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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Patvirtinta Savivaldybės administracijos vadovybė,
priesaiką davė dar trys Tarybos nariai

įgaliojimus, buvo padaryti Tarybos
bei Administracijos, šiandien leidžia Druskininkams būti viena pirmaujančių savivaldybių daugelyje
savivaldos sričių: „Tačiau niekada
Savivaldybės taryba nepasiektų
tokių rezultatų, neturėdama stiprios
Administracijos komandos – pagrindinė našta būtent jai ir tenka.
Vilma Jurgelevičienė ne vienerius
metus vadovauja administracijai, ir
tai žmogus, kuriuo aš visiškai pasitikiu ir kuris puikiai susitvarko su
Administracijos užduotimis. Be to,
nors ir būdama pakankamai griežta
vadovė, randa bendrą kalbą su
Administracijos kolektyvu: ir apie
asmenines, darbuotojui rūpimas
temas, ir apie darbo reikalus. Teikiu jos kandidatūrą į Savivaldybės
administracijos postą.“
V. Jurgelevičienė, kuri nuo 2012ųjų vadovauja Savivaldybės administracijai, padėkojo merui už išreikštą pasitikėjimą ir pasidžiaugė,
kad Savivaldybėje daugelis specialistų drauge dirba nuo pat 2000
metų: „Pažįstame vieni kitus, žinome kompetencijas. Nuveikėme
daugybę darbų, kuriais galime
didžiuotis ne tik mes patys – jais
didžiuojamasi visoje Lietuvoje ir
užsienyje. Dažnai Druskininkų savivaldybė įvardijama geru savivaldos pavyzdžiu, pas mus važiuojama stažuotis ir semtis patirties.
Didžiuojuosi, kad kartu Druskininkuose darome gerus darbus, atliepiame bendruomenės lūkesčius.
Praėjus 18-ai mūsų darbo drauge
metų, laukia vis nauji iššūkiai. Reikia pokyčių, įkvėpimo, inovacijų,
kad ir toliau būtumėme reikšminga,
efektyviai dirbanti Savivaldybė“.
Patvirtinus V. Jurgelevičienės
kandidatūrą daugumos balsais,
posėdyje pasiūlyta ir Administracijos direktorės pavaduotojos
– V. Grigorienės – kandidatūra.
Ją pristatydama, V. Jurgelevičienė pabrėžė, kad V. Grigorienė yra savo darbo ekspertė,
gali būti pavyzdžiu, kaip sutelkti
komandą.

4 psl.

Artimiausius ketverius metus Druskininkų savivaldybei vadovaus meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Administracijai – balandžio 29 d. sušauktame Tarybos posėdyje daugumos balsais direktore patvirtinta V. Jurgelevičienė, direktorės pavaduotoja – V. Grigorienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Balandžio 29 d. sušauktas
naujai išrinktos Tarybos posėdis, kuriame daugumos balsais
paskirta Druskininkų savivaldybės administracijos vadovybė:
toliau administracijos direktore
dirbs Vilma Jurgelevičienė, o
jos pavaduotoja – Violeta Grigorienė. Posėdyje Tarybos nario
priesaiką davė dar trys nariai:
Aivaras Kadziauskas, Karolis
Kaklys, Artūras Skausmenis, jų
priesaikas priėmė Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkė
Laura Matjošaitytė.

Ir šią kadenciją Druskininkų
savivaldybės taryboje dirbs 25
nariai.
Artimiausių ketverių metų kadencijoje dirbs Druskininkų savivaldybės taryboje meras R. Malinauskas kartu su visuomeninio
rinkimų komiteto „Už Druskininkus
su Ričardu Malinausku“ nariais –
18 tarybos narių mandatų; taip pat
taryboje dirbs Tėvynės sąjungos
koalicija – 4 tarybos narių mandatai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga – 2 tarybos narių mandatai bei Lietuvos socialdemokratų

partija – 1 tarybos nario mandatas.
Nuo 2000-ųjų Druskininkų savivaldybei vadovaujantis meras R.
Malinauskas ir šiemet organizuotus
tiesioginius merų rinkimus laimėjo
triuškinančia balsų persvara. Už
jau šeštą kadenciją dirbantį Savivaldybės vadovą balsavo daugiau
nei 70 proc. Mero pavaduotoju patvirtintas Linas Urmanavičius, šias
pareigas ėjęs ir praėjusią kadenciją.Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, teikdamas V.
Jurgelevičienės kandidatūrą, įvardijo, jog sprendimai, kurie, pagal

Druskininkų
savivaldybės
inicijuotas
dujų balionų
likvidavimas
daugiabučiuose
namuose –
gerosios
praktikos
pavyzdys

3 psl.

Prokuroras
Gintaras Jasaitis
neištvėrė:
„Laužomi žmonių
likimai!“

5 psl.

Profesinės šventės
proga pasveikinti
Druskininkų
medikai

16 psl.
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Susitikime su būsimų priešmokyklinukų tėveliais
aptartos ugdymo programos

Druskininkų savivaldybėje
– susitikimas su Lietuvos
specialiosios kūrybos draugijos
„Guboja“ atstovais

Susitikime su būsimų priešmokyklinukų tėveliais visos mokyklos pristatė vykdomas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, atsakė į rūpimus klausimus/Druskininkų savivaldybės nuotrauka

Balandžio 25 d. organizuotame
susitikime su būsimų priešmokyklinukų tėveliais visos mokyklos pristatė vykdomas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programas, atsakė į rūpimus
klausimus.
Susitikimo metu Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown informavo, kad, siekiant sureguliuoti mokinių srautus, kovo mėnesį
Savivaldybės taryba patvirtino
2019-2020 m. planuojamą klasių
komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių bei mokinių
skaičių jose.
Nuo ateinančių metų rugsėjo

planuojama suformuoti po 4 grupes Druskininkų „Atgimimo“ ir
„Saulės“ mokyklose, po 1 klasę
– Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijose, numatant jose ugdomų
mokinių skaičių – po 20 mokinių
klasėje.
Dėl didėjančio ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus neplanuojama priešmokyklinio ugdymo
grupė lopšelyje-darželyje „Žibutė“, vietoj jos numatoma atidaryti naują grupę specialiųjų poreikių
vaikams „Saulės“ mokykloje, taip
sukuriant jiems palankesnę mokymosi aplinką, užtikrinant geresnį poreikių tenkinimą.

Susitikimo metu pažymėta, kad,
vadovaujantis šiuolaikinio ugdymo principais, visame pasaulyje siekiama sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui lankyti arčiausiai
namų esančią mokyklą. Visų mokyklų komandos, pristatę savo
veiklas, įgyvendinamus projektus
bei neformalų ugdymą, nuoširdžiai kvietė tėvelius rinktis mokyklą, kuri yra jiems priskirta pagal
gyvenamąją vietą.
Primename, kad prašymai nuo
2019 m. rugsėjo 1 d. lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei
priešmokyklinio ugdymo grupes
priimami iki š. m. gegužės 20 d.

Šokanti aikštė Druskininkuose, plovo virimo
čempionatas ir naktinis bėgimas aplink
Druskonio ežerą sukvietė daugybę svečių

Savivaldybėje aptartos Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ aktualijos,
Socialinių paslaugų centre per parodos atidarymą grojo „Spalvų orkestras“/Simonos Dailydaitės nuotraukos

Praėjusį trečiadienį susitikime
su mero pavaduotoju Linu Urmanavičiumi susitikę Lietuvos
specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė Viktorija
Vitaitė, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus pirmininkė Jūratė Kazakevičiūtė, savivaldybės
atstovai aptarė aktualius einamuosius klausimus, apžvelgė
esamą situaciją ir ateities gaires. Pasidžiaugta sėkmingu projektų įgyvendinimu, veiklos galimybėmis, šiltu žmogišku ryšiu,
vieni kitų palaikymu ir nuoširdžiu bendradarbiavimu.
Tądien Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro
galerijoje surengtas ir Lietuvos
specialiosios kūrybos draugijos
„Guboja“ Druskininkų skyriaus
ugdytinių parodos „Kūrybinės
metamorfozės 2019“ atidarymas. Parodos iniciatorės ir rengėjos – gubojiečių mokytojos:
menininkė, galerininkė Jūratė
Kazakevičiūtė bei dailės mokytoja Aurelija Vilūnienė.
Ypatingą parodos atidarymo
nuotaiką kūrė „Spalvų muzikos“
orkestras, vadovaujamas Romualdo Brūzgos. Koncerto metu ir
visi apsilankiusieji tapo... muzikantais.

Parodos organizatorių ir kūrėjų
atvyko pasveikinti Druskininkų
savivaldybės atstovai, bičiuliai
iš LSIŽGB Druskininkų „Viltis“
bei kitų nevyriausybinių organizacijų, autorių tėveliai ir draugai.
Mokytojos apgailestauja, kad
visiems jų ugdytinių kūriniams
parodyti galerijoje neužtenka erdvės: kiekvienas kūrinys – atskiras pasaulis, skirtingi išgyvenimai, nepakartojamos emocijos
ir vaizdiniai. Nesvarbu, kad skirtingi autoriai naudoja tas pačias
technikas (o jų gausa parodos
ekspozicijoje pribloškianti: koliažas, grafika, piešinys, tapyba ant
stiklo, keramika ir papjė mašė
su dekupažo dekoru ar tekstilės
elementais...) – kiekvienas autorius sukuria kažką savito ir labai
individualaus. Tai, kad pateikiama tokia gausybė technikų, parodos organizatorėms savotiškai
palengvino darbų sugrupavimą ir
sutalpinimą ribotoje erdvėje.
Socialinių paslaugų centro galerijos šviesi erdvė (Veisiejų g.
17, Druskininkuose) dabar užpildyta kruopštaus ir spalvingo,
mąslaus ir žaismingo, santūraus
ir provokuojančio meno kūriniais, kuriais pasigrožėti kviečiami visi.

TURTO NUOMA LAIKINAJAI PREKYBAI IR
PASLAUGOMS TEIKTI

Praėjusį šeštadienį Druskininkuose organizuotoje Šokio dienos šventėje netrūko trankios muzikos, įvairiausio žanro šokių ir
geros nuotaikos, kurią pradėjo ir
vainikavo masinis visų šventės dalyvių šokis „Flash mob“. Renginyje dalyvavo gausus būrys talentingų Druskininkų šokėjų.

