, kad susiklosčius tam 
tikroms aplinkybėms, nuspren-
džiau mandato atsisakyti. 

Skyriaus taryba paskutiniame 
posėdyje pritarė, kad Taryboje 
socialdemokratams atstovautų 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
ilgametė mokytoja Jūratė Bu-
rokienė, kuri puikiai išmano ne 
tik švietimo aktualijas, bet ir vi-
sus kitus Druskininkų bendruo-
menei rūpimus klausimus. Jū-
ratė pasiruošusi dirbti Taryboje 
žmonių labui.

Nuoširdžiai linkime visiems 
sėkmingo darbo!

Kristina Miškinienė,
LSDP Druskininkų 

skyriaus pirmininkė
Užsakymo Nr. MDR-200-02
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Balandžio 5-6 dienomis Plun-
gėje organizuotose Lietuvos 
moksleivių krepšinio lygos U13 
B diviziono finalinio ketverto var-
žybose dalyvavo ir Druskininkų 
sporto centro jaunieji krepšinin-
kai, treniruojami trenerio Algi-
manto Baranausko.

Balandžio 5 d. pirmajame pusfi-
nalyje mūsų krepšininkai susitiko 
su Gargždų SM komanda. Aikšte-
lėje iki pat finalinio švilpuko vyko 
bekompromisė kova. Nors pir-
mus du kėlinius laimėjome (49-
32), bet Gargždų SM komandos 
krepšininkai antroje rungtynių da-
lyje, palaikomi gausiai susirinku-
sių žiūrovų, atsitiesė ir žaidimą 

išlygino. Per paskutinę rungty-
nių minutę pirmavo tai viena, tai 
kita komanda. Likus žaisti 10 se-
kundžių, druskininkiečiai pirma-
vo 1 tašku ir atrodė, kad pergalė 
ranka pasiekiama – varžovai ka-
muolį išmetinėjo savo aikštės pu-
sėje. Bet gargždiškiai nepasida-
vė ir, surengę greitą ataką, pelnė 
2 taškus, taip persverdami rezul-
tatą savo naudai 75-74, pasku-
tinei atakai palikdami tik 1.8 se-
kundės. Druskininkų SC treneris 
paėmė minutės pertraukėlę pasi-
tarti lemiamai atakai, bet laiko at-
likti metimą pritrūko.

Druskininkų sporto centro ko-
mandoje rezultatyviausi buvo: 

Snieguolė Stravinskienė, 
Druskininkų švietimo centro pa-

dalinio, susijusio su mokymu, ve-
dėja

Nuo balandžio 5 d. iki gegu-
žės 13 d. Druskininkų švietimo 
centre eksponuojama Dianos 
Lukošiūnaitės ir Linos Kabel-
kaitės karpinių paroda. Lietu-
voje karpiniai atsirado XVI a. 
ir buvo namų interjero puoš-
mena – užuolaidėlės, lentynos, 
paveikslų rėmai... Juose vyra-
vo augalų ir gyvūnų motyvai. 
Šiuolaikiniame karpinių mene 
labiau pradėta orientuotis į 
vaizduojamojo meno karpinius 
– tai dažnai pastebima ir abiejų 
parodos autorių darbuose.

Diana ir Lina dar vaikystėje pa-
sižymėjo talentu piešti, kurti, lip-

dyti, siuvinėti... „Nuo mažens esu 
žingeidi. Pamačiusi naują tech-
niką, stengdavausi jos išmok-
ti ar bent išbandyti. Taip ieškoji-
mų keliu ėjau ne vienerius metus, 
kol nepabandžiau karpinių. Ir nuo 
1998 metų iš rankų nepaleidžiu 
žirklučių“, – pasakojo Diana, ku-
rios vaikystė ir jaunystė prabėgo 
nuostabiame Druskininkų kuror-
te, kuriame baigė tuometę Dailės 
mokyklą. Vėliau ji studijavo Kau-
ne, tuomečiame Stepo Žuko tai-
komosios dailės technikume. Jį 
baigusi, tęsė studijas Vytauto Di-
džiojo Universitete. 

D. Lukošiūnaitė – nepaprastai 
energingas, kūrybingas ir veiklus 
žmogus. Kūrybiniai užsiėmimai, 
metodinių priemonių kūrimas vai-
kams, lankstinukų leidimas, paro-
dų organizavimas – tai meninin-

Druskininkų SC krepšininkai Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U13 čempionato B di-
vizione iškovojo 3 vietą/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Druskininkiečiai ir kurorto svečiai kviečiami aplankyti Druskininkų švietimo centre eks-
ponuojamą D. Lukošiūnaitės ir L. Kabelkaitės karpinių parodą/Snieguolės Stravinskie-
nės nuotraukos

Jaunųjų krepšininkų sėkmė

Druskininkų švietimo 
centre – įspūdinga 

karpinių paroda

kės kasdienybė. 
Diana dalyvavo daugiau nei 

100-e parodų ne tik Lietuvoje, bet 
ir Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijo-
je, surengė 12 autorinių parodų. 
D. Lukošiūnaitės karpinių galima 
rasti almanache „Lietuvos ir pa-
saulio karpinių menas“ (2009), ji 
kūrė iliustracijas Alvyros Grėbliū-
nienės knygelei „Akių ramy-
bės ežere“ (2010), Onos Alesiū-
tės-Bleizgienės poezijos knygai 
„Saulėlydis“ (2015). Menininkės 
darbų yra įsigiję keletas muzie-
jų, taip pat privatūs asmenys. Ne-
mažai darbų iškeliavo į Norvegiją, 
Angliją, Vokietiją, Rusiją, Ameri-
ką. 2012 metais D. Lukošiūnaitei 
suteiktas Meno kūrėjo statusas, 
2013 m. ji apdovanota „Brandu-
mos garbė“ ženklu, 2014 m. pri-
pažinta geriausia metų liaudies 
meistre, 2015 m. ji tapo tarptau-
tinės Velykinės parodos-konkur-
so Punske (Lenkija) laureate kar-
pinių kategorijoje... 

Dar galėtume vardinti daugybę 
menininkės nuopelnų, bet vienas 
iš didžiausių – savų žinių, patir-
ties perteikimas, pasekėjų ugdy-
mas. 

Viena iš Dianos mokinių – Lina 
Kabelkaitė, kuri yra labai kūrybin-
ga asmenybė. 

L. Kabelkaitė mokėsi Druski-
ninkų savivaldybės Leipalingio vi-
durinėje mokykloje, vėliau tęsė 
mokslus Vilniaus M. K. Čiurlionio 

Vakaris Žogelis 29 (7 atkovoti ka-
muoliai, 2 rezultatyvūs perdavi-
mai), Domantas Glavinskas 15 
(11 a atkovotų kamuolių, 3 rezul-
tatyvūs perdavimai), Dominykas 
Rūkštelis 10 (3 atkovoti kamuo-
liai, 1 rezultatyvus perdavimas), 
Šarūnas Šimkevičius 9 (2 atko-
voti kamuoliai,  1 rezultatyvus 
perdavimas), Adas Averka 8 (at-
kovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus 
perdavimas), Deimantas Būdelis 
2 (4 atkovoti kamuoliai, 1 rezulta-
tyvus perdavimas), Nedas Miliu-
kas 1 (2 atkovoti kamuoliai).

Balandžio 6 d. dėl trečios vie-
tos laukė kova su Utenos SC ko-
manda. Iki didžiosios pertrau-
kos aikštelėje vyko lygi kova ir tik 
antro kėlinio pabaigoje pavyko 
šiek tiek atitrūkti – 37-32. Antro-
je rungtynių dalyje laukė atkakli 
kova. Trečiajame kėlinyje mūsų 
krepšininkai sužaidė puikiai, jį lai-
mėdami 20-9, o bendras rung-
tynių rezultatas tapo 57-41. Ute-
niškiai ketvirtajame kėlinyje stojo 
į lemiamą kovą, visaip bandyda-
mi pasivyti varžovą, laimėjo kėli-
nį 15-13, bet to buvo per mažai. 
Bendru rezultatu Druskininkų SC 
70-56 nugalėjo varžovus.

D. Glavinskas pelnė 24 taškus 
(15 atkovotų kamuolių, 1 rezulta-
tyvus perdavimas, 4/7 tritaškių), 
V. Žogelis – 19 (17 atkovotų ka-
muolių. 3 rezultatyvūs perdavi-
mai) D. Rūkštelis 12 (7 atkovoti 
kamuoliai, 2 rezultatyvūs perda-

meno mokykloje. „Mano gyve-
nimas, darbai ir pomėgiai susiję 
su keturiomis kūrybos kryptimis: 
muzika, fotografija, siuvinėjimų ir 
karpiniais. Dar būdama šešerių, 
pradėjau megzti, nerti vąšeliu. 

