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Įstojimo į Europos 
sąjungą 15-ąsias 

metines įprasmino 
orientacinės 

varžybos 
„Atrask Europą 

Druskininkuose“

16 psl.

Prokurorai 
prabilo apie 

užsakytas bylas, 
susidorojimus ir 

nešvarius politikų 
žaidimus

4-5 psl.

„Menų kalvės“ erdvėse – nauja D. Sinkevičiaus 
kūrybos ekspozicija

Pradėta įgyvendinti 
2019 m. smulkaus 
ir vidutinio verslo 
rėmimo programa

2 psl.

Neseniai duris atvėręs 
Amatų centras „Menų kalvė“ 
jau tapo mėgiama menininkų 
susibūrimo vieta, čionai daž-
nai užsuka ir druskininkie-
čiai, ir kurorto svečiai. Sulau-
kiama ir pavienių lankytojų, ir 
turistų grupių.

O praėjusį penktadienį Drus-
kininkų amatų centre „Menų 
kalvė“ atidaryta viečiūniškio 
menininko Deivido Sinkevi-
čiaus kūrybos paroda „Rūke“. 
Į atidarymo ceremoniją susi-
rinko gausus būrys autoriaus 
artimųjų, bičiulių, kolegų ir jo 
kūrybos gerbėjų. Renginyje 
dalyvavo ir menotyrininkas, 
Druskininkų garbės pilietis 
Adelbertas Nedzelskis, kūrė-
jai iš Alytaus Ingrida ir Arūnas 

Vaitkai, rašytoja Rasa Sagė, 
kiti svečiai. D. Sinkevičiaus 
paroda veiks iki gegužės 27 d., 
parodą Amatų centre galima 
aplankyti II-VI nuo 11 iki 19 val.

Kūrybingai ir netradiciškai 
parodą bei jos autorių pristatė 
„Menų kalvės“ veiklos koordina-
torė Ingrida Griniūtė, pasiūliusi 
parodos atidarymo svečiams su-
dalyvauti smagioje viktorinoje iš 
klausimų apie autorių, jo biogra-
fiją, kūrybinius pasiekimus. Tei-
singai atsakiusiems į klausimus, 
parodos autorius D. Sinkevičius 
įteikė prizus – savo kūrybos pa-
veikslėlius. Parodos svečiams 
tai buvo maloni staigmena.

Pristatydamas parodą, D. 
Sinkevičius sakė, kad jos 

pavadinimą vis keitė, bent ke-
letą kartų. Kodėl vis dėlto liko 
„Rūke“? Pasak menininko, jam 
kūrybiniai procesai primena 
rūką, neretai jis ir pats kūry-
boje jaučiasi tarsi rūke: „Kūry-
boje ir aš lyg tas ežiukas rūke... 
Vienaip kūrinį pradedu, kitaip 
baigiu, lyg ir bandau kažką 
apčiuopti – ir kai tas kūrybinio 
proceso „rūkas“ išsisklaido, pa-
matai, kad tai, kas sukurta, ga-
liausiai išėjo visai „ne tai“, apie 
ką galvojai, prieš pradėdamas 
kurti...“

Nors šiandien daugelis drus-
kininkiečių D. Sinkevičių pa-
žįsta kaip menininką, tačiau 
tikroji jo, kaip diplomuoto spe-
cialisto, profesija yra visai kita: 
2005-aisiais Kauno kolegijos 

Verslo vadybos fakultete bai-
gęs Turizmo ir viešbučių vady-
bos studijų programą, viešbu-
čių vadybos specializaciją, įgijo 
vadybininko profesinę kvalifika-
ciją. D. Sinkevičiaus kartu su 
bendrakurse Asta Stonkute pa-
rengtame diplominiame darbe 
„Druskininkų kurorto kairiojo 
Nemuno kranto panaudojimo 
turizmui galimybės“ buvo įvar-
dinta rekomendacija, jog Drus-
kininkuose reiktų pastatyti nau-
jąjį tiltą, kuris sujungtų miesto 
centrą su Baltašiške. Įdomus 
sutapimas: juk, plėtojant Drus-
kininkų susisiekimo infrastruk-
tūrą, 2011-aisiais metais toks 
tiltas ir buvo pastatytas.