Druskininkuose, prie uzbekų virtuvės patiekalų restorano „Bukhara“,
tądien organizuotas jau ketvirtasis
plovo virimo čempionatas. Visi, neabejingi šiam Artimųjų Rytų patiekalui bei trokštantys išmokti kulinarinių vingrybių, ruošiant plovą, buvo
mielai laukiami šiame renginyje.
Šventinį judesio ir muzikos bei gar-

Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukose – šventės akimirkos

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia pakartotinius turto, skirto laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti, aukcionus.

džių verdamo plovo kvapų kupiną
šeštadienį Druskininkuose vainikavo naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą ir Vijūnėlės tvenkinį.
Renginį organizavo: Druskininkų kultūros centras, Druskininkų
savivaldybė, Druskininkų visuomenės sveikatos biuras ir restoranas „Bukhara“.

Prekybai ir paslaugoms skirtas vietas, jų dydį bei galimas veiklas jose galima
peržiūrėti valstybės įmonės Registrų centro administruojamame tinklapyje: www.regia.lt/map/druskininku, pažymint pasirenkamus laukus: Savivaldybės veikla/laikinosios prekybos, paslaugų teikimo vietos.
Informacija apie nuomojamą turtą, turto nuomos viešus aukcionus bei jų vykdymo tvarką ir laiką skalbiama Savivaldybės interneto svetainės www.druskininkai.lt
skiltyje Administracija/Veiklos sritys/Finansai ir verslas/Licencijos ir leidimai
Druskininkų savivaldybės informacija
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Brangiosios Mamos ir Močiutės,
Jūs esate visko pradžių pradžia, užuovėja ir parama. Jūsų ak ys išmokė matyti grožį, lūpos – tarti tiesą, o širdis – mylėti ir branginti
žmones!
Linkime stiprybės ir sėkmės, šypsenos ir optimizmo. Būkite sveikos,
mylimos, apsuptos vaikų ir anūkų klegesio, mėgaukitės šia diena.
Lai ji būna nuskaidrinta šypsenų, gėrio ir gražių kasdienių stebuklų!
Su Motinos diena!
Druskininkų savivaldybės vardu,
meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės inicijuotas dujų
balionų likvidavimas daugiabučiuose namuose
Energetikos ministerijoje pristatytas kaip gerosios
praktikos pavyzdys
Balandžio 26 d. Energetikos
ministerijoje sušauktas tarpinstitucinis pasitarimas dėl
naftos dujų balionų pašalinimo iš daugiabučių namų ir
sklandaus gamtinių dujų tiekimo užtikrinimo Lietuvos gyventojams. Į pasitarimą buvo
sukviestos visos valstybinės
institucijos, atsakingos už
dujų sistemų kontrolę bei plėtrą: Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos
ministerijos, Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija, Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos, AB „Energijos skirstymo
operatorius“ bei kelių savivaldybių atstovai. Susitikimo
metu buvo aptartas Energetikos ministerijos parengtas
suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 20192021 metais veiksmų plano
projektas.
Druskininkų savivaldybė buvo
pakviesta į pasitarimą pristatyti savo gerosios patirties pavyzdį – sėkmingai vykdomą iniciatyvą, likviduojant dujų balionus
daugiabučiuose namuose, nors
tai ir nėra savivaldybės funkcija.
Dar 2017 metų pabaigoje Druskininkų savivaldybė, bendradarbiaudama su AB „Energijos
skirstymo operatorius“ bei UAB
„Lietuvos dujų tiekimas“, pakvietė daugiabučių namų gyventojus atsisakyti nuo blokados laikų užsilikusių, grėsmę keliančių
naftos dujų balionų ir jungtis prie
gamtinių dujų sistemos arba pasirinkti kitą alternatyvą – elektrines virykles.
Energetikams
paskaičiavus
tvarkingos vidaus dujų sistemos
prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir skaitiklio įrengimą arba
perėjimą prie kitų šaltinių – 150
eurų kiekvienam butui, Savivaldybė numatė 50 proc. sumos
kompensaciją gyventojams. Taigi prijungimas prie kitų norimų
šaltinių Druskininkų savivaldybės gyventojui kainuoja tik 75
Eur.
Bendradarbiaujant su Valstybinės energetikos inspekcija
bei ESO atstovais, daugiabučių
namų savininkų bendrijų pirmininkais ir daugiabučių namų
bendrojo naudojimo objektų

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė: „Džiaugiuosi, kad pavyko surasti bendrus sprendimus kartu su
daugiabučių namų bendrijų pirmininkais bei butų savininkais, o žmonės,
suprasdami problemos esmę, atsisako pavojingų dujų balionų.
Šiais metais balandžio 1 d. balionų
jau yra atsisakę beveik 200 butų savininkai. Druskininkuose iš viso yra beveik 1000 dujų balionų, todėl veikti dar
turime ką.
Dėkojame gyventojams už supratingumą ir labai kviečiame visus kitus kuo greičiau išreikšti savo apsisprendimą. Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti ir kompensuoti dalį prisijungimo užmokesčio gyventojams ir
spręsti pavojingų dujų balionų likvidavimo klausimą.“
administravimą atliekančia UAB
„Druskininkų butų ūkis“ susitikimų metu gyventojams buvo pristatytos visos sąlygos: aptarta
suskystintų naftos dujų balionų
keitimo eiga, įvardintos dujų balionų grėsmės gyventojų turtui
bei sveikatai, papasakota ir apie
sprogusių dujų balionų atvejus
Druskininkų savivaldybėje. Savivaldybei išreiškus rūpestį dėl
dujų balionų keliamo pavojaus,
supažindinus su visomis sąlygomis ir motyvuojant gyventojus, pavyko išspręsti visoje šalyje aktualią problemą.
Siekdama užtikrinti bendruomenės gerovę bei gyventojų
saugumą dėl pavojų keliančių
dujų balionų keitimo saugia prieiga prie dujų sistemos, Druskininkų savivaldybė pirmoji visoje
šalyje pradėjo minėtą iniciatyvą, kuri nėra numatyta savivaldybės funkcija. Pirmiausia dujų
balionai buvo panaikinti savivaldybės socialiniuose būstuose,
vėliau į procesą įsijungė daugiabučių namų bendrijos. 2018 m.
net 107 daugiabučių namų savi-

ninkai atsisakė suskystintų naftos dujų balionų naudojimo ir pasirinko saugią alternatyvą.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pasidžiaugė, kad dar 2017 m. pradėta iniciatyva tapo tokia sėkminga, o
druskininkiečių patirtimi domisi ir kitos Lietuvos savivaldybės:
„Džiaugiuosi, kad pavyko surasti bendrus sprendimus kartu su
daugiabučių namų bendrijų pirmininkais bei butų savininkais, o
žmonės, suprasdami problemos
esmę, atsisako pavojingų dujų
balionų. Šiais metais balandžio
1 d. balionų jau yra atsisakę beveik 200 butų savininkų. Druskininkuose iš viso yra beveik
1000 dujų balionų, todėl veikti
dar turime ką. Dėkojame gyventojams už supratingumą ir labai
kviečiame visus kitus kuo greičiau išreikšti savo apsisprendimą. Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti ir kompensuoti dalį
prisijungimo užmokesčio gyventojams ir spręsti pavojingų dujų
balionų likvidavimo klausimą.“

Druskininkų savivaldybės administracijai
reikalingas Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, – Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas. Ieškome specialisto, puikiai išmanančio viešojo sektoriaus įstaigų atliekamas prekių, paslaugų įsigijimo ir darbų vykdymo procedūras.
Kviečiame prisijungti prie profesionalios, dinamiškos ir ambicingos Druskininkų savivaldybės administracijos komandos!
Mes siūlome:
• darbą pozityviame, aktyviame, atsakingai dirbančiame, siekiančiame užsibrėžtų tikslų kolektyve;
• galimybę realizuoti savo idėjas;
• puikias sąlygas asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
• socialines garantijas ir darbo užmokestį, atitinkantį kvalifikaciją bei pastangas.
Veiklos sritys:
1. Rengti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus, atsakymų į tiekėjų pretenzijas projektus bei kitą su viešųjų pirkimų vykdymu susijusią
informaciją bei dokumentaciją.
2. Pagal savo kompetenciją rengti ir teikti Viešųjų pirkimų
tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, procedūrų, įvykdytų ir nutrauktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių ir kitas ataskaitas
bei kitą reikalingą informaciją.
3. Rengti raštų, paklausimų viešųjų pirkimų klausimais
projektus.
4. Pagal kompetenciją rengti viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus.
5. Vykdyti mažos vertės pirkimų procedūras Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (CVP IS).
7. Vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu
katalogu.
Reikalavimai:
• turėti socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties
aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko kvalifikaciją;
• turėti darbo patirties viešojo administravimo institucijoje ar
įstaigoje;
• išmanyti darbo viešajame sektoriuje principus, savivaldybės įstaigų kompetenciją ir veiklos tvarką;
• puikūs laiko planavimo įgūdžiai bei aukšta asmeninė
atsakomybė;
• puikūs analitiniai sugebėjimai, derybiniai įgūdžiai, orientacija į rezultatą;
• sugebėti greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, analizuoti teisinę bei kitą su darbo funkcijomis susijusią informaciją;
• būti pareigingam, atsakingam ir kruopščiam, turėti gerus
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Privalumai:
• teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
• darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje arba patirtis, rengiant prekių pirkimo, rangos, projektavimo ir(ar) panašius
dokumentus.
Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, privalo registruotis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir per ją Druskininkų savivaldybės administracijai
pateikti:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius
pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
• gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo
datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų
sąrašą (nurodyti dalykines savybes ir įgūdžius);
• užpildytą pretendento anketą.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Druskininkų savivaldybės
interneto svetainėse.
Dalyvauti atrankoje (atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)) bus kviečiami pretendentai, atitinkantys konkurso skelbime nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
Pasiteirauti galima tel.: (8 313) 51244, (8 313) 52 866 arba
el. p.: nijole.p@druskininkai.lt; edita.d@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų savivaldybės atstovai dalyvavo akcijoje „Darom“

Druskininkų savivaldybės administracijai
reikalingas darbuotojas, dirbsiantis pagal
darbo sutartį, – Ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas
Reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu
ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai;
studijų kryptis – statybos inžinerija.
2. Turėti inžinieriaus statybininko profesinę kvalifikaciją.
3. Turėti specialisto darbo patirtį viešojo administravimo institucijoje
ar įstaigoje.
Privalumai:
1. Darbo patirtis bendrastatybinių ir/ar specialiųjų statybos darbų
srityje.
2. Statybos magistro kvalifikacinis laipsnis.
3. Darbo patirtis rengiant statybos darbų resursų (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) skaičiavimus.