Būdavo, vaikystėje, kai kiti vai-
kai žaidžia kieme, aš mieliau siu-
vinėju. Pirmoji mano mokytoja 
buvo mama Aldona Kabelkienė. 

Siuvinėju savo fotografuotas 
nuotraukas, niekada nedarau 
schemų, nes pranyksta spalvos. 
Todėl darbai yra vienetiniai. Turiu 
išsiuvinėjusi 20 įvairaus formato 
paveikslų. 

Be siuvinėjimo turiu dar vieną 
mėgstamą užsiėmimą – vargona-
vimą bažnyčioje, juostų audimą“, 
– nuoširdžiai pasakojo Lina. 

Ji juostų audimo amatą de-
monstravo įvairiose šventėse, 
renginiuose. 2005 m. žurnalas 
„Rankdarbiai plius visažinis“ ir 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
Vilniaus bendrija ji apdovanota 

diplomu ir pinigine premija, kaip 
konkurso „Siuvinėjimo stebu-
klai“ laureatė. 2012 m. LR Kultū-
ros ministro įsakymu L. Kabelkai-
tei buvo suteiktas Meno kūrėjos 
statusas. 

Tais pačiais metais ji atra-
do ir dar vieną pomėgį – karpy-
mą: „Paskatinta D. Lukošiūnaitės, 
karpymui pradėjau skirti daugiau 
laiko. Iš pradžių buvo atvirukai, 
vėliau karpiniai didėjo, jų daugė-
jo. Prasidėjo parodos Rokiškio 
krašto muziejuje, Punske, Vilniu-
je, LR Seime, Sankt Peterburge, 
Vokietijoje“. Galime pasidžiaugti, 
kad L. Kabelkaitės karpinių dar-
bai eksponuojami ne viename 
Lietuvos muziejuje.

Druskininkiečius ir kurorto sve-
čius kviečiame aplankyti Švieti-
mo centre eksponuojamą Dianos 
ir Linos karpinių darbų parodą. 
Tai – turtingas vidinių pojūčių pa-
saulis, gražių Lietuvos meno tra-
dicijų tąsa.

vimai, 2 blokai), A. Averka 8 (3 at-
kovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus 
perdavimas), Š. Šimkevičius 6 (2 
atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs 
perdavimai), D. Būdelis 1 (1 atko-
votas kamuolys).

Po pergalės jaunieji krepšinin-
kai labai džiaugėsi sėkmingu se-
zonu. Giliai širdyje vylėsi – jei fi-
nalinis ketvertas būtų surengtas 
Druskininkuose, galbūt būtų pa-
siekta dar geresnių rezultatųi.

Naudingiausiu komandos žai-
dėju išrinkąs D. Glavinskas. 
Toks prizas teikiamas tik vie-

nam komandos žaidėjui. Koman-
da mano, kad naudingiausi žai-
dėjai buvo du – D. Glavinskas ir 
Vakaris Žogelis. Šiems puikiems 
jauniems krepšininkams linkime 
nesustoti tobulėti, o komandai – 
pasiekti dar geresnių rezultatų.

Užimdami 3 vietą B divizione, 
Druskininkų SC krepšininkai dėl 
patekimo į A divizioną kausis su 
Kauno „Žalgirio“ II komanda.

Druskininkų sporto centro 
informacija
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Minėdamos moterų klubo „Gabija“ veiklos 20-metį, gabijietės suorganizavo išvyką į Vil-
niaus Mažąjį teatrą. Kartu vyko ir mūsų globojamos mamytės, auginančios neįgalius vai-
kus, kurioms ši popietė tapo puikia dovana artėjančios Motinos dienos proga/Loretos Ba-
liukonienės nuotrauka

Klubo „Gabija“ 20-mečio 
proga – išvyka į Vilniaus 

Mažąjį teatrą

Vida Krisiuvienė,
moterų klubo „Gabija“ narė

Minėdamos moterų klubo 
„Gabija“ veiklos 20-metį, 
gabijietės suorganizavo iš-
vyką į Vilniaus Mažąjį teatrą. 
Kartu vyko ir mūsų globoja-
mos mamytės, auginančios 
neįgalius vaikus, kurioms ši 
popietė tapo puikia dovana 
artėjančios Motinos dienos 
proga.

Buvo organizuota ekskursija 
po Mažojo teatro pastatą, o va-
kare mūsų laukė režisierės Ga-
brielės Tuminaitės ir dramatur-
gės Paulinos Puikytės sukurta 
Žemaitės „Marčios“ sceninė 
versija. 

Išvykos dalyvės buvo 

pakerėtos šiuolaikine kūrinio 
interpretacija, režisūriniais 
sprendimais, o labiausiai ža-
vėjosi įspūdingu puikių aktorių 
darbu: ir tokių scenos grandų, 
kaip Eglė Gabrėnaitė ir Ge-
diminas Girdvainis, ir jaunųjų 
talentų Tomo Kliuko (Vingių 
Jonas), Jūratės Brogaitės, Vi-
lijos Ramanauskaitės (bobos). 
Pagrindinės spektaklio herojė – 
Katrė (akt. Indrė Patkauskaitė) 
nepaliko nė vieno abejingo, pri-
bloškė emocijų gilumu, situaci-
jos suvokimu ir išpildymu, tra-
giško moters likimo įkūnijimu. 

Grįžtant namo, netilo įspū-
džiai apie pamatytą ir išjaustą 
puikų Mažojo teatro kūrinį, 
prasmingą išvyką, praturtinusią 
mūsų mintis ir jausmus.

Reklama didžiausio tiražo Druskininkų krašte leidinyje 
„Mano Druskininkai“ ir portale www.manodruskininkai.lt!
Tel. (8 313) 51008 ir 8 646 27272
El. paštas: info@manodruskininkai.lt
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„Saulės“ futbolininkės 
– Dzūkijos „Ladygolo“ 

čempionės

Druskininkų „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos komanda, vado-
vaujamą mokytojo Vytauto Ka-
pčiaus, puikiai pasirodė Alytuje 
surengtose Alytaus apskrities 
merginų salės futbolo žaidy-
nių „Ladygolas“ finalinėse 5x5 
(gimusių 2004 m. ir jaunesnių) 
varžybose.

Druskininkietės nugalėjo 
Lazdijų r. Krosnos mokyklos 
komandą (6:0); Lazdijų r. Šeš-
tokų mokyklos komandą (3:0); 

Alytaus r. Butrimonių mokyklos 
komandą (4:2) ir iškovojo I-ąją 
vietą. Daugiausiai įvarčių ko-
mandai pelnė Viktorija Gylytė 
(5), Gabrielė Akstinaitė (4), Ga-
brielė Sapežinskaitė (1).

„Saulės“ futbolininkės pateko 
į Lietuvos „Ladygolo“ superfina-
lines varžybas, kurios bus su-
rengtos Prienuose.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
informacija ir nuotrauka

Negavote mokėjimo už atliekas 
pranešimo? Pasitikrinkite adresą ir 

laiškų dėžutę

Kiekvienais metais atliekų turėtojams išsiunčiama 
tūkstančiai vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų. Jie turi 
pasiekti kiekvieną mūsų, bet taip, deja, nebūna – nemaža dalis 
šių pranešimų grįžta atgal, o vėliau priminimų apie susidariusias 
skolas sulaukę gyventojai teisinasi negavę pranešimų. 

Bet – tai ne pasiteisinimas. Nes pranešimai grįžta dėl 
neteisingai nurodyto adreso ar netvarkingos pašto dėžutės. Abiem 
atvejais atsakomybė tenka rinkliavos mokėtojui, kuris susikaupus 
skolai gali sulaukti šaukimo į teismą. 

„Vasario-kovo mėnesiais, kaip ir kasmet, visiems regiono 
gyventojams buvo išsiųsti mokėjimo pranešimai ir atliekų išvežimo 
grafikai. Ir jau kovo pabaigoje pradėjo atgal plūsti laiškai – pašto 
darbuotojai jų nepristatė adresatams, nes buvo neteisingai nurodyti 
adresai, rastos netvarkingos pašto dėžutės arba jų visai nebuvo. 
Pernai atgal sugrįžo pusketvirto tūkstančio išsiųstų laiškų. Šiemet 
jų vėl bus nemažai – daugiausia laiškų grįžta iš kaimiškų vietovių ir 
iš miestuose naujai pastatytų namų“, – sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės 
padalinio vyr. specialistė paslaugoms Rasa Opolskienė. 