Šeštadienį Druskininkų savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai dalyvavo švarinimo akcijoje „Darom“!
Prisidėti prie kasmetės aplinkos švarinimo iniciatyvos, kartu išvalyti bei paruošti miestą naujam vasaros sezonui buvo kviečiami visų Druskininkų įstaigų, organizacijų ir bendruomenių atstovai.
Druskininkų savivaldybės administracijos atstovai 10 val. rinkosi prie nuotykių parko „One“, švarindami ir gražindami ten esančią teritoriją. Visi prasmingai praleido savaitgalį, kartu kurdami gražią, švarią ir jaukią aplinką.

Pagrindinės funkcijos:
1. Rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikti ataskaitas apie
sutarčių vykdymą.
2. Organizuoti statinių (statinių, pastatų, susisiekimo komunikacijų,
inžinerinių tinklų), kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybą leidžiančių dokumentų statyti naują,
rekonstruoti, remontuoti ar atnaujinti (modernizuoti) esamą statinį
gavimą.
3. Atlikti objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar atnaujinamų (modernizuojamų) iš Savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai
statytojo (užsakovo) funkcijas atlieka Druskininkų savivaldybės administracija, statytojo (užsakovo) funkcijas, priimti iš projektuotojų ir
tikrinti statybos bei remonto darbų projektinę dokumentaciją.
4. Esant poreikiui atlikti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, vykdyti statinių techninę priežiūrą.
5. Rengti statybvietės ir darbų perdavimo-priėmimo aktus, medžiagą ir techninę dokumentaciją perdavimui rangovams ir/ar inžinerinių paslaugų teikėjams.
6. Rengti medžiagą ir techninę-sąmatinę dokumentaciją statinių,
statinių techninių projektų ekspertizei.
7. Tikrinti statybos metu naudojamų medžiagų, produktų, įrenginių
bei įrengimų kokybę, reikalauti ją patvirtinančių dokumentų, informuoti statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.
8. Kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauti ir rengti
dokumentus tikrinant ir priimant paslėptus statybos darbus, išbandant
ir pripažįstant tinkamais naudoti statinius, pastatus, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, atskirus įrenginius, konstrukcijas.
9. Pagal poreikį atstovauti statytojui (užsakovui) statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybos užbaigimo procedūrose.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome
pateikti iki 2019 m. gegužės 10 d. dviem adresatams vienu metu el.
p.: rimas.v@druskininkai.lt; nijole.p@druskininkai.lt
Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje tel. (8 313) 53442 arba el. p.: rimas.v@druskininkai.lt
Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti
pretendentai.
Druskininkų savivaldybės informacija

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) ir Druskininkų aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialas,
siekdamos stiprinti tarpinstitucinius ryšius, aktyviau integruoti savo narius į Druskininkų bendruomenę bei skleisti informaciją apie aklųjų ir silpnaregių veiklas, gebėjimus, pasiekimus, ugdymo ir gyvenimo problemas drauge su Druskininkų savivaldybe, kultūros bei švietimo institucijomis šių metų
gegužės 8-9 dienomis organizuoja aklųjų ir silpnaregių dienas „Susitikimai“ Druskininkuose.
Kviečiame apsilankyti.

„The House“ ieško komandos pastiprinimo.
Reikalingi: padavėjai, barmenai, virėjai, indų plovėja/-as,
kambarių tvarkytoja/-as
Tel. pasiteirauti: +370 679 14738, adresas: M. K. Čiurlionio g. 61
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AKTUALI TEMA
Ar yra Lietuvoje teisingumas? Ką reiškia, jeigu tuo abejoja net aukščiausi Lietuvos teisėsaugos pareigūnai? O ką tada turi galvoti ir
kaip jaustis paprasti šalies žmonės? Ar teisybę galima rasti teismuose? Ar galima pasitikėti teisėjais? Ar teismai gali tapti susidorojimo
su neįtinkančiais asmenimis įrankiu?
Daug tokių klausimų iškyla, pastaruoju metu perskaičius dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistės Rasos Karmazaitės atliktus
žurnalistinius tyrimus, kuriuose apie tai atvirai kalba net garsiausi Lietuvos prokurorai.

Prokuroras Gintaras Jasaitis neištvėrė: „Laužomi žmonių likimai!“

Rasa Karmazaitė

straipsnį dėl piktnaudžiavimo
tarnyba. Disponuoti straipsniu
dėl prekybos poveikiu galima
plačiai. Leidžiama patraukti į
baudžiamąją atsakomybę, jei
apie kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai pasakoma pareigūnui. Pagal
dabartinę redakciją tai gali būti
pasiūloma, pažadama arba susitariama duoti.

Nors generalinis prokuroras
Evaldas Pašilis dabar į žurnalistų klausimus neatsako, nes
anapus Atlanto dalyvauja lyderystės mokymuose, tyla jam
netapo gera byla. Paprastai
nekalbūs kiti žinomi prokurorai „Lietuvos ryto“ žurnalistei
atskleidė skandalingų faktų,
kaip vyksta tyrimai.
– Ar tiesa, kad per pastarąjį
dešimtmetį prisidengiant kovos su korupcija vėliava buvo
masiškai kaltinami žmonės? –
paklausiau Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir
korupcijos tyrimo departamento
prokuroro Gintaro Jasaičio.
– Buvo atliktas tyrimas dėl Baudžiamojo kodekso 228 ir 229
straipsnių – piktnaudžiavimo ir
pareigų neatlikimo – inkriminavimo. 2016 m. buvo apibendrinta
5 metų praktika. Šiuose straipsniuose reikalaujama, kad būtų
įrodytas didelės žalos valstybei
požymis. O STT paprastai su
prokurorais perduodavo bylas
teismui ir tada, kai nebūdavo įrodytas didelės turtinės žalos (dabar per 12 500 eurų) požymis.
Tarkim, vyksta viešasis pirkimas, sekami pareigūnai, tiekėjai.
Nustatomi smulkūs pažeidimai
ir konstatuojama, kad viešasis
pirkimas buvo blogas, buvo piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi arba netinkamai atliktos pareigos. Tokiose bylose išteisinimų
buvo net iki 45 procentų! Su prokuratūros vadovais mes pradėjome diskutuoti, kad situacija yra
negera, praktiką reikia keisti. Dabar tokios bylos jau nepatenka
į teismus, jei nėra konkrečios
materialinės žalos, viršijančios

G. Jasaitis: „Nors žmonės galiausiai išteisinami, nukenčia jų vardas, artimieji. Tokios
klaidos – neištaisomos.“/Tomo Bauro nuotrauka

minėtą sumą. Pareigūnai, kurie
tas bylas tyrė, padarė didelę karjerą. Bylos, atiduotos į teismą,
pasibaigdavo po 5–6 metų išteisinimu, bet visuomenei buvo sudaromas įspūdis, kad labai gerai
kovojama su korupcija. Taip nukentėjo daug žmonių. Labiausiai
kentėjo todėl, kad pareigūnai
bylas paviešindavo, visuomenė
žmones iš anksto nuteisdavo. O
kai kaltinamieji būdavo išteisinami, tuo pareigūnai jau nesigirdavo. Taip vyko ir Suskystintųjų
gamtinių dujų terminalo byloje,
kurioje figūravo verslininkas Bronislovas Lubys, kurio teisininkai
parengė sutartį. Buvo įžvelgtas
kriminalas, pradėta baudžiamoji
byla, ji buvo nagrinėjama 7 metus. Finalas – terminalo statybos
nusitęsė 10 metų, o kaltų nėra.
Kiek dar yra tokių išteisintų?
Kiek žalos atlyginta? Senosiose
Europos Sąjungos valstybėse

žala būtų atlyginta net ne ginčo
tvarka.
– Prieš kelerius metus atsirado kitas galimas susidorojimo įrankis – 226 straipsnis
(prekyba poveikiu)?
– Kai Lietuva ratifikavo konvenciją dėl kovos su korupcija, nuo
2011 metų atsirado grėsmingas
226 straipsnis. Anksčiau jis vadinosi „Tarpininkų kyšininkavimas“.
Tada situacija buvo aiški – kyšis
gali būti duodamas tiesiogiai, bet
gali atsirasti ir tarpininkas. Teismų
praktikoje beveik 80 proc. bylų
nukeliaudavo į teismus ir būdavo
priimami apkaltinamieji nuosprendžiai tais atvejais, kai kyšis buvo
realus – pinigai, daiktas.
Bet pastaruoju metu atsiranda
bylų, kai nėra nustatytos konkrečios sumos, nėra surasti pinigai. Taigi situacija panaši į tą,
kuri buvo prieš 5-7 metus taikant

– Vadinasi, žmonės gali būti
apkaltinti net jei nedavė kyšio?
– Taip, galima pradėti ikiteisminį tyrimą, kai pareigūnas linktelėjo, mirktelėjo ir leido suprasti,
kad viskas bus sutvarkyta. Pagal
šiandieninę STT praktiką, kuri
dar nėra patvirtinta teismuose,
kyšis – tai viskas. Ne tik pinigai,
materialūs daiktai, bet ir įvairios
paslaugos, pažadas teigiamai
atsiliepti apie asmenį pareigūnui, priimančiam sprendimus.
Bet ar visais atvejais būtina taikyti baudžiamąją atsakomybę?
Pavyzdžiui, vykdant kriminalinę
žvalgybą fiksuojamas pokalbis
tarp verslininko ir pareigūno.
Verslininkas jo klausia, ar gali
padėti išspręsti klausimą, žada
nelikti skolingas. Tai pagal šitą
straipsnį tai jau – nusikaltimas.
Koks tokio pokalbio pavojingumo
laipsnis, jei toliau nieko neįvyko?
Baudžiamosios teisės specialistai juokiasi, kad 226 straipsnis
yra guminis ir jį galima pritaikyti
visiems, kai juos paseki.
– Ar straipsnis dėl prekybos
poveikiu įbaugino visuomenę?
– Manau, kad taip. Juo įbauginti
tie, kurie daro kokią nors įtaką
valstybės valdymui, versle.
– Ar šį straipsnį politikai gali
panaudoti prieš tuos, kurie neįtiko, kuriuos reikia patraukti,

kurių postas, pareigos kam
nors reikalingos?
– Taip, tai gali būti įrankis.
Verslo atstovai ir pareigūnai negali nebendrauti. O jei bendrauja,
turi galvoti, ką kalba. Taisyklės
pasikeitusios. Ar tai gerai? Visi
matomi kaip potencialūs korumpuoti asmenys. Koks tada tampa
gyvenimas? Kova su korupcija
turi būti prioritetinė veikla tiek
prokuratūroje, tiek kitose institucijose. Bet turėtų būti veikiama
protingai, kad žmonės nebūtų
persekiojami ilgą laiką, o po to
išteisinami ir jokios atsakomybės
tiems, kurie tam tikru metu elgėsi
eksperimentiškai.
– Ar bylos dėl prekybos poveikiu – tik eksperimentinės?
– Jeigu bylos atiduodamos į
teismus be rimtų įrodymų, tai kitaip nei eksperimentu to negalima
pavadinti. Yra ribinių situacijų, kai
prokuroras neįsitikinęs, kad laimės procesą. Ar tokią bylą reikia
siųsti į teismą? Juk už jos – žmonės. Dar nežinoma teismų nuomonė, o įtariamųjų, kaltininkų vis
daugėja. Prokuratūra turėtų būti
nepriklausoma. Bet jei prokurorai
lengva ranka rašo kaltinamuosius
aktus ir tokias bylas perduoda
teismui, vadinasi, priklausomybė
nuo specialiųjų tarnybų egzistuoja. Tai yra negerai. Tokios situacijos prieš 10–15 metų nebuvo.
Nebuvo taip rizikuojama žmonių
likimais. Žmogaus teisės turi būti
pirmoje vietoje. Dar D.Valys buvo
nurodęs visas bylas perduoti į
teismą. E. Pašilis nieko nekeičia.
Procesai užsitęsia. Nors žmonės
išteisinami, nukenčia jų vardas,
artimieji. Tokios klaidos – neištaisomos. O atsakingų nėra.
„Lietuvos rytas“ 2019-04-29

Patvirtinta Savivaldybės administracijos vadovybė, priesaiką davė
dar trys Tarybos nariai

atkelta iš 1 psl.