Pasak ARATC Rinkliavų administravimo padalinio vadovo 
Povilo Turčinavičiaus, atgal grįžę laiškai pridedami  prie kiekvieno 
mokėtojo rinkliavos administravimo istorijos kaip įrodymas, kad 
pranešimas buvo išsiųstas ir grįžo dėl priežasčių, kurias privalo 
pašalinti rinkliavos mokėtojas. 

Kiekvieno būsto savininkas, norėdamas užtikrinti sklandų 
paslaugų teikimą, visiems elektros, šilumos, vandens ir kitų 
komunalinių paslaugų teikėjams turi nurodyti tikslų savo adresą. 
Tikslius duomenis privalu pateikti ir vietinės rinkliavos už atliekų 
tvarkymą administratoriui – Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui. 

Taip pat labai svarbu turėti tvarkingas pašto dėžutes. Vykdydami 
Pašto įstatyme numatytus reikalavimus „Lietuvos pašto“ darbuotojai 
nei pašto korespondencijos, nei prenumeruojamų spaudos leidinių 
nededa į nerakinamas, sulūžusias, sandariai neužsidarančias ar 
perpildytas dėžutes. 

„Norėdami išvengti nesusipratimų, gyventojai turėtų pasirūpinti, 
kad jų pašto dėžutės būtų tvarkingos arba užsisakyti gauti mokėjimo 
pranešimus tik elektroniniu paštu“, – sakė P. Turčinavičius.

Jis priminė, kad atsisakiusieji paštu siunčiamų mokėjimo 
pranešimų ir pasirinkę jų siuntimą elektroniniu paštu bei iki kovo 
31 d. iš karto sumokėję visą šių metų rinkliavos mokestį kitąmet už 
atliekų tvarkymą mokės mažiau – jiems bus pritaikyta savivaldybės 
numatyta lengvata. 

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai yra siunčiami vieną 
kartą per metus. Šiuo metu jiei jau turi būti pasiekę visus regiono 
gyventojus. 

Jei tokio pranešimo negavote, kreipkitės į Alytaus regiono 
atliekų centrą, (tel. (8 315) 72842 arba elektroniniu paštu info@
alytausratc.lt), kurio specialistai padės išsiaiškinti priežastis ir išvengti 
galimų nesusipratimų. 

ARATC informacija 

Tarptautinė šokio diena, 
UNESCO sprendimu, šven-
čiama nuo 1982 metų. Šokio 
diena sutapatinta su prancū-
zų baletmeisterio, šiuolaiki-
nio baleto tėvo Žano Žoržo 
Noverio gimtadieniu. 

Ta proga Druskininkuo-
se organizuojama Šokio die-
nos šventė, kurioje bus tran-

kios muzikos, įvairiausio žanro 
šokių ir geros nuotaikos. Re-
ginį pradės ir vainikuos masi-
nis visų šventės dalyvių šokis 
– flash mob‘as. Šventėje daly-
vaus gausus būrys talentingų 
Druskininkų šokėjų.

Druskininkuose tą patį šešta-
dienį prie uzbekų virtuvės pa-
tiekalų restorano „Bukhara“ (K. 

Dineikos g. 12) organizuoja-
mas 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 kva-
pų kupiną šeštadienį Druskinin-
kuose vainikuos naktinis bė-
gimas aplink Druskonio ežerą 
ir Vijūnėlės tvenkinį. Startas – 
21.00 val. prie Miesto muzie-
jaus, trasos ilgis – 3,2 km.

Renginio organizatoriai – 
Druskininkų kultūros centras, 
Druskininkų savivaldybė, Drus-
kininkų visuomenės sveikatos 
biuras, restoranas „Bukhara“.

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

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

Druskininkų JUC’e – individualios 
psichologo konsultacijos jaunimui

Kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį, 
įgyvendinant Druskininkų savivaldybės 
finansuotą projektą „Be Streso“, jaunimo 
erdvėse nuo 17.30 val. iki 19.00 val. 
jaunimo lauks du nauji draugai: pirmadienį – 
psichologas Tomas Šlapikas, ketvirtadienį – 
psichologė Kamilė Jankauskaitė. 

Kamilė – labai įdomus ir šiltas žmogus, bendraujanti, padedanti, draugiška. Ji – tikras 
pozityvumo įsikūnijimas. Su ja galėsite konsultuotis Jums rūpimais klausimais. Su Tomu 
galėsite bendrauti laisvai ir nevaržomai, konsultuotis jums rūpimais klausimais ar tiesiog 
klausytis jo patirčių. 

Registracija telefonu: +370 606 49625
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Profesinis veiklinimas – galimybė 

„pasimatuoti“ profesiją
Druskininkų pučiamųjų 
instrumentų orkestras – 

tarp geriausiųjų

Jūratė Stulpinienė, 
ugdymo karjerai koordinatorė

Roma Šarkelienė, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyresniųjų klasių mokiniai 
dažnai pagalvoja apie būsi-
mas studijas, savo karjeros 
pradžią. Tačiau, paklausus, 
kiek jie žino profesijų, išvar-
dija vos 20-30. O jų yra apie 
šešis šimtus! Jaunuoliai 
renkasi studijų programas 
pagal populiarių specialybių 
stereotipus, žinomų žmonių 
sėkmės istorijas, paskatinti 
tėvų ar draugų, remdamiesi 
interneto informacija. Moki-
niai ne visada geba įvardinti 
dominančios profesijos at-
stovo funkcijas, reikalingas 
kompetencijas, o dalis jaunų 
žmonių nežino, kur stos arba 
visai nenori studijuoti.

Pabandėme padėti gimna-
zistams – visas kovo mėnuo ir 
balandžio pradžia Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos mokiniams 
buvo aktyvaus profesinio veikli-
nimo laikas. Vienuoliktokė Gie-
drė Karlonaitė jau seniai žino, 
kuo bus – istorijos mokytoja! 
Mergina „pasimatavo“ istorijos 
pedagogo profesiją „Saulės“ 
pagrindinėje mokykloje – vedė 
pamokas penktokams (moky-
toja Ramutė Vaškevičienė). 
Grupelė gimnazisčių, besido-
minčių turizmo vadyba ir ku-
rortologija, lankėsi Druskininkų 
turizmo ir verslo informacijos 
centre. Įstaigos vadovas Ri-
mantas Palionis supažindino 
merginas su centro veikla, tu-
rizmo vystymu mūsų mieste, 
pasakojo, kuo jį patį žavi šis 
darbas. 

Gausus būrys gimnazistų 
turėjo galimybę susipažinti su 
Alytaus apylinkės teismo Drus-
kininkų rūmuose dirbančiais 
žmonėmis. 

Organizuoti profesinį vei-
klinimą šioje įstaigoje padėjo 
buvęs mūsų gimnazijos moki-
nys, dabar teisėjo padėjėjas 
Ramūnas Augus. Jis pasakojo 

apie studijas Vytauto Didžiojo 
universitete, teisininko profesi-
jai reikalingas kompetencijas ir 
savybes, įdomų bei atsakingą 
darbą. Savo profesine patir-
timi dalijosi teismo raštinės 
vedėja Oksana Glatkauskienė 
ir teismo posėdžių sekretorė 
Vaida Šukienė. Daugiausia 
klausimų gimnazistai turėjo 
jaunai ir charizmatiškai teisėjai 
Džiugintai Plukienei. Mokiniai 
susipažino su bylomis, kodek-
sais, apžiūrėjo teismo rūmų 
patalpas. Paklausus, kiek iš 
susirinkusiųjų mokinių norėtų 
studijuoti teisę, keturi pakėlė 
rankas.

Būsimieji medikai, kinezitera-
peutai ir sveikatinimo paslaugų 
specialistai lankėsi „Grand SPA 
Lietuva“. Mokinius pasitiko taip 
pat buvusi gimnazistė, dabar 
šios įstaigos personalo vadybi-
ninkė Karolina Juoskaitė. Per-
sonalo vadovė Irena Mizarienė 
papasakojo, kaip užtikrinti 
sklandų didelės įmonės darbą, 
kad svečiai vėl norėtų sugrįžti. 
Gimnazistai lankėsi „Grand 
SPA Lietuva“ viešbučių kom-
pleksuose, gydymo įstaigose 
ir grožio salonuose, bendravo 
su ten dirbančiais specialistais. 
„Pagaliau tikrai žinau, kuo bū-
siu – slaugytoja“, – džiaugėsi 
dešimtokė Indrė.