Savivaldybėje ji dirba nuo
1991-ųjų. Anksčiau vadovavo
Socialinės paramos skyriui, o
nuo 2012-ųjų dirbdama Administracijos direktorės pavaduotoja,
kuravo su kultūra, sveikatos apsauga, turizmu, vaikų teisėmis,
jaunimo klausimais susijusias ir
kitas sritis, atstovavo Druskininkų
savivaldybei LSA, LR Seime ir
kitų institucijų organizuojamuose
pasitarimuose.
Opozicija kartu dirbti atsisako
Naujos kadencijos savivaldybės Taryboje dirbs trys frakcijos:
viena daugumos ir dvi – opozicijos. Daugumos frakcija „Už Druskininkus“, vadovas – Ričardas
Malinauskas, pavaduotojas – Linas Urmanavičius; frakcija „Nuosaiki opozicija“, kurios vadovas
Donatas Mizaras, pavaduotojas
– Vytautas Dabrukas; kita opozicinė frakcija – Tėvynės sąjungos
ir Liberalų sąjūdžio frakcija. Šios
frakcijos vedliai kasmet keisis, o
pirmaisiais metais pirmininku bus
Konstantinas Rečkovas, pavaduotoju – Karolis Kaklys.

Naujai prisiekusius Druskininkų savivaldybės tarybos narius pasveikino ir jų priesaiką priėmusi VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Teisės aktai nustato, kad Savivaldybės taryba Kontrolės
komiteto pirmininką, Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką skiria
opozicijos rašytiniu siūlymu,

pasirašytu daugiau kaip pusės
visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių.
Tokius teikimus pastarajame
Tarybos
posėdyje
frakcijos
„Nuosaiki opozicija“ atstovai

pagarsino, pakviesdami jį pasirašyti bei prie bendro darbo su
„Nuosaikia opozicija“ prisijungti ir
Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakciją.
Tačiau į tai sulaukė tik K. Kaklio,

A. Balkės išvedžiojimų apie tai,
kad neva tai „Druskininkuose
nėra demokratijos“, o naujai pradedanti dirbti „Nuosaiki opozicija“
viską „teatralizuoja“.
Galiausiai, ko gero, patys susivokę, kokie absurdiški šie jų
argumentai, minėti opozicionieriai iš viso pasišalino iš Tarybos
posėdžio.
Tai, kad liberalai ir konservatoriai trenkė durimis – nieko naujo.
Skundais Druskininkų savivaldybės tarybą, Administraciją, Savivaldybės vadovus nuolat „apdovanojanti“ opozicija su A. Balke,
J. Šarkumi ir K. Kakliu priešakyje
ir prie jų vėliau prisijungusius K.
Rečkovu tokią taktiką naudojo ir
praėjusiose kadencijose.
Tokie „darbeliai“ neva Druskininkų labui, matyt, ir lėmė tai, kad
per pastaruosiuos savivaldos rinkimus liberalai ir konservatoriai
Druskininkų savivaldybės taryboje
bendrai gavo vos keturis mandatus. Žmonės įvertino ir pasirinko...
„Mano Druskininkai“
informacija
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Seminare – apie senovinį dzūkų dainavimą

„Žemynėlės“ (vad. L. Balčiūnienė) moterys padainavo dzūkiškų dainų/Ramunės Žilienės nuotrauka

Kūrybinėse dirbtuvėse-seminare „Senoviniai dzūkų dainavimo ypatumai“ dalyvavo įvairių Druskininkų krašto, aplinkinių vietovių kolektyvų vadovai, nariai bei lietuvių folkloru, etnografija besidomintys druskininkiečiai/Ramunės Žilienės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį centre „Dainava“ surengtose kūrybinėse dirbtuvėse-seminare
„Senoviniai dzūkų dainavimo ypatumai“ dalyvavo įvairių
Druskininkų ir viso Druskininkų krašto bei aplinkinių vietovių
– Lazdijų, Varėnos, Alytaus folkloro kolektyvų vadovai, nariai
bei lietuvių folkloru, etnografija
besidomintys druskininkiečiai.
Seminaro sumanytoja – Druskininkų kultūros centro etnografė,
folkloro ansamblių „Stadalėlė“ ir
„Žemynėlė“ vadovė, Nacionalinio
kultūros centro konsultantė Lina
Balčiūnienė. Pristatydama seminaro iniciatyvą, ji sakė, jog, drauge su kolegomis iš Nacionalinio
kultūros centro bevažinėdama po
folkloro kolektyvų apžiūras, pastebėjusi, kad dzūkai mažai dainuoja
vienbalsių dainų: „Nors, iš visų Lietuvos etninių grupių, kaip tik dzūkai turi daugiausiai būtent vienbalsių dainų, jos – įvairiausių žanrų.
Tikimės, kad, ruošiantis 26-ajai
regioninei Dainavos krašto folkloro šventei, skirtai Pasaulio lietuvių
metams, po šio seminaro mūsų
krašto folkloro kolektyvai įtrauks į
savo repertuarą kuo daugiau vienbalsių dainų.“
Seminaro pradžioje „Žemynėlės“ moterys padainavo dzūkiškų
dainų. Seminare savo pranešimus
skaitė, diskutavo bei pasidalino
įžvalgomis lektorės: etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė
Loreta Sungailienė ir etnomuzikologė Eglė Česnakavičiūtė.
Etnomuzikologė L. Sungailienė, pranešime nagrinėjusi muzikinio dialekto aspektą, atkreipė dėmesį, jog jis atspindi ne tik krašto
dainavimo tradiciją, bet ir tam tikro žmogaus, dainuojančio vieną
ar kitą dainą, muzikinį mąstymą. O
šiuolaikinį folklorizmą, L. Sungailienės žodžiais, galima suvokti labai individualiai, kūrybiškai, todėl
jai yra labai gražu, kad specialistai,
pedagogai, mokydami jaunus dainininkus, nesivadovauja vienu pavyzdžiui, autoritetu, o ieško būtent
to savo auklėtinio, ugdytinio balso,
intepretacijos ir tai puoselėja, saugo: „Dzūkiškasis dainos kodas visada buvo ir išlieka, tačiau individualus jo priėmimas rodo kūrybinį
santykį su folkloru, liaudies daina,
ir to nereikėtų pamiršti ar bijoti parodyti.“
„Kas liaudies dainą paverčia
liaudies daina?“ – tai buvo viena iš temų, kuria su seminaro dalyviais diskutavo etnomuzikologė

Etnografė L. Balčiūnienė džiaugėsi, kad,
padedant lektorei L. Sungailienei (kairėje), seminaro dalyviai turėjo galimybę analizuoti dzūkų dainų atlikimo subtilybes/Ramunės Žilienės nuotrauka

E. Česnakavičiūtė. Tarp visų lektorės aptartų veiksnių įvardintas ir
emocinis būvis: „Tai, kas susiję su
žmogaus, iš kurio mes dainą girdime, dainos pateikėjo emocijomis,
kurias jis išjausdavo tuo metu, kai
dainuodavo.“

Lektorė supažindino seminaro
dalyvius su pavydžiais, kaip liaudies daina yra aprengiama „moderniu rūbu“, kaip ji jungiama su
elektronine muzika: įvairios aranžuotės, popatlikėjų versijos. Seminare diskutuota apie liaudies
dainų perdainavimą, pasitelkiant
elektroninę muziką ir poliritmiką,
suteikiant joms unikalaus skambesio.
Kalbėdama apie tai, kur slypi
liaudies dainos klodai, E. Česnakavičiūtė, paragino saugoti senovinę dainavimo tradiciją, savo artimiausioje aplinkoje išnaudojant
progas fiksuoti vieno ar kito dainos perteikėjo įrašą, kad ir neįmantria, pavyzdžiui, mobiliojo telefono įranga. Juk svarbu tai, kad
būtų kuo daugiau galimybių girdėti
senovines lietuvių liaudies dainas,
žinoti, kaip jos atliekamos.
Antroje dalyje visi dalyviai turėjo
galimybę praktiškai prisiliesti prie
senovinio dzūkų dainavimo ypatumų. Padedami L. Sungailienės,
seminaro dalyviai dainavo vienbalses dainas, analizavo jų atlikimo subtilybes.
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos
kultūros ministerija, Druskininkų
kultūros centras.
Druskininkų kultūros centro
informacija

Seminaro lektorė, etnomuzikologė E. Česnakavičiūtė paragino saugoti senovinio dainavimo tradiciją/Ramunės Žilienės nuotrauka
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Gerdašiuose atidaryta unikalaus natūralaus mineralinio vandens „Uniqa“ gamykla
Druskininkų krašte ir vėl
buvo švenčiamos įkurtuvės.
Ketvirtadienį
Gerdašiuose,
netoli Druskininkų, surengtas naujo natūralaus mineralinio vandens prekinio ženklo
„Uniqa“ oficialus pristatymas
ir iškilmingai perkirpta modernios gamyklos atidarymo
juostelė. Renginyje dalyvavo
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo
pavaduotojas Linas Urmanavičius ir Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė,
Leipalingio seniūnas Antanas
Krancevičius, geologai ir urėdai, prekybos tinklų atstovai,
žinomi, sveikatingą gyvenseną
propaguojantys visuomenės
atstovai, žurnalistai.
Veiklą pradeda ypač moderni
nauja natūralaus mineralinio vandens „Uniqa“ gamykla, į kurią,
skaičiuojama, bendros investicijos – daugiau nei 4 mln. eurų. Iš
gamyklai priklausančio vandens
gręžinio bus išgaunamas unikaliomis, visoje Europoje itin retai
atrandamomis mineralinėmis savybėmis pasižymintis natūralus
mineralinis vanduo.
„Reta, kad investuotojai atvažiuotų ir domėtųsi tokia nuošalia
Druskininkų krašto vieta, todėl
džiaugiamės tuo, jog ši vieta
pasirinkta, kad čia yra ir dar
bus sukurta naujų darbo vietų“,
– atidarymo metu sakė Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas.
„Tai yra strateginė investicija,

Oficialiame naujo natūralaus mineralinio vandens prekinio ženklo „Uniqa“ pristatyme bei iškilmingai perkerpant simbolinę modernios gamyklos atidarymo juostelę, dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

nes planuojame plėstis mineralinio vandens segmente, ir esame
numatę, kad įsigytas unikalus
gręžinys produkciją tieks ir Lietuvos, ir užsienio rinkoms. Vanduo bus parduodamas su nauju
prekiniu ženklu „Uniqa“, kuris
reiškia „unikalus vanduo“ (angl.
unique aqua)“, – sakė naujosios
gamyklos direktorius Marius
Horbačauskas.
Pasak jo, jau įsigyjant vandens
gręžinį buvo žinoma, kad jame
esantis vanduo savo mineraline
sudėtimi skiriasi nuo kito Lietuvoje randamo vandens. Būtent

išskirtinės mineralizacijos savybės lėmė apsisprendimą įsigyti
šį gręžinį ir statyti naują modernią gamyklą Druskininkų rajone:
„Buvo pastebėta, kad vanduo iš
230 m gylio gręžinio savo sudėtyje turi itin daug natūraliai ištirpusio jodo, kas yra retenybė tiek
Lietuvos, tiek visos Europos geologinėse plotmėse. Tuo tarpu, tyrimai rodo, kad Lietuvoje jodo trūkumas yra epideminis – vos kas
penktas žmogus su maistu gauna
rekomenduojamą dienos normą.
Taigi šis vanduo turi potencialo
rinkoje padėti spręsti konkrečią

su visuomenės sveikata susijusią
problemą.“
Siekiant, kad vanduo gamybos
metu neturėtų sąlyčio su oru ir
išsaugotų visas unikalios mineralizacijos savybes, naujieji gręžinio savininkai investavo į itin
modernią gamybos techniką, kuri
atitinka tokio vandens išgavimui
keliamus aukščiausius reikalavimus. Požeminio vandens telkinio
dydis leidžia per metus išgauti iki
100 mln. litrų vandens. Gamykla,
pastatyta apie 1 ha žemės ploto
teritorijoje netoli Druskininkų
miesto esančiame Gerdašių

kaime. Dėl itin modernių technologijų gamykla veiklą pradėjo vos
su 6 darbuotojais, tačiau numatyta, kad greitu metu jų skaičius
dar bus didinamas.
Prekyba naujuoju prekinio ženklo
„Uniqa“ natūraliu mineraliniu vandeniu prasidės jau gegužę. Numatoma, kad gamintojai taikys į aukštesnės kokybės (angl. premium)
mineralinio vandens kategoriją.
Naujoji vandens gamykla yra AB
„Volfas Engelman“ investicija.
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba kviečia į orientacines varžybas
„Atrask Europą Druskininkuose“

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba (DSMT) kartu su
Druskininkų savivaldybės viešąja biblioteka pristato orientacines varžybas „Atrask Europą Druskininkuose“, kurios
organizuojamos gegužės 4 d.

15 val., minint Europos dieną. Tai – draugiškos aplinkai
orientacinės varžybos, reprezentuojančios vieną iš kertinių ES principų – laisvą ir nevaržomą judėjimą be sienų.
Pasitelkę orientacinių varžybų

formą su kūrybiškomis ir Europos sąjungos vertybes bei iniciatyvas atspindinčiomis ir atskleidžiančiomis užduotimis,
paminėsime Europos dieną ir
įprasminsime ją Druskininkų
savivaldybėje.
Kiekvienas varžybų dalyvis ne
tik turės galimybę dalyvauti draugiškose aplinkai orientacinėse
varžybose, susipažinti su Druskininkų apylinkėmis, bet kartu ir „atrasti“ tose apylinkėse skirtingas
Europos iniciatyvas.
„Europos Sąjunga paliečia mūsų
visų kasdienį gyvenimą, pradedant
nuo saugių kelių iki Erasmus+ mainų programos. Todėl svarbu susipažinti su ES mums teikiamomis
galimybėmis, nauda ir aktualijo-

mis. Orientacinės varžybos Europos Sąjungos tema gali puikiai pagelbėti, kartu atskleidžiant vieną iš
svarbiausių Europos Sąjungos vertybių – mobilumą“, – teigia DSMT ir
Jaunimo Europos komandos atstovė Eivilė Čakaitė.
DSMT kuratorius, jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas džiaugiasi iniciatyva ir
bendradarbiavimu su Druskininkų savivaldybės viešąja biblioteka: „Abipusių pastangų dėka turėsime patrauklų renginį, kuris ne tik
įprasmins Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 15-ąsias metines,
bet ir taps puikia savaitgalio pramoga druskininkiečiams ir kurorto svečiams“.
Orientacinių varžybų metu Drus-

kininkų pramogų aikštėje veiks informacinė palapinė, kurioje bus
nemokamai platinami leidiniai apie
Europos Sąjungą, tai pat bus galima sužinoti apie kitus įstojimo į
Europos Sąjungos 15-osioms metinėms skirtus renginius: spaudinių parodą „Europos kurortas
Druskininkai”, viktoriną ir kitas veiklas Druskininkų savivaldybės
viešojoje bibliotekoje, mokyklose
vyksiančias pamokas su #EUandME filmų peržiūromis.
Orientacinių varžybų nugalėtojų
laukia vertingi prizai!
Registracija: https://forms.gle/
BSh6irMCcaytwiQv6, daugiau informacijos tel. 8 621 70843.
Organizatorių informacija

Sportinio ėjimo varžybose – druskininkiečių pergalės
Birštone surengtose 33iose olimpinio vicečempiono
Antano Mikėno memorialo
sportinio ėjimo varžybose bei
Baltijos šalių sportinio ėjimo
jaunimo, jaunių ir jaunučių
komandiniame
čempionate
dalyvavo ir Druskininkų SC auklėtiniai, treniruojami Kęstučio
Jezepčiko.
Individualiose A. Mikėno memorialo varžybose ir Baltijos
šalių čempionate jaunučių 3
km distancijoje I-ąją vietą iškovojo Akvilė Orliukaitė (15:41)
jaunių 10 km distancijoje IIąją vietą iškovojo Ignas Dumbliauskas, o III-ąją – Justas
Galčius.
Sporto centro informacija

Individualiose A. Mikėno memorialo varžybose ir Baltijos šalių čempionate jaunučių 3
km distancijoje I vietą iškovojo A. Orliukaitė/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Jaunių 10 km distancijoje II vietą iškovojo I. Dumbliauskas (kairėje), o III – J. Galčius (dešinėje)/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka
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Druskininkų rankininkės – tarptautiniame rankinio turnyre Čekijoje

Trenerės D. Sukankaitės treniruojamos Druskininkų sporto centro rankininkės dalyvavo Čekijos sostinėje Prahoje surengtame tarptautiniame rankinio turnyre/Danguolės Sukankaitės nuotraukos

Balandžio 18-22 dienomis
dvidešimt trenerės Danguolės
Sukankaitės treniruojamų Druskininkų sporto centro rankininkių dalyvavo Čekijos sostinėje
Prahoje surengtame tarptautiniame rankinio turnyre. Šiemet
dvidešimt aštuntą kartą organizuotas rankinio festivalis sukvietė
835 merginų ir vaikinų komandas
iš Čekijos, Danijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, Slovėnijos, Danijos, Latvijos, Estijos

ir Lietuvos. Varžybos surengtos
penkiose amžiaus grupėse – varžėsi 2000-2001, 2002-2003, 20042005, 2006-2007, 2008-2014 metais gimę jaunieji rankininkai.
Druskininkų SC merginų rankinio komanda dalyvavo 2004-2005
metais gimusių sportininkų grupės
varžybose. Šioje amžiaus grupėje
dalyvavo 96 mergaičių komandos, kurios buvo suskirstytos į 16
pogrupių. Druskininkietėms teko
žaisti su Čekijos (12:15), Švedijos

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ automobilius. Gali būti nevažiuojantys, po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982

(14:11), Danijos (18:6) ir Vokietijos (13:25) komandomis. Sužaidus visas pogrupio varžybas ir
laimėjus prieš švedų komandą,
druskininkietės pateko į tolimesnį
B pogrupį, kuriame pagal varžybų
sistemą buvo žaidžiama iki pirmo
pralaimėjimo. B pogrupyje Druskininkų SC rezultatu 11:9 nugalėjo
danų komandą „Tik Taastrup“ ir
pateko į 16 komandų grupę, kurioje rezultatu 5:11 pralaimėjo kitai
danų komandai „Koge Handbold

II“.
Laisvu nuo varžybų metu susipažinome su įspūdingu Prahos
senamiesčiu. Pabuvojome prie
Šv. Vito katedros, Rotušės aikštėje stebėjome seniausią astronominį laikrodį, pasivaikščiojome
Karolio tiltu.
Penkios kelionės dienos prabėgo akimirksniu. Namo grįžome
pavargę, bet kupini puikių įspūdžių. Labiausiai kelione džiaugėsi pačios žaidėjos, kurios ne