Psichologo profesija besi-
domintys mokiniai nelabai įsi-
vaizduoja šio specialisto kas-
dienybę. Druskininkų švietimo 
centro Pedagoginės psicho-
loginės tarnybos psichologė 
Jona Kirkauskienė apsilankiu-
sias abiturientes supažindino 
su kasdienine veikla, pasa-
kojo apie būtinas asmenines 
savybes, studijų galimybes ir 
karjerą.

O ką gali veikti chemikas? 
Dirbti mokytoju arba gaminti 
trąšas. Kad gali tikrai daugiau, 
mokiniai sužinojo Lietuvos pra-
bavimo rūmuose. 

Laboratorijos vedėja Ingrida 
Žūkienė mokiniams demons-
travo, kaip lydomi taurieji meta-
lai ir vyksta cheminės reakcijos, 

paaiškino, kaip atskirti klastotę 
nuo tikro aukso ir sidabro, pa-
sakojo, kaip vyksta gaminių 
įspaudavimas. Merginos ne-
praleido progos pasitikrinti 
savo papuošalus ir pasigirti, 
pas kurią daugiausia aukso.

Tarp populiariausių specia-
lybių Lietuvoje – žurnalistas, 
fotografas, reporteris. Laikraš-
čio „Mano Druskininkų“ redak-
cijos komanda gimnazistėms 
pasakojo apie šių specialistų 
labai dinamišką ir įdomų darbą, 
supažindino, kaip rengiamas 
straipsnis ar reportažas, pa-
kvietė jėgas išbandyti pačioms.

Merginos, apsilankiusios 
Aušros Grigaliūnienės vertimų 
ir informacijos biure, liko suža-
vėtos vertėjo darbu. Abiturien-
tės, studijuosiančios užsienio 
kalbas, turės galimybę ne tik 
dirbti mokykloje, bet ir tapti ver-
tėjomis žodžiu ir raštu šalies ir 
tarptautinėse įmonėse, vertimų 
biuruose, vesti kursus ir dirbti 
savarankiškai.

Kasmet didėja stojančiųjų į 
profesines mokyklas skaičius. 
Apie galimybes mokytis pro-
fesijos savo mieste gimnazis-
tai sužinojo Vilniaus Žirmūnų 
mokymo centro Druskininkų 
skyriuje organizuotame „Atvirų 
durų“ renginyje. Mokiniams pa-
tiko patyriminės veiklos – ma-
sažuotojos atliko nugaros ir 
rankų masažą, kulinarės mokė 
dekoruoti saldumynus, ir, ži-
noma, leido paragauti. Vaikai 
spėliojo, ką su kokiu stalo įran-
kiu valgyti ir mokėsi dekoruoti 
velykinį stalą.

Gimnazistai, aktyviai da-
lyvavę profesinio veiklinimo 
renginiuose, sakė, kad tokie 
užsiėmimai labai reikalingi. 
Vieni apsisprendė dėl profesi-
jos pasirinkimo, kitiems kilo dar 
daugiau klausimų, treti prašė 
organizuoti kuo daugiau tokių 
užsiėmimų. 

Druskininkų „Ryto“ gimna-
zija dėkoja įmonėms, įstaigoms 
ir organizacijoms už suteik-
tas galimybes „pasimatuoti“ 
profesijas.

Juozas Mikolainis,
Druskininkų pučiamųjų ins-

trumentų vadovas 

Paskutinį kovo savaitgalį 
Palangoje griaudėjo geriau-
sių pučiamųjų instrumentų 
orkestrų XIX-asis Lietu-
vos pučiamųjų instrumentų 
orkestrų čempionatas. 
2001-aisiais prasidėjęs Pa-
nevėžyje, čempionatas, kurio 
idėjos autoriai yra dirigentai 
Remigijus Vilys ir Pietas Vis-
seris (Nyderlandai), nekeitė 
savo vietos 17 metų, o nuo 
2018-ųjų rengiamas Palan-
goje. Šiemet į pajūrį iš įvai-
rių šalies miestų ir miestelių 
suvažiavo net 33 orkestrai 
(daugiau nei 900 muzikantų). 
Orkestrai nuo pradedančiųjų 
iki profesionalų varžėsi A, B, 
C, D kategorijose.

Dzūkijos regionui pirmą kartą 
per visą čempionato istoriją 
atstovavo Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos pu-
čiamųjų instrumentų orkestras. 
Pagal čempionato nuostatus 
pradedantieji orkestrai turi star-
tuoti A kategorijoje, tačiau mūsų 
orkestrui buvo padaryta išimtis. 
Po sėkmingo debiuto III-ajame 
respublikiniame Juozo Guda-
vičiaus pučiamųjų instrumentų 
orkestrų konkurse „Kur giria 
žaliuoja“, kuriame mūsų or-
kestras užėmė I-ąją vietą, pats 
komisijos pirmininkas ir šio 
čempionato sumanytojas R. 
Vilys mums pasiūlė dalyvauti 
iš karto B kategorijoje. Mums 
buvo leista nedalyvauti Vilniuje 
surengtame atrankiniame čem-
pionato ture. Vietoj to, orkestro 
pažangiausi mokiniai Agnius 
Žėkas, Adomas Amšiejus, 
Gytis Radzevičius ir Jokūbas 
Rudys saksofonų kvarteto su-
dėtimi dalyvavo Biršone orga-
nizuotame XIII-ame jaunųjų 
atlikėjų ansamblių konkurse 
„Muzikuokime drauge‘2019“ ir 
užėmė II-ąją vietą.

Čia mūsų sėkmės ir baigėsi. 
Vienas orkestro muzikantas, 
likus mėnesiui iki finalo, su-
silaužė ranką, o čempionate 
orkestro pasirodymo metu su-
gedo sovietinių laikų baritoninis 
saksofonas. Nežiūrint visų ne-
sėkmių, mūsų orkestras užėmė 
II-ąją vietą B kategorijoje tarp 
fanfarinių orkestrų, o orkes-
tro vadovas Juozas Mikolainis 
buvo pripažintas geriausiu šios 
kategorijos dirigentu. 

Vertinimo komisijos pirminin-
kas, konkursinės programos 
privalomo kūrinio „Ave Vita“ au-
torius Kazys Daugėla palankiai 
atsiliepė ir apie mano padarytą 
šio kūrinio aranžuotę, savo 
pastabose parašęs: „Įdomi 
„Ave Vita“ versija, neblogai 
išdėstyta kūrinio medžiaga 
saksofonų ir klarnetų ansam-
bliui. Originalumas – vertas 
dėmesio. Nebloga kūrinio in-
terpretacija“ (Šias pastabas po 
konkurso orkestrų vadovams 
išsiuntinėjo vertinimo komisijų 
sekretoriai). Žinant, kad kom-
pozitorius kūrinį rašė pilnam 
koncertiniam orkestrui, o mūsų 
orkestro galimybės yra ribotos 
– tik saksofonai ir klarnetai, 
toks vertinimas daug reiškia. 
Beje, kompetentinga ekspertų 
komisija – kompozitoriai ir di-
rigentai iš Lietuvos ir Estijos 
– konkurso metu, siekdami iš-
vengti „pažinčių ir protegavimo 
rizikos“, sėdėjo už nepermato-
mos širmos ir iš ten vertino or-
kestrų pasirodymus.

Belieka tik viltis, kokie ga-
lėjo būti rezultatai, jei ne šios 
nesėkmės. Norisi pasvajoti ir 
daugiau. Apie orkestro ateitį, 
kai Druskininkuose bus pasta-
tytas naujas Kultūros centras. 
Ten galės glaustis ir pučiamųjų 
instrumentų orkestras, len-
gviau bus sprendžiami orkestro 
komplektacijos, organizaciniai 
klausimai.

Svajonės svajonėmis, o dar-
bas nelaukia. Balandžio 18 d. 
Druskininkų švietimo centre 
orkestro vadovas ir VšĮ „Anni“ 
organizuos pučiamųjų instru-
mentų orkestrų vadovų semi-
narą, kuriame dalyvaus legen-
dinio saviveiklinio pučiamųjų 
instrumentų orkestro iš Kybartų 
vadovas Donatas Ziegoraitis, 
savo patirtimi dalinsis Alytaus 
muzikos mokyklos, Kalvarijos 
kultūros centro pučiamųjų ins-
trumentų orkestrų vadovai. 

Laukia tradiciniai vasaros 
renginiai, kuriuos finansuoja 
Druskininkų savivaldybė. Tai 
kūrybinė pučiamųjų instru-
mentų orkestro stovykla, orkes-
tro koncertai Karolio Dineikos 
sveikatingumo parke. Be to, 
pučiamųjų instrumentų orkes-
tras dalyvaus Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo tradicinio menų 
festivalio „Druskininkų vasara 
su M. K. Čiurlioniu“ atidarymo 
ir uždarymo renginiuose.

Gimnazistai, aktyviai dalyvavę profesinio veiklinimo renginiuose, sakė, kad tokie užsiėmimai labai reikalingi/„Ryto“ gimnazijos archy-
vo nuotraukosDruskininkų pučiamųjų instrumentų orkestras užėmė II-ąją vietą B kategorijoje, o jo va-

dovas J. Mikolainis buvo pripažintas geriausiu šios kategorijos dirigentu/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Balandžio 17 dieną bus įjungtos perspėjimo sirenos
Vykdant Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. gruodžio 
22 d. nutarimą Nr. 1384 „Dėl per-
spėjimo ir informavimo sistemos 
techninio patikrinimo“, balandžio 
17 d. vyks Perspėjimo sistemos 
patikrinimas, kurio metu bus įjun-
giamos sirenos.

Perspėjimo pranešimų perdavi-
mas prasidės ir sirenos bus įjung-

tos 11.52 val. ir tęsis iki 12.00 val. 
Pranešimai bus kartojami kas 1 
minutę.

Patikrinimo metu gyventojai bus 
informuojami per Lietuvos naci-
onalinį radiją ir televiziją, o taip 
pat ir per gyventojų perspėjimo 
ir informavimo, naudojant viešų-
jų judriojo telefono ryšio paslau-
gų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS) 

trumpaisiais pranešimais į mobi-
liuosius telefonus.

Primename, kad telefonų nusta-
tymo instrukcijos ir daugiau infor-
macijos apie šią sistemą patei-
kiama departamento tinklalapyje 
adresu: www.gpis.vpgt.lt

Druskininkų savivaldybės 
informacija
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Renginiai

Balandžio 11 d. 17 val. Knygų pri-
statymas „Naujų knygų pasaulyje“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Balandžio 12 d. 16 val. Literatūrinė 
popietė vaikams „Laimės žiburio 
šviesa“, skirta rašytojui J. Biliūnui 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Balandžio 13 d. 16 val. visus kvie-
čiame į jaukų susitikimą su M. K. 
Čiurlionio kūrybos gerbėjais iš Sankt 
Peterburgo M. K. Čiurlionio memori-
aliniame muziejuje. Svečiai Jums 
dovanos muzikinę programą, bus 
atliekami M. K. Čiurlionio kūriniai

Balandžio 16 d. 17.30 val. Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno moky-
klos mokytojo Sauliaus Vilpišausko 
gitaros klasės mokinių kamerinis 
koncertas „Stygiški pokalbiai“ (Ka-
vinė-galerija „Mūza“, V. Krėvės g. 
28)

Parodos

Dailininko Alfonso Šuliausko kūry-
bos darbų paroda  „Alfonsas Šu-
liauskas – portreto meistras“. Par-
oda veiks kovo 27 d. – balandžio 27 
d. (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)

Valerijos Christenok  animacinių  
piešinių paroda. Mokytoja A. Kalė-
dienė. Paroda veiks iki balandžio 15 
d. (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Balandžio 6 d. 15.00 val. V. Vasi-
liauskaitės parodos „Laiptai į gelmę“ 
atidarymas V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9)

M. K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje vyksta paroda „Japonijos 
šiuolaikinis menas iš J. Monkutės-
Marks muziejaus-galerijos kolekci-
jos“. Paroda veiks iki birželio 6 d. (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Prekiaujame 
vaizdo stebėjimo, 

apsaugos ir gaisro 
sistemomis, 

jas įrengiame ir 
aptarnaujame

Tel. 8 657 45678 
info@tavosauga.lt

Užuojautos
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Eglę 

Leonienę, netekusią mylimos sesers Irūtos.
J. ir V. Žūkai 

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Nuoširdžiai užjaučiame Vydmantą Žilinską, mirus brangiai Mamai. 
Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383
Statybų bendrovė siūlo darbą fasadų šiltintojams. 

Darbas Kaune. Vežame kiekvieną dieną.
Tel. 8 619 48352

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

Kviečiame dalyvauti senųjų 
Druskininkų kapinių tvarkymo darbuose

Balandžio 15 d. 14.20  val. „Nutrūkusi 
styga“ kolektyvas ir „Ryto“ gimnazijos 
moksleiviai su auklėtojomis Ramune 
Karloniene ir Dale Urboniene dalyvaus senųjų 
Druskininkų kapinių tvarkymo darbuose. 
Sutvarkysime kapus, uždegsime žvakutes ir 
su šia gražia intencija lauksime Šv. Velykų.

Priemonėmis darbams atlikti pasirūpins 
„Nutrūkusi styga“.

„Nutrūkusi styga“ kolektyvas prie šios 
iniciatyvos maloniai kviečia prisijungti visus 
norinčiuosius. 

Šaukiamas visuotinis eilinis medžiotojų klubo „Nemunas“ 
susirinkimas, kuris įvyks 2019.04.27 10.00 val., adresu: 

Liepiškių g. 28, Liepiškių kaimas, Druskininkų sav.  

Medžiotojų klubo „Nemunas“ visuotinio eilinio susirinkimo 
darbotvarkė:

1. Ataskaita už 2018-2019 m., finansinės revizijos už 2009-
2018 m. ataskaita;

2. Revizijos aktas;
3. Revizoriaus rinkimas;
4. Narių, nesumokėjusių nario mokesčio už praeitus 

medžioklės sezonus, šalinimas;
5. P. Čepulio nario mokesčio sumokėjimo klausimas;
6.  J. Žėko nario mokesčio sumokėjimo klausimas;
7. Biudžeto 2019-2020 m. svarstymas;
8. Nario mokesčio 2019-2020 m. svarstymas;
9. Dėl informacijos teikimo;
10. Bokštelių inventorizacija, skaičiaus ir vietos nustatymas, 

centralizuotas šėrimas;
11. Įstatai ir taisyklės;
12. Veterinariniai reikalavimai;
13. Kiti einamieji klausimai.

IEŠKOME PARDAVĖJOS AVALYNĖS PARDUOTUVĖJE 
„TARSI BASAS“ (TAIKOS G. 7, DRUSKININKAI).

PARDAVĖJA REIKALINGA ANTRAEILĖMS PAREIGOMS UŽIMTI, 
NEPILNAI DARBO SAVAITEI.

CV arba gyvenimo aprašymą (laisva forma) prašome siųsti 
el. paštu: cf.4862@gmail.com
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2019.04.13 d.
Šeštadienis

2019.04.12 d.
Penktadienis

2019.04.14 d.
 Sekmadienis

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 (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. 

Laukinė upė.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
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 Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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 PENK-

TADIENIO FILMAS „Vajana“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karibų piratai. Numirėlio skrynia“.
00:40 „Lemtingas posūkis 3“.
02:15 „Kietas riešutėlis 2“ (k.).
04:20 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
05:20 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.

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 Valanda su Rūta (k). 
12:00 Yra, kaip yra. 
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:30 SAVAITĖS HITAS Bornas. 

Galutinis tikslas.
23:50 Prezidento sprendimas.
02:25 PREMJERA Pelkių pabaisa. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Kitoks pokalbis su D. 

Žeimyte. 
07.30 Atliekų kultūra. 
08.00 Reporteris. 
09.00 Nuoga tiesa. 
10.30 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. 
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
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“.

06:50 „Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi“ (k). 

07:50 „Stoties policija“ (k).
08:50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:50 „Paskutinis faras“ (k).
10:50 „Kobra 11“ (k).
11:55 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 NKL finalo ketverto varžybos. 

Tiesioginė transliacija
19:00 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:00 Mirtinas žaidimas.
23:00 Tylos kodeksas (k).
01:00 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).

06:55 Premjera. Perlamutro dažai ir 
maži melai.

08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Rudųjų lokių rojus.

12:55 Pasaulio dokumentika. Misija 
„Galapagai“. Gelmių paslaptys.

13:50 Premjera. Džesika Flečer 7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dvi kartos. 
23:00 Tėtis.
01:00 Laukinė upė (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Rudųjų lokių rojus (k.).

03:35 Pasaulio dokumentika. Misija 
„Galapagai“. Gelmių paslaptys (k.).

04:25 Džesika Flečer 7 (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.  Erš-

kėtrožė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatin-

gi gyvūnų jaunikliai. Išrankūs ėdesiui.
12:55 Pasaulio dokumentika. Griz-

lių karalystė.
13:50 Puaro 13. Uždanga. Paskutinė 

Puaro byla.
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. Disi-

dentai. 
22:35 Begalinė meilė.
00:20 Vertėja.
02:30 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tingi gyvūnų jaunikliai. Išrankūs ėde-
siui (k.).