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

tik įgavo daug žaidybinės patirties, bet ir patobulino užsienio
kalbos žinias, bendraudamos su
kitų šalių bendraamžėmis. Tokios
patirtys mergaites skatina siekti
aukštesnių sportinių tikslų, moko
bendrauti ir bendradarbiauti.
Trenerė kartu su komanda dėkoja tėveliams ir UAB „Lesta“, kurių dėka organizuota kelionė.
Druskininkų sporto centro
informacija
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Renginiai
Gegužės 2 d. 14 val. ir 16
val. V. K. Jonyno galerijoje
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos nemokami edukaciniai
užsiėmimai
„Pažinti
meną
pojūčiais: moderni ir šiuolaikinė
Lietuvos dailė“, skirti turintiems
regos negalią ir visiems tiems,
kurie išdrįs leistis į kelionę
po vizualaus meno kūrinius
tamsoje.
Būtina išankstinė registracija
tel.: 8 (313) 55553 (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
Gegužės 3 d. 12.30 val.
Vilniaus
Algirdo
muzikos
mokyklos styginių instrumentų
ir solistų koncertas „Skamba
muzika Lietuvos muziejuose
ir dvaruose“ (M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje)
Gegužės 3 d. 16 val.
Literatūrinė popietė vaikams
„Tavo vardas šviesesnis už
saulę“, skirta Motinos dienai
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 9 d. 17 val. sporto
centre Druskininkų „Bočių“
pasagos
mėtymo
klubas
kviečia į komandines pasagos
mėtymo varžybas, skirtas Jono
Čiginsko atminimo taurei laimėti
(Druskininkų sporto centras, M.
K. Čiurlionio g. 97)
Gegužės 10 d. 16 val. Jurijaus
Šeniavskio knygos „M. K.
Čiurlionis ir Sankt Peterburgas“
pristatymas M. K. Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje.
(M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Parodos
Gegužės 11 d. 16 val.
rengiamas
Ramintos
Ardzevičienės
parodos
„Spalvotos balos“ atidarymas
V. K. Jonyno galerijoje (V. K.
Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Iki gegužės 9 d. V. K.
Jonyno galerijoje veiks V.
Vasiliauskaitės paroda „Laiptai
į gelmę“ (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)
Iki gegužės 27 d. veiks
Druskininkų
savivaldybės
priešmokyklinio amžiaus vaikų
piešinių paroda „Pavasaris
kviečia
mus“
(Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Iki gegužės 23 d. veiks
Leipalingio
progimnazijos
priešmokyklinio
ugdymo
skyriaus
mokytojos
R.
Masionienės ugdytinių kūrybinių
darbelių parodėlė „Pavasaris
ir
vaikai“
(Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
Leipalingio padalinys, Alėjos g.
30, Leipalingis)

BALDAI

Parduotuvė-studija „Cinamonas“ ieško barmenės (-o)-pardavėjos (-jo). Tel. 8 658 52420
Restoranui „Elingas“ reikalingi: virėjai (-jos), virtuvės pagalbiniai (-ės) darbuotojai (-jos). Tel. 8 658 52420

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Gegužės 3 d. 17 val.
organizuojamas
Deivido
Sinkevičiaus kūrybos darbų
parodos
„Faktotumas“
atidarymas (Druskininkų amatų
centras „Menų kalvė“, M. K.
Čiurlionio 27)
Iki birželio 6 d. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje veiks
paroda „Japonijos šiuolaikinis
menas iš J. Monkutės-Marks
muziejaus-galerijos kolekcijos“
(M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
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Viečiūnuose – smagios Vaikų velykėlės
Jolita Miliauskienė
Gražią ir saulėtą sekmadienio popietę prie Viečiūnų
bendruomenės centro į Atvelykio šventę „Vaikų velykėlės“ susirinko vaikučiai ir jų
tėveliai.
Šioje šeimyninėje popietėje
vaikučiai žaidė tradicinius Velykų žaidimus: mažieji spalvino, rideno milžiniško dydžio medinius
margučius, didesni varžėsi margučio nešimo šaukšte, margučio
nešimo skrybėlėje, margučio sukimo, margučio labirinto rungtyse, išbandė savo laimę, sukdami
laimingąjį margutį. Visus maloniai
džiugino ir šventinę nuotaiką kūrė
po pievą besiganančios mažosios
avytės iš Giedriaus ir Jurgitos Gudaičių ūkio. Šventėje dalyvavę
vaikučiai buvo apdovanoti Velykų
bobutės saldžiaisiais prizais.

Į Atvelykio šventę „Vaikų velykėlės“ prie Viečiūnų bendruomenės centro susirinko vaikučiai ir jų tėveliai/Jolitos Miliauskienės nuotrauka

Bėgimo entuziastus subūrė naktinis bėgimas „Crazy night run“
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
kartu su Druskininkų sporto
centru, šeštadienį organizavo naktinį bėgimą „Crazy night
run“. Renginio tikslas – skatinti gyventojus būti fiziškai aktyvius ir puoselėti sveiką gyvenimo būdą.
Naktiniame bėgime susirinkusieji galėjo pasitrinkti 1,1 km arba 2,8
km trasą. Prieš bėgimą dalyviai atliko apšilimo mankštą, kad bėgikų
kūnai būtų paruošti fizinei veiklai.
Sporto entuziastai varžėsi, kurie greičiau pasieks finišą. Po tris
bėgikus, kurie pirmieji įveikė abejas trasas, buvo apdovanoti Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro bei „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro
AQUA“ įsteigtais prizais. Džiaugiamės dideliu žmonių susidomėjimu
šiuo renginiu ir kviečiame dalyvauti kituose organizuojamuose sveikatinimo renginiuose.
Dėkojame mūsų partneriams –
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA“ ir Druskininkų
policijos komisariatui.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Bėgimo entuziastai šeštadienį dalyvavo naktiniame bėgime „Crazy night run“, kuriuo siekta paskatinti gyventojus būti fiziškai aktyvius ir puoselėti sveiką gyvenimo būdą/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Šventė „Susieikim, kaimynėliai“ subūrė Druskininkų
krašto bendruomenes
Per Atvelykį Druskininkų
krašto bendruomenės į Leipalingyje organizuotą tradicinį renginį „Susieikim,
kaimynėliai“ susirinko Viečiūnų, Ricielių, Stračiūnų,
Jovaišių, Leipalingio bendruomenės bei Leipalingio jaunimo komandos. Šių
metų tema – pažintis su Leipalingio miestelio istorija.
Visus susirinkusius prie
svarbiausio miestelio objekto – Leipalingio dvaro – pasitiko žavios damos, Leipalingio
miestelio seniūnas Antanas
Krancevičius ir Leipalingio
miestelio bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė.
Šiais metais šventė buvo neįprasta. Komandos dalyvavo
orientacinėse varžybose, kurių tikslas – susipažinti su Leipalingio mietelio istorija, pastatais ir įvykiais, turėjusiais

įtakos miestelio raidai, žmonių likimams. Komandos turėjo aplankyti 10 objektų –
Leipalingio dvaro kumetyną,
sodininko namelį, spirito varyklą, valsčių, senąją pradinę
mokyklą, senąjį paštą, „Monopolį, A. Volungevičiaus foto
ateljė ir buvusią milicijos nuovadą. Kiekviename taške komandos turėjo kūrybiškai ir
originaliai atlikti užduotis, kurios buvo pateiktos per mobilią
programėlę. Vėliau visi rinkosi į laisvalaikio salę, kurioje surengtas orientacinių varžybų
aptarimas, apdovanojimų ceremonija ir linksma vakaronė.
Šventės organizatoriai dėkoja bendruomenėms, radusioms laiko pabūti visiems
kartu.
„Mano Druskininkai“
informacija

Į Leipalingyje organizuotą tradicinį renginį „Susieikim, kaimynėliai“ susirinko Viečiūnų, Ricielių, Stračiūnų, Jovaišių, Leipalingio bendruomenės
bei Leipalingio jaunimo komandos/Redo Pakulio nuotrauka
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Sutvarkyti apleistą svetimo žmogaus
amžinojo poilsio vietą – žmogiška ir kilnu
Kai įmonės „Nutrūkusi styga“ kolektyvo vadovai prieš šv. Velykas
pakvietė druskininkiečius dalyvauti senųjų Druskininkų kapinių
tvarkymo darbuose, į
šį kvietimą atsiliepė ir
„Ryto“ gimnazijos bendruomenė.
1a ir 1d klasių gimnazistai kartu su auklėtojomis
Dale Urboniene ir Ramune Karloniene padėjo
tvarkyti kapus senosiose Druskininkų kapinėse.
Buvo tvarkomi labai apleisti kapai – gimnazistai grėbė lapus, rinko šakas, aplaužė per didelių
išsikerojusių krūmų šakas, nurinko senas žvakes ir labai senas dirbtines gėles.
Pedagogės sakė, kad
tokį „Nutrūkusios stygos“ pasiūlymą vertina
teigiamai – vaikai atliko
gražų darbą, kuris svarbus ir bendruomenei, ir
jiems patiems: „Tai savanoriška veikla, apie kurią šiais laikais taip plačiai kalbama. Ir vaikai
reagavo labai geranoriškai, nereikėjo ilgų kalbų
apie vertybes. Kartais
geriau praktinis darbas,
nei kalbos. Mokiniai, pasiskirstę į grupeles, darniai ir sparčiai atliko darbus, nereikėjo raginti ar
prašyti. Pirmokai gimnazistai pakankamai suaugę ir supratingi – juk
sutvarkyti svetimo žmogaus apleistą amžinojo
poilsio vietą yra žmogiška, kilnu.“
„Mano Druskininkai“
informacija

Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Vandą Matkevičienę,
mirus mylimai seseriai Marytei.
Draugės Ona, Olga ir Onutė

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Gimnazistai kartu su auklėtojomis padėjo tvarkyti kapus senosiose Druskininkų kapinėse/Organizatorių nuotrauka

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

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

Dėkojame visiems, padėjusiems palydėti į amžino poilsio
vietą Vitalijų Kolesnikovą, o ypatinga padėka – UAB „Okona“
– už profesionaliai ir atsakingai suteiktas laidojimo paslaugas.
Velionio artimieji

Oro filtrų gamintoja UAB „M-Filter EU“ siūlo darbą
GAMYBOS INŽINIERIUI

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Atsakomybė ir pareigos:
• Įrengimų priežiūra ir remontas;
• Gamybos proceso tobulinimas ir racionaliausių sprendimų
įgyvendinimas;
• Naujos įrangos paieška, pirkimas ir įdiegimas;
• Darbo organizavimas, sprendžiant kasdieninius techninius
klausimus.
Reikalavimai:
• Išsilavinimas mechaninės arba elektros inžinerijos srityje;
• Darbo patirtis įrengimų priežiūros srityje;
• Aukštesniojo lygio anglų kalba;
• IT sistemų išmanymas būtų privalumas.
Gyvenimo aprašymą anglų kalba siųskite el. paštu:
jarkko.roytta@m-filter.fi iki 2019 m. gegužės 15 d.
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2019.05.03 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 5.
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 Rinkimai 2019. Kandidatų į
Europos Parlamentą debatai.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Ex machina.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Beatos virtuvė (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ralfas Griovėjas“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS
„Melas vardan tiesos“.
00:30 „P2“.
02:20 „Uola“ (k.).
04:45 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:15 „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“ (k).
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).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:10 SAVAITĖS HITAS Ekvalaizeris.
23:55 Kapų plėšikė Lara Kroft.
01:50 Raudonojo spalio medžioklė (k).
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 Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 Europos Parlamento rinkimų
laida.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.