03:15 Pasaulio dokumentika. Grizlių 
karalystė (k.).

04:00 Klausimėlis.lt (k.).
04:25 Puaro 13. Uždanga. Paskutinė 

Puaro byla (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. Ma-

čiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Pabėgėlė“.
20.00 Žinios.
20.25 „Pabėgėlė“  (tęs.). 
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Senieji 

mokyklos ryšiai“.
00.30 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Aliaska“. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagal-

bą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Šuniškas gyvenimas“.
12:50 „Karalius Strazdabarzdis“.
14:55 „Simpsonai“.
15:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Karo dievas“.
23:25 „Drakono akys“.
01:10 „Karibų piratai. Numirėlio 

skrynia“ (k.).
03:50 „Peržengta riba“ (k.).
05:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagal-

bą“.
08:30 „Mamyčių klubas“. 
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 „Kaštonas. Centrinio parko di-

dvyris“.
13:15 „Stebuklinga žaislų krautuvė-

lė“.
15:05 „Nuleist periskopą!“.
17:00 „Simpsonai“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Atominė Blondinė“.
00:15 „Karo dievas“ (k.).
02:35 „Drakono akys“ (k.).
04:05 „Paskutinis iš Magikianų“ (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 3. Karo menas“.
23:55 „X mutantai“.
00:55 „Pasitikėjimas“.
02:05 „Kvantikas“.
02:55 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:50 „X mutantai“.
04:45 „Pasitikėjimas“ (k.).

06:25 „Tomo ir Džerio šou“ 
(k). 

06:50 „Žvėrelių būrys“. 
07:15 „“Nickelodeon“ valan-

da. Keista šeimynėlė“. 
07:45 „Kung Fu Panda“. 
08:15 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:45 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:15 „Ogis ir tarakonai“. 
09:45 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai.

11:30 Išprotėjęs profesorius.
13:25 Džekas ir Džilė.
15:20 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės 

kvapas.
17:00 Gyvūnų pasaulis. 

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 Oplia!
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Tai či meistras.
00:35 „Judantis objektas“.
01:35 Laiko ribos (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.55 „Pavojingiausios ke-

lionės. Haitis“. 
08.30 „Pavojingiausios kelionės. 

Kirgizija“. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimy-

te.
11.00 „Inspektorius Luisas. Kaltės 

išpirkimas“.
13.00 Adomo obuolys. 
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 

maistas“. 
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 Nežinoma Čekijos Lietuva. 

LDK kunigaikštis Vytautas ir Čekija. 
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.25 PREMJERA „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.30  PREMJERA „Šelesto bylos“ 

(tęs.). 
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 Vantos lapas. 
05.00 „Kita moteris“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimy-

te. 

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 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.

07:00 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitri-

na. 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio 

veteranų čempionatas. 2018 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-

si“. 
12:35 „Džino viešnagė Italijoje. Sau-

lėtos salos“. 
13:05 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:15 NKL finalo ketverto varžybos. 

Tiesioginė transliacija.
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigž-

dės – Šiauliai. Tiesioginė transliacija.
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 MANO HEROJUS Juodasis 

tinklas.
00:00 AŠTRUS KINAS Skambutis.

06:30 Ultimate Strongman 
Pasaulio veteranų čempio-
natas (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 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-

si“. 
12:30 „Džino viešnagė Italijoje. 

Saulėtos salos“. 
13:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:45 „Kas žudikas?“. 
17:00 Betsafe–LKL. Juventus-Ry-

tas. Tiesioginė transliacija
19:30 „Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Mirtinas žaidimas (k).
01:20 Skambutis (k).

06:10 „Tomo ir Džerio šou“ 
(k). 

06:35 „Žvėrelių būrys“. 
07:00 „“Nickelodeon“ va-

landa. Keista šeimynėlė“. 
07:25 „Kung Fu Panda“. 
07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
08:55 „Ogis ir tarakonai“. 
09:25 KINO PUSRYČIAI Flukas.
11:20 Viena diena Niujorke.
13:05 Kaip aš gelbėjau Prezidentą.
14:45 Valstybės galva.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Finalo ketvertas. 
21:30 PREMJERA Laiko ribos.
23:20 Pragaro vaikis.
01:35 Būk kietas (k).

01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Kita moteris“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.

2019.04.15 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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į 

Respublikos Prezidentus debatai. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 4.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (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 (kart.).

17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Pelenės isto-

rija.
21:30 Būk kietas.
23:30 Skautai prieš zombius.
01:20 Bornas. Galutinis tikslas (k).
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06:40 „Džino viešnagė Ita-

lijoje. Saulėtos salos“ (k). 
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Reali mistika“. 
11:40 „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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Kaliniai.
00:05 Juodasis tinklas (k).
01:55 „Iliuzija“ (k).
02:40 „Kriminalinė Maskva“ (k).

2019.04.17 d.
Trečiadienis

2019.04.18 d.
 Ketvirtadienis

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 Speciali laida dėl LR Konstitu-

cijos 55 straipsnio pakeitimo. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
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 tarny-

ba (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 Speciali laida dėl LR Konstitu-

cijos 12 straipsnio pakeitimo. 
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 Kaban-

čios 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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).

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“. 

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 

„Greitojo reagavimo būrys“.
23:50 „X mutantai“.
00:50 „Pasitikėjimas“.
01:50 „Kvantikas“.
02:40 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „X mutantai“.
04:20 „Pasitikėjimas“ (k.).
05:20 „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“ (k). 
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 KK2 (k). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS MS1. 

Kalėjimo griūtis.
00:20 „Judantis objektas“.
01:20 Smogiamoji jėga (k). 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k). 
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 KK2 (k). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Įkalinti.
00:20 „Judantis objektas“.
01:20 MS1. Kalėjimo griūtis (k).
02:55 Alchemija. VDU karta. 
03:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. 
08.00 Reporteris. 

09.00 „Gurovo bylos. Bet kokia kai-
na“.

10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
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 „Gluchariovas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
08.00 Reporteris. 
09.00 „Gurovo bylos. Bet kokia kai-

na“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
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 „Gluchariovas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Deimantų medžiotojai“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Deimantų medžiotojai“.

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 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
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 „Gluchariovas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Kita moteris“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.

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“ (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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Bėgliai.
22:55 Kaliniai (k).
01:50 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Deganti žemė.
22:50 Bėgliai (k).
00:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

06:10 „Mentalistas“ (k).
07:00 „Stoties policija“ (k).
08:00 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:00 „Paskutinis faras“ (k).
09:55 „Kobra 11“ (k).
10:55 „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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Taikinių žymėtojas.
22:55 Deganti žemė (k).
00:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
08:00 „Sudužusių žibintų gatvės“ 

(k).
09:00 „Paskutinis faras“ (k).
09:55 „Kobra 11“ (k).
10:55 „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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Taikinių žymėtojas.
22:55 Deganti žemė (k).
00:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.16 d.
 Antradienis

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
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. Kerštas su kaupu“.
00:30 „Pasitikėjimas“.
01:40 „Kvantikas“.
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „Pasitikėjimas“ (k.).
04:35 „Kvantikas“ (k.).
05:25 „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“ (k). 
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 KK2 (k). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Smo-

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
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?“. 
19:30 Specialus tyrimas. 

giamoji jėga.
00:20 „Judantis objektas“.
01:20 Tai či meistras (k). 

20:30 „Prakeikti“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nešdintis visu greičiu“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:00 „X mutantai“.
00:55 „Pasitikėjimas“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:45 „X mutantai“.
04:35 „Pasitikėjimas“ (k.).
05:35 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.). 

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į 

Respublikos Prezidentus debatai. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Smegenų paslaptys. Marse-

lis Prustas.
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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).

AT L I E K A M E 
s t a t y b o s  i r

 a p d a i l o s  d a r b u s . 
Te l .  8  6 0 1  5 2 5 9 0

Reikalingi virėjai (-jos),
padavėjai (-jos), virtuvės 

darbininkai (-ės).
Tel. 8 616 09593

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

Superkame „Audi“, VW, MB,
 „Mazda“, „Mitsubishi“,
 „Toyota“ automobilius. 

Gali būti ne važiuojantys, 
po autoįvykių. 

Pasiimame patys. 
Atsiskaitome iš karto.

 Tel. 8 686 94982

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
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Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.

Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50 
(šalia Baltic Petroleum degalinės).

Tel. 8 698 12218

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

Parduodame
juodžemį, galime
pristatyti į vietą.
Tel. 8 698 72320

Perku automobilius. 
Gali būti su
defektais.

Tel. 8 627 87576

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės 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

N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4
UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, skalda. 
Tel. 8 698 76866

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

Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas, 

armavimas, dekoratyvinis 
tinkas) 

Tel. 8 657 50460; 
8 675 83453

Lazerinės dermatologijos kabinetas
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.

Informuojame, kad  2019 m. balandžio 24 
d. bus atliekamas žemės sklypo (kadas-
tro Nr. 5925/0003:8), esančio Druskininkų 
sav., Kamorūnų k., ribų ženklinimas.                                                        
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savi-
ninkus (paveldėtojus):
kad. Nr. 5925/0003:249 9 val.; 
Nr. 5925/0003:248 9.15 val.; 
Nr. 5925/0003:4, 
Nr. 5925/0003:86 9.30 val.;
Nr. 5925/0003:196 10 val.                   

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 

Tel. Nr. 8-656 94485.

Informuojame, kad vykdomi žemės skly-
pų (kad. Nr. 5908/0004:21; kad. Nr. 
5908/0004:22; kad. Nr. 5908/0004:23) 
adresu Gerdašių g. 12, Gerdašių g. 14, 
Gerdašių k., Leipalingio sen., Druskininkų 
sav.  kadastriniai matavimai. Sklypų ribų 
paženklinimas vyks 2019-04-23, 10:00 
val. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr. 
5908/0004:105) savininkus atvykti į savo 
žemės sklypą.

Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. 
Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel.8-676-

02621, el.p.zemata.lt@gmail.com.

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Autoservisui reikalingas automechanikas ir darbuotojas, galin-
tis ardyti naudotus automobilius. Tel. 8 613 91192

Skalbykla ieško 
skalbinių lygintojos 

(-jo).
Lankstus darbo grafikas.
Laukiame Jūsų adresu: 

Gardino g. 5, Druskininkai.
Tel. 8 618 53854

UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų 

betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsako-

vo medžiagomis
*Atliekame paruošiamuosius 

darbus prieš betonavimą
*Dirbame mažuose ir dideliuose 

objektuose
Daugiau informacijos 

tel.: 8 655 54573, 8 640 31009

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

AB MEDINITA perka apvalią medieną, mišką su žeme ir 
išsikirtimui. Esant bendriems miško savininkams – sutvarko-

me dokumentus. Atliekame miško kirtimo, ištraukimo ir 
pervežimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: 8 685 64483

Sodų bendrijos „Papartis“ 
narių dėmesiui! 

Balandžio 27 d. 10 val. 
Paparčio 19-oje g., prie 

vandens bokšto, šaukiamas 
bendrijos narių ataskaitinis 
susirinkimas. Susirinkimui 

neįvykus, pakartotinis 
susirinkimas vyks gegužės 4 d.

SB „DZŪKIJA“ 2019 m. balan-
džio 19 d. 18 val. prie bendruo-

menės namų Jaskonių k. kviečia 
visuotinį narių susirinkimą.

DARBOTVARKĖ:
1. Veiklos ataskaita už 2018 m. 
2. Revizinės komisijos ataskaita. 
3. Bendrijos įstatų keitimas. 
4. Sąmatos 2019 m. tvirtinimas. 
5. Einamieji klausimai.

 
Susirinkimui neįvykus, pakartoti-
nis kviečiamas š. m. gegužės 4 d. 
17 val.

Valdyba

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, 
atsilyginsime.

 Tel. 8 684 44444

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu spygliuočių, 
lapuočių malkas. Tel. 8 612 49137

Seno stogo keitimo darbai, karkasiniai sprendimai, 
fasadų dažymas. Tel. 8 698 86902
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Asmeniniai skelbimai
Garažas Baltašiškėje. 
 Tel. 8 606 11653

Sodas, tinkamas gyventi žiemą 
su neįrengta mansarda sodų b-jo-
je „Papartis“. Kaina – 37000 Eur. 
Tel.: 8 627 44618, 8 620 80577  

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuo-
to kelio, netoli elektra. Kaina – 
8790 Eur. Arba keičiu į mišką. 
 Tel. 8 682 48474

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

Sodas „Raigardo“ b-joje, su na-
meliu, tinkamu gyventi vasarą. 
Kaina – 21000 Eur. Galima derė-
tis. Tel. 8 685 53645

6 a sodo sklypas Jaskonių k., Mi-
glos g. Tel. 8 699 39047

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

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

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

Sodas Viečiūnuose, SB „Papar-
tis“ su 2 aukštų mūriniu namu, 
pečium, geroje vietoje. Kaina – 
25000 Eur. Tel. 8 614 67590

6 a žemės sklypas su vasarna-
miu sodų b-joje „Dainava“, neto-
li „Eglės“ sanatorija, ribojasi su 
mišku, patogus privažiavimas. 
Tel. 8 605 85292

Sodas Viečiūnuose su mūriniu 1 
aukšto namu (40 kv. m), pečium, 
Paparčio 3-oji g. Kaina – 19500 
Eur. Tel. 8 628 66606

Parduodami automobiliai 
 ir jų dalys

„Opel Zafira“ 2007 m., 1,9 
dyzelinas, TA iki 2020.05.  
Tel. 8 647 33100

„VW Passat“, benzinas, ža-
lios spalvos, TA iki 2019.08. 
 Tel. 8 687 17148

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

Traktorius JUMZ už 1800 Eur 

su priekaba už 700 Eur; „Maz-
da2“ 2003 m., 2 l benzinas, TA iki 
2020.07. Tel. 8 623 35267

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

Naudotos, geros būklės vasari-
nės padangos R14 175/70 (2 vnt.). 
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 613 71001

Naudotos geros būklės padan-
gos: 205 R16C 110/108 (4vnt. 
visureigiams) už 100 Eur; vasa-
rinės 225/65 R17  (4 vnt., „Rav 
4“) už 100 Eur; vasarinės 215/55  
R17 (4 vnt.) už 100 Eur; padan-
gos 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 

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

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

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

VW šviesūs skardiniai ratlankiai 
R14 (4 skylių) po 5 Eur; gaubtai. 
Tel. 8 686 43600

Mažai naudota lenkiška dvivagė 
bulvių sodinamoji „Akpil“ už 510 
Eur; vienvagė bulvių kasamoji 
(transporterio defektas) už 340 
Eur. Tel. 8 682 58164

Vasarinės apynaujės padangos 
„Bridgestone“ R17 225/45 (4 vnt.). 
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 682 58164

„Opel“ lengvo lydinio ratlan-
kiai (4 taškai) R15 po 25 Eur.  
Tel. 8 650 99536

„Audi 100 Avant“ 1994 m., 2,6 l 
benzinas. Tel. 8 675 82044

„Renault Megane Scenic“ 2001 
m., 1,6 l benzinas, automatas.  
Tel. 8 675 82044

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliais, kaladėmis, kapo-
tos. Pristatome nemokamai. 
 Tel. 8 698 39795

Pušinės ir beržinės malkos.  
Tel. 8 648 92746

Parduodu supjautas malkas.  
Tel. 8 622 94035

Parduodama žemės ūkio  
produkcija

Avys. Tel. 8 622 83325

Mėšlas. Tel. 8 635 55971

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

Sraigių auginimo įrangą: laistymo 
žarnos, džiovyklos, šėrimo padė-
klai. Tel. 8 686 88838

Bičių šeimos, nauji aviliai, rėme-
liai koriams. Tel. 8 646 88970

Žirniai. Tel. 8 698 14440

Parduodami įvairūs daiktai

Moteriškos ir vaikiškos striu-
kės su kapišonu – nuo 14 Eur; 
7 pavarų dviratis už 170 Eur.  
Tel. 8 604 57914

Plastikinė vandens talpykla inte-
gruota į metalo konstrukciją (ne-
plautos) 1000 l. Kaina – 30 Eur. 
Tel. 8 688 80791

Skalbimo mašinos: „Bosch“ AA (6 
kg) už 80 Eur, „Žanussi“ AA už 70 
Eur; šaldytuvas „Elektroliux“ A už 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „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

Parduodamas nekilnojamas  
turtas

1 kambarys bendrabutyje Vie-
čiūnuose. Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8 622 38944

1 kambarys bendrabutyje, šil-
tnamių gatvėje, reikalingas 
remontas. Kaina – 8700 Eur.  
Tel.  8 686 42499

1 kambarys, 18 kv. m bendrabuty-
je Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur. 
Tel. 8 625 93924

1 kambario 34 kv. m butas Gardi-
no g. su baldais. Tel. 8 313 53051

58,52 kv. m butas-patalpos. Nau-
ja elektros instaliacija, grindinis 
šildymas, kanalizacija, vanden-
tiekis. Galima keisti paskirtį. Ats-
kiras įėjimas. Kaina – 35000 Eur. 
Tel. 8 623 67409, 8 62416580