02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Pabėgėlė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.

17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Meškiukas Padingtonas.
21:20 Kaip atsikratyti boso?
23:15 Bernvakaris Australijoje 2.
01:05 Vampyrai užkniso juodai.
02:35 Ekvalaizeris (k).

06:10 „Mentalistas“ (k).
07:05 „Stoties policija“ (k).
08:05 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 „Kobra 11“ (k).
11:05 „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“.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pavojingas sandėris.
23:40 Sąžiningas žaidimas (k).
01:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.55 „ TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė“.
08.30 „ TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Iš
ugnies gimusi gyvybė“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi Palanga. Palangos architektūra“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „Švari mityba: purvina tiesa“.
18.00 Žinios.
18.30 Nuoga tiesa.
20.00 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šelesto bylos“ (tęs.).
23.05 „Deimantų medžiotojai“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 „Pabėgėlė“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.

2019.05.04 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ (k.).
07:00 Premjera. Mumija Dumis ir
Šakabos sfinksas.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas.
Himalajai. Kova dėl išgyvenimo.
12:55 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus.
Žmogaus ir gamtos santarvė.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dvi kartos.
23:00 Šimtas kelių iki grabo lentos.
01:00 Ex machina (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3.
Himalajai. Kova dėl išgyvenimo (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus.
Žmogaus ir gamtos santarvė (k.).
04:25 Džesika Flečer 7 (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Ilgo plauko istorija“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Noriu šio darbo!“.
12:00 „Princesė Ir Janekas“.
13:45 „Urmu pigiau“.
15:50 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Kandelarija“.
22:50 „Meilės priesaika“.
00:55 „Melas vardan tiesos“ (k.).
03:30 „Kietas riešutėlis. Puiki diena
mirti“ (k.).
05:10 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:25 „Tomo ir Džerio šou“
(k).
06:50 „Žvėrelių būrys“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:50 „Kung Fu Panda“.
08:20 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:50 „Ogis ir tarakonai“.
09:00 KINO PUSRYČIAI Ant bangos.
10:45 Nensė Driu.
12:45 Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga.
14:55 Roko karalienė.
17:00 Gyvūnų pasaulis.

06:05 „Vaikai šėlsta“.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
atrankinis etapas. 2018 m.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13:05 „Ekstrasensų mūšis“.
15:35 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo.
22:15 MANO HEROJUS Kapitonas
Filipsas.
00:55 AŠTRUS KINAS Karo menas.
Atpildas.

2019.05.05 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Brėmeno muzikantai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kiečiausi mažyliai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Sulaukėjęs šuo dingas.
13:50 Mis Marpl 1. Žmogžudystė
klebonijoje.
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 Labdaros koncertas „Laiškai
mamai“. Tiesioginė transliacija iš „Vaidilos“ teatro.
23:00 Pono Darsio sutramdymas.
00:30 Edo televizija.
02:30 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kiečiausi mažyliai (k.).
03:20 Pasaulio dokumentika. Sulaukėjęs šuo dingas (k.).
04:20 Mis Marpl 1. Žmogžudystė
klebonijoje (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Arlo - kalbantis paršelis“.
13:05 „Lizės Magvair filmas“.
14:55 „Ponia Dautfajė“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“.
22:30 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Bėdos kurorte“.
00:15 „Persekiojama daktaro“.
01:55 „Meilės priesaika“ (k.).
03:45 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
04:45 „Virtuvė“.
06:25 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
06:50 „Žvėrelių būrys“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:50 „Kung Fu Panda“.
08:20 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Didžioji kriaušė ir magiška jos kelionė.
11:00 Mano naujas geriausias draugas.
12:50 Anabelė ir Nantaketo vaiduokliai.
14:45 Policininkai ir Robersonai.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kas nori būti Prezidentu?.
Kandidatų į Prezidentus debatai. Tiesioginė transliacija.
22:00 Amerikiečių snaiperis.
00:40 Galutinis tikslas 2.
02:20 Kaip atsikratyti boso? (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 „Pasaulis iš viršaus“.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Šerlokas Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Kartą po 20 metų“.
20.00 Žinios.
20.25 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Muzika,
dėl kurios galima numirti“.
00.30 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Turkija“.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato atrankinis etapas (k). 2018 m.
07:30 „Džiunglių princesė

Šina“.
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 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13:05 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. Rytas Skycop. Tiesioginė transliacija
19:30 „Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Pavojingas sandėris (k).
01:35 Karo menas. Atpildas (k).

2019.05.06 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.

09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 5.
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 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „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 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Vyriausiasis vadas“.
23:45 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
00:45 „Tironas“.
01:35 „Amerikiečiai“.
04:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ (k.).
04:45 „Tironas“ (k.).
05:35 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis (k).
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 KK2 (k).
16:35 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. PREMJERA Agentų žaidimai.
00:40 „Judantis objektas“.
01:40 Amerikiečių snaiperis (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Rasputinas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
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06:35 „Mentalistas“ (k).
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Betmenas. Pradžia.
23:50 Kapitonas Filipsas (k).
02:25 „Iliuzija“ (k).
03:05 „Kriminalinė Maskva“ (k).
03:50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.07 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 5.
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 Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
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 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Namas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
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 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Karaliaus vardu 2. Du pasauliai“.
23:55 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
00:50 „Tironas“.
01:45 „Amerikiečiai“.
04:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ (k.).
04:50 „Tironas“ (k.).
05:35 „Virtuvė“.
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).
16:35 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 Pasaulinis karas Z.
00:50 „Judantis objektas“.
01:45 Agentų žaidimai (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Šelesto bylos“.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Rasputinas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Europos Parlamento rinkimų
laida.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
06:35 „Mentalistas“ (k).
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Korumpuotasis.
23:15 Betmenas. Pradžia (k).
02:00 „F. T. Budrioji akis“.
02:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.08 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 5.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į
Respublikos Prezidentus debatai.
22:45 Dviračio žinios.
23:10 Po vienu dangum.
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 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (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 „Deganti širdis“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.

18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija“.
22:25 „Vikinglotto“.
23:50 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
00:50 „Tironas“.
01:35 „Amerikiečiai“.
02:25 „Ekstrasensai tiria“.
03:50 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ (k.).
04:35 „Tironas“ (k.).
05:20 „Virtuvė“.
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).
16:35 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 Išlikimo
žaidimas.
00:20 „Judantis objektas“.
01:20 Pasaulinis karas Z (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Pasaulis iš viršaus.
07.00 Skinsiu raudoną

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
09.00 „Šelesto bylos“.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Rasputinas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
06:35 „Mentalistas“ (k).
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 „Katastrofos diena“.
00:40 Korumpuotasis (k).
02:35 „F. T. Budrioji akis“.
03:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.09 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 6.
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 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:45 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
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 „Šilumos smūgis“.
23:50 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
00:50 „Tironas“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ (k.).
04:45 „Tironas“ (k.).
05:35 „Virtuvė“.
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).

16:35 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 Balsuok
už mane.
00:15 „Judantis objektas“.
01:10 Išlikimo žaidimas (k).
02:50 Alchemija. VDU karta.
03:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Pasaulis iš viršaus.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Rasputinas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Prezidento rinkimų laida.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
06:40 „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 Betsafe–LKL. Žalgiris - Neptūnas. Tiesioginė transliacija
21:00 Vendeta.
22:50 „Katastrofos diena“ (k).
02:15 „F. T. Budrioji akis“.
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

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

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

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.
AB MEDINITA perka apvalią medieną, mišką su žeme ir
išsikirtimui. Esant bendriems miško savininkams – sutvarkome dokumentus. Atliekame miško kirtimo, ištraukimo ir
pervežimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: 8 685 64483

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

Remontuojame namus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus. Tel. 8 631 76783

UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų
betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsakovo medžiagomis
*Atliekame paruošiamuosius
darbus prieš betonavimą
*Dirbame mažuose ir dideliuose
objektuose
Daugiau informacijos
tel.: 8 655 54573, 8 640 31009

Brigada greitai uždengs jūsų stogą. Pakonsultuosime,
sukomplektuosime medžiagas. Tel. 8 655 75705
2019 m. gegužės 14 d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad. Nr. 5935/6:20
Gailiūnų k., Druskininkų savivaldybėje, ribos. Kviečiame dalyvauti besiribojančių sklypų, kad. Nr. 5935/6:690; 19 savininkus.
Darbus vykdo UAB „Druskininkų geoplanas“, tel. 8 699 12416. El. paštas dgeoplanas@inbox.lt

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai (-ės).

Tel. 8 610 19078

GRINDŲ BETONAVIMAS.

Tel. 8 605 014 84

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės patalpos Pramonės gatvėje: 2 kabinetai
po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435
Statybos įmonei reikalingas sąmatininkas (-ė).

Tel. 8 687 35435

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

Seno stogo keitimo darbai, karkasiniai sprendimai,
fasadų dažymas. Tel. 8 698 86902
Reikalingas darbuotojas, ardyti lengvuosius automobilius.

Tel. 8 613 91192

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

Kosmetinis ir cheminis automobilių salonų valymas.
Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

Reikalingas autošaltkalvis remontuoti lengvuosius automobilius-

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Tel. 8 650 50205

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas,
armavimas, dekoratyvinis
tinkas)
Tel. 8 657 50460;
8 675 83453
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
1 kambarys bendrabutyje, šiltnamių gatvėje, reikalingas remontas. Kaina – 8700 Eur.
Tel.  8 686 42499
1 kambario butas Gardino g. 17,
pirmame aukšte.
Tel. 8 687 21996
1 kambarys, 18 kv. m bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500
Eur. Tel. 8 625 93924
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 34 kv. m butas 3
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301
2 kambarių 57 kv. m butas Antakalnio g. 11. Kaina – 65000 Eur.
Tel. 8 683 54616
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių 73 kv. m butas „Saulės sonatoje“, V. Kudirkos g. 10
su baldais ir 2 parkavimo vietomis požeminiame garaže. Kaina
– 219600 Eur. Tel. 8 683 54616
Parduodamas arba išnuomojamas 3 kambarių butas Kalviškių
mikrorajone. Tel. 8 683 23112
Namas Leipalingyje 17 a žemės
sklype su ūkiniu pastatu ir kitais
statiniais. Name įvestas vandentiekis, priestate įrengta pirtis.
Kaina – 33000 Eur arba keičiu į
1-2 kambarių butą Druskininkuose. Tel. 8 694 52629
6 a sodo sklypas Jaskonyse, netoli kavinės „Romnesa“.
Tel. 8 687 21996
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802

42 a namų valdos sklypas su
ūkiniais pastatais, Jaskonyse,
šalia „Romnesos“ kavinės. Kaina
–55000 Eur. Tel. 8 628 49156
2 aukštų, dalinai įrengtas, namas
Druskininkuose, apšildomas kietu kuru, yra vietinis vandentiekis,
kanalizacija prijungta prie miesto,
garažas, 6 a sklype. Kaina –
55000 Eur. Tel. 8 696 10088
14 a namų valdos sklypas šalia
Druskininkų, Švendubrės kaime
siu avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036
7,13 a žemės sklypas su gyvenamu namu Leipalingyje. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 616 48116
61 a žemės ūkio paskirties sklypas Veršių k., buvusi sodyba, 8
km nuo Druskininkų, netoli miško, tinka statybai.
Tel. 8 684 73230
2,55 ha sklypą Vilkininkų km
(apie 4 km nuo Leipalingio) apie
150 metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas
ribojasi su žvyrkeliu. Kaina –
11500 Eur.
Tel. 8 617 62483
2 aukštų 126 kv. m įrengtas gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu ir garažu 10,6 a sklype Sakų
g., Druskininkuose, besiribojančiame su pušynu arba keičiamas
į butą Druskininkuose ar Kaune.
Kaina – 85000 Eur.
Tel. 8 600 80228
Sodas Viečiūnuose, SB „Papartis“ su 2 aukštų mūriniu namu,
pečium, geroj vietoj. Kaina –
25000 Eur. Tel. 8 614 67590
7,13 a žemės sklypas su gyvenamu namu Leipalingyje. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 616 48116
Sodas miesto ribose, sodų b-joje
„Raigardas“, Rasos g. 19. Namas
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą.
Tel. 8 613 71749
Sodas Viečiūnuose su mūriniu 1
aukšto namu (40 kv. m), pečium,
Paparčio 3-oji g. Tinka gyventi
vasarą. Kaina – 18000 Eur.
Tel. 8 628 66606

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Renault Laguna“ 2004 m., 1,9 l
dyzelinas, TA iki 2020.
Tel. 8 610 15698
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
Traktorius JUMZ už 1800 Eur su
priekaba už 700 Eur; „Mazda2“
2003 m., 2 l benzinas, TA iki
2020.07. Tel. 8 623 35267

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

Ieškome įmonės
arba meistrų,
galinčių suremontuoti daugiabučių
gyvenamųjų namų
laiptines.

Tel. 8 650 25049
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„Nissan Almera“ 2003 m., 2 l
dyzelinas, TA iki 2020.11. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 647 33100
„Seat Ibiza“ 2005 m., 1,9 l dyzelinas, 74 kW, TA iki 2020.05. Kaina
– 1000 Eur. Tel. 8 625 33074
Universalios padangos R13 (4
vnt.). Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 682 57013

Avys. Tel. 8 622 83325
Bičių šeimos, nauji aviliai, rėmeliai koriams. Tel. 8 646 88970
Mėšlas.
Tel. 8 635 55971

Parduodami įvairūs daiktai

Chrysler Voyager 2005 m., 2,8 l
dyzelinas, pavarų dėžės defektas. Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 616 82326

Skalbimo mašinos: „Bloomberg“
(7 kg.) AA už 60 Eur; „Žanussi“
AA (5 kg.) už 60 Eur.
Tel. 8 650 87433

„VW Golf“ (1997 m.) universalas
elektro paketas dalimis.
Tel. 8 686 43600

Mediniai langai. Tel. 8 682 57013

„Opel“ lengvo lydinio ratlankiai (4
taškai) R15 po 25 Eur.
Tel. 8 650 99536
Vasarinės apynaujės padangos
„Brigestone“ R17 225/45 (4 vnt.).
Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 682 58164
Mažai naudota lenkiška dvivagė
bulvių sodinamoji „Akpil“ už 510
Eur; vienvagė bulvių kasamoji
(transporterio defektas) už 340
Eur. Tel. 8 682 58164

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, „Ceragin“ masažinė lova.
Tel. 8 688 80976
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm); TV priedėlis už 15
Eur; SCART laidai po 1,50 Eur.
Tel. 8 686 43600
Elektrinė pirties krosnelė „Harvia“, naudoti faneruoti skydai,
DVP plokštės, durų varčios. Tel.
8 686 43600
Trimeris „Husqvarna“. Kaina –
430 Eur. Tel. 8 672 15654

Naudotos geros būklės padangos: 205 R16C 110/108 (4vnt.
visureigiams) už 100 Eur; vasarinės 225/65 R17 (4 vnt., „Rav
4“) už 100 Eur; vasarinės 215/55
R17 (4 vnt.) už 100 Eur; padangos su ratlankiais 185/65 R14 (4
vnt. „Ford Mondeo“) už 40 Eur;
padangos su ratlankiais 175/70
R13 (2 vnt. „Mazda“) už 15 Eur.
Tel. 8 606 68136

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

„Opel Frontera“ 2000 m., 2,2 l dyzelinas, TA iki 2021 m. + žieminių
padangų komplektas su ratais.
Tel. 8 605 70200

Vaikiškas dviratukas (10 m. vaikui). Tel. 8 620 62635

„Ford Fiesta“ 2005 m., 1,4 l dyzelinas, iš Vokietijos.
Tel. 8 627 41843
Lengvojo automobilio savadarbė
priekaba. Kaina – 4000 Eur.
Tel. 8 686 08620

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Pakabinami, svetainės, virtuvės
šviestuvai ir vilnonis kiliminis takas. Tel. 8 623 30673
4 dalių sekcija, tualetinis staliukas, dvigulė lova.
Tel. 8 640 24799

Skydinis namelis (5x5 m), skydai
po 2,5 m, surenkami varžtais,
stogas iš plastmasinių čerpių.
Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 650 30777
Vaikiškas paspirtukas, televizorius, durys su stakta, garų surinktuvas, rašomasis stalas.
Tel. 8 675 57873
Televizoriai, svetainės staliukas,
televizoriaus staliukas, maža rusiška skalbimo mašina.
Tel. 8 630 36440
Austos lovatiesės, televizorius,
skalbimo mašina.
Tel. 8 630 87652

Sausa statybinė mediena: brūsai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos
0,25 ir 0,32 cm storio; beržinės
lentos 2,5 cm storio; dilės 2,2 m
ilgio, 0,5-0,6 cm storio; beržiniai
ir drebuliniai brūsai; 2,5 m ilgio, ir
kitos įvairios medžiagos.
Tel. 8 610 70955

Įvairaus laikmečio Lietuvos autorių (arba išeivių) tapybos paveikslus. Tel. 8 686 10119

Parduodama žemės ūkio
produkcija

Namą Kybartuose 9 a sklype su
visomis komunikacijomis į 3 kambarių butą Druskininkuose arba
parduoda. Tel. 8 687 48033

3 m. ožka, 2 mėn. ožkytė be ragų
ir ožiukas. Tel. 8 611 84137
Sraigių auginimo įrangą: laistymo
žarnos, džiovyklos, šėrimo padėklai. Tel. 8 686 88838

Perka

Keičia

Išnuomojame 20-25 kv. m biurų
patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75,
Druskininkai.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p.: jonasgra@yahoo.com

Reikalinga valytoja (-jas), dirbti kaimo turizmo sodyboje.
Tel. 8 600 34131
Gamybinė įmonė ieško operatorių ir sandėlio darbuotojų. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu: info@igofood.lt arba skambinti tel. +370 313 47893

Ieško darbo
Ieškau auklės arba namų šeimininkės darbo. Turiu šio darbo
patirties Lietuvoje ir užsienyje.
Tel. 8 624 07225
Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti
sodybą 2 kartus per mėnesį.
Tel. 8 623 23430

Nuoma
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Ateities g. 4 su baldais. Kaina – 1
mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 687 15698
Išnuomoju 1 kambarį su balkonu
2 kambarių bute Vytauto g. Kaina
– 110 Eur. Tel. 8 607 38627
Stalius, statantis rąstinius namus,
ieško darbo. Tel. 8 647 31883
Išnuomojamas 42 kv. m butas
M. K. Čiurlionio g. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169
Namų meistras ieško darbo.
Tel. 8 647 31883
Išnuomojamas 1 kambario butas.
Tel. 8 621 23704
Išnuomojamas ilgam laikui 2kambarių butas miesto centre su baldais ir buitine technika.
Tel. 8 689 11115
Išnuomoju prie „Eglės“ sanatorijos sodo namelio 1 aukštą. Kaina
– 1 mėn./100 Eur.
Tel. 8 675 61036
Išnuomoju 3 kambarių butą Druskininkų g. Kaina – 1 mėn./200
Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 685 75776
Ilgam laikui išnuomojama sodyba
su 2 ha žemės netoli Druskininkuose. Tel. 8 691 96145
6 asmenų šeima skubiai išsinuomotų 2-3 kambarių butą. Gali būti
ir Gardino g. Tel. 8 675 70924

Kiti
Penki gražūs meilūs pusantro
mėnesio šuniukai ieško šeimininkų. Tel. 8 647 15724
Leisiu gyventi dalyje namo, už jo
apdailos darbus.
Tel. 8 670 17807
Dovanoju molines plytas ir akmenis. Tel. 8 675 61036
Rastas raktų ryšulys su užrašu
„Aušra“. Tel. 8 612 97432

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

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

Perku automobilius.
Gali būti su
defektais.
Tel. 8 627 87576
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Profesinės šventės proga pasveikinti Druskininkų medikai

Medicinos darbuotojams padėkota už pasirinktą kilnią gyvenimo misiją ir prasmingą,
svarbų, atsakingai dirbamą darbą/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Medicinos darbuotojų dienos
proga praėjusį penktadienį
buvo pasveikinti Druskininkų
savivaldybės medikai. Sveikinimų bei padėkos žodžius
jiems skyrė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, LR Seimo
narys Zenonas Streikus, Savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė, Visuomenės sveikatos biuro vadovė Inga Kostina.
Padėkos tądien buvo įteiktos fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojai Danutei Janinai Kelpšienei, šeimos gydytojai Reginai

Žeimienei, gydytojai kardiologei
Nijolei Šavelskienei, gydytojui neurologui Artūrui Šatrauskui, bendrosios praktikos slaugytojai Onai
Valčiukienei, slaugytojų padėjėjoms Marytei Mikalauskienei, Zitai
Taletavičienei.
Medicinos darbuotojams padėkota už pasirinktą kilnią gyvenimo
misiją, kasdienį atsakingą, svarbų
bei prasmingą darbą, prisidedant
prie sveikos, laimingos ir darnios
visuomenės kūrimo.
Druskininkų savivaldybės
informacija