2 kambarių 52 kv. m butą par-
duodu arba keičiu į butą Vilniuje.  
Tel. 8 624 99068

2 kambarių 34 kv. m butas 3 
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

2 kambarių 39 kv. m butas Gardi-
no g., 2 aukšte su baldais ir bui-
tine technika, po remonto. Kaina 
– 22000 Eur. Tel. 8 671 59773

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 re-
monto 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, atnau-
jintame renovuotame name. Kai-
na – 50000 Eur. Tel. 8 616 36909

2 aukštų 126 kv. m įrengtas gyve-
namasis namas su ūkiniu pastatu 
ir garažu 10,6 a sklype Sakų g., 
besiribojančiame su pušynu arba 
keičiamas į butą Druskininkuose 
ar Kaune. Kaina – 85000 Eur.  
Tel. 8 600 80228

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

13,33 a namų valdos sklypas 
prie Nemuno, naujai besikurian-
čioje gyvenamųjų namų gyven-
vietėje, Baltašiškėje. Asfaltuotas 
privažiavimas, atvesta elektra.  
Tel. 8 614 45161

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

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

90 Eur. Tel. 8 650 87433

Pirmos Komunijos suknelė, se-
noviniai daiktai: lygintuvai, radio 
imtuvas, pintos skrynios, verpimo 
rateliai ir kiti. Tel. 8 617 40100

Elektrinė pirties krosnelė „Har-
via“, naudoti faneruoti skydai, 
DVP plokštės, durų varčios.  
Tel. 8 686 43600

Televizorius „Goldstar“ su priedė-
liu, kasetinis ir kompaktinis grotu-
vai, virduliai. Tel. 8 630 36440

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 
12 Eur); SCART laidai, pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

Elektrinis 100 l boileris. Kaina – 
45 Eur. Tel. 8 686 88267

Pigiai 2 treniruokliai.  
Tel. 8 617 18899

Šviesi komoda (99x83 cm, dure-
lės ir 4 stalčiai) už 35 Eur; lova. 
Tel. 8 686 43600 

Pakabinami svetainės, virtuvės 
šviestuvai bei vilnonis kiliminis ta-
kas. Tel. 8 623 30673

Naudotas šaldytuvas „Gorenje“. 
Tel. 8 686 88778

Centralinio katilas (7 sekcijų), 
boileris, dušo kabina su padu, 
langai ir durys, televizoriai, lovos.  
Tel. 8 616 48116

Trimeris „Husqvarna“. Kaina – 
430 Eur. Tel. 8 672 15654

Perka

Aliuminio pudros miltelius (pi-
gmentas). Tel. 8 604 91810

1-2 kambarių butą Druskininkuo-
se. Tel. 8 694 32045

Ieško darbo

Vyras ieško darbo. Gali dirbti ap-
saugos darbuotoju, turi apsaugos 
darbuotojo pažymėjimą, B kate-
gorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 623 18090

Vyras ieško kiemsargio arba 
sodybos prižiūrėtojo darbo.  
Tel. 8 623 23430

Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti 
namus, butus, prižiūrėti senelius. 
Tel. 8 688 84671

Nuoma

Išnuomoju, perduodu panaudai 
arba parduodu išsirinkimui ūki-
nį nedidelį namą – ūkinį pastatą 
su 9 a sklypu centre, Klonio g. 
7. Tinka gyvenimui (apšiltintas, 
plastikiniai langai ir durys,  šildo-
mas elektra, vandentiekis, 2 kam-
bariai po 15 kv. m, dušas, WC). 
 Tel. 8 656 88734

Išnuomoju 1 kambarį 2 kamba-
rių bute miesto centre. Tel. 8 616 
48116

Išnuomoju 1 kambario butą Vie-
čiūnuose. Tel. 8 627 03211

Tvarkinga, dirbanti šeima išsinuo-
motų 2 kambarių butą ilgam laikui. 
Tel. 8 608 93540

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute su virtuve baldais 
ir buitine technika ilgam laikui. 
Pageidautina moteriai. Tel. 8 653 
83084

Nuo gegužės 1 d. išnuomojamas 
2 kambarių (18,6 kv. m ir 12,53 kv. 
m) butas Sveikatos g. 32. Tel. 8 
625 05457

Išnuomojamas 42 kv. m bu-
tas M. K. Čiurlionio g. Kaina – 1 
mėn./200 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 686 46169 

Kiti

Pamestas aplankas (galėjo būti 
pamestas parduotuvėje „Čia“ 
arba „Saulės“ mokyklos bibliote-
koje) su asmens aprašu ir nuo-
traukomis. Radusiam atsilyginsiu. 
Tel. 8 678 48806

Gal kas padovanotų veikiantį tele-
foną. Tel. 8 673 81012

Dovanoju šuniukus (SB „Daina-
va“). Tel. 8 603 77266

Pamesti „Audi“ automobilio raktai 
(Ateities g. rajone). Radusiam at-
silyginsiu. Tel. 8 620 19072

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojams.

Tel. 8 687 93693

Atliekame statinių (gyv. namų, sodų pastatų, garažų, butų) ka-
dastrinius matavimus. Užpildome deklaracijas statinių pridavi-
mui RC, sutvarkome dokumentus namo pridavimui Infostaty-

boje. Tel. 8 610 14407; 8 629 64563

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179

UAB „MAKVEŽA“ 
Įmonės kodas 161621777

PVM mokėtojo kodas LT616217716

informuoja, kad dingę neužpildyti specialieji apskaitos doku-
mentai PVM sąskaitų faktūrų blankai serijos MAK numeriai: 

3321643 (1 blankų vienetas) laikomi negaliojančiais.
Dingę užpildyti specialieji apskaitos dokumentai PVM sąskai-

tų faktūrų blankai serijos MAK numeriai: 3335050 
(1 blanko vienetas) laikomi negaliojančiais.

Dingę Pinigų priėmimo kvitų blankai serijos MPK numeriai: 
45564 (1 kvitų vienetas) laikomi negaliojančiais.
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Vasaros sezonui Druskininkų 
kultūros centras ieško 

bendradarbiavimo partnerių,
 organizuojant veiklas 
ant plūduriuojančios 

scenos (laivo) 
Druskonio ežere.

 
Pasiūlymus raštu teikti

 iki balandžio 19 d. 
el. paštu: 

info@druskininkukultūroscentras.lt 
Informacija tel.: (8 313) 58106

Balandžio 19-22 dienomis 
Druskininkai kviečia į Pa-
vasario šventę. Pagrindinis 
šventės akcentas – Vijūnė-
lės parke žiedus skleidžian-
tys apie pusė milijono narci-
zų – japoniškų sakurų fone. 

Būtent šioje grožio, įkvėpimo 
ir harmonijos oazėje vyks dau-
gybė nemokamų renginių, skir-
tų įvairaus amžiaus žiūrovams.

Įspūdinga narcizų jūra – tai 
kerintis, kvapą gniaužiantis re-
ginys, kuriuo pasigrožėti ir įsi-
amžinti nuo 2012 metų skuba ir 
druskininkiečiai, ir svečiai iš vi-
sos Lietuvos bei užsienio.

Narcizų žydėjimo šventės 
metu Vijūnėlės parke Drus-
kininkuose vyks koncertai: 
koncertuos muzikinis duetas 
„Music Time“, bardai, širdies 
stygas virpins akordeonistų du-
etas „Tautinis aidas“, savo dai-
nomis džiugins vaikų pop cho-
ras „O lia lia“ ir kiti.

Vyks DJ programos, poezi-
jos ir muzikos vakarai, burbu-
lų šou, istorinės inscenizaci-
jos. Be viso to, žiūrovus kerės 
išskirtinis reginys – ANBO dan-
gaus rapsodijos – lėktuvų akro-
batinis pasirodymas.

Pagrindinė scena, prie ku-

rios ir kvies susiburti šven-
tės organizatoriai – Druskonio 
ežero pakrantė. 

Idėja apsodinti baltais kva-
piais narcizų žiedais vieną 
gražiausių Druskininkų vietų 
– Vijūnėlės parką – kilo Drus-
kininkų savivaldybės merui 
Ričardui Malinauskui, viešint 
Briuselyje. 

Pirmieji 130 tūkstančių nar-
cizų buvo pasodinti 2011 metų 
rudenį. 

2012 metais šalia pėsčiųjų 
tako, skiriančio Druskonio eže-
rą ir Vijūnėlės tvenkinį, paso-
dinta 20 japoniškų sakurų.

Druskininkai kviečia į Narcizų žydėjimo šventę

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