Dailės srities mokslų Deivi-
das nestudijavo, tačiau įsime-
nančių kūrybinių rezultatų jis 
pasiekė per savo asmeninius 
kūrybinius ieškojimus, atka-
klumą. Parodoje „Rūke“ eks-
ponuojami 52 įvairia technika 
atlikti darbai, sukurti per pas-
taruosius dešimtį metų. Tai lyg 
savotiška menininko ataskaita 
pačiam sau ir jo kūrybos ger-
bėjams, parodanti, ką jis per 
tą laikotarpį pasiekė, ką gali ir 
kokia kryptimi ketina toliau eiti 
kūrybiniu keliu. Menotyrininkas 
A. Nedzelskis, sveikindamas D. 
Sinkevičių, pasidžiaugė jo kūri-
niais, kūrybine drąsa, noru to-
bulėti kūryboje, palinkėjo: „Nie-
kada nenuleisk sparnų!“

D. Sinkevičius – įvairių akcijų 
Viečiūnuose, Druskininkuose 
dalyvis, kūrybinės laboratori-
jos „Druskos metamorfozės“, 
originalių dekoracijų miesto 
viešose vietose sumanytojas ir 
įgyvendintojas. Bendruomenėje 
jis žinomas ir kaip puikus įvairių 
meno kūrinių rėmintojas.

D. Sinkevičius yra dalyvavęs 
daugiau nei pusšimtyje įvairių 
bendrų parodų, yra surengęs 15 
personalinių parodų. Jo pamėg-
tos technikos – tapyba, grafika, 
asambliažai, koliažai.

Druskininkuose duris atvė-
rus šiuolaikiškam Amatų centrui 
„Menų kalvė“, šioje universalioje 
kūrybinėje erdvėje, po vienu stogu 
atvirose dirbtuvėse susibūrė ir 
profesionalūs dailininkai, ir tauto-
dailininkai, o visi norintieji jų veiklą 
gali pamatyti iš arti. 

„Menų kalvė“ kviečia druskinin-
kiečius ir miesto svečius į atviras 
dirbtuves susipažinti su kurorte 
kuriančiais menininkais, iš arti pa-
matyti kūrybos procesą, pažinti 
skirtingus vaizduojamojo, taiko-
mojo meno bei dailiųjų amatų raiš-
kos būdus, priemones, technikas 
ir technologijas. Amatų centre 
kuriantys menininkai rengia ir edu-
kacinius užsiėmimus, kurių metu 
lankytojai gali daugiau sužinoti 
apie konkretų amatą, patys pasi-
gaminti dirbinį.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Parodoje D. Sinkevičius eksponuoja 52 įvairia technika atliktus darbus, sukurtus per pastaruosius dešimtį metų/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka
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Pradėta įgyvendinti 2019 m. smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa
Patvirtinus biudžetą, Druski-

ninkų savivaldybės administra-
cija kovo mėnesį pakvietė smul-
kaus ir vidutinio verslo subjektus 
sudalyvauti pirmajame konkur-
se ir pasinaudoti galimybe 2019 
m. gauti finansinę paramą pagal 
Druskininkų savivaldybės 2019-
2021 m. strateginio veiklos plano 
priemonę „Smulkaus ir vidutinio 
verslo rėmimas“. Šia priemone 
siekiama skatinti kurortui svar-
bių nedidelės apimties projek-
tų, reprezentuojančių Druskinin-
kų savivaldybę, įgyvendinimą. 
Vieno projekto vertė apribota iki 
1000 Eur. Metų biudžete numaty-
tos nedidelės 5 tūkst. Eur lėšos, 
tačiau, atsižvelgiant į poreikius 
bei į galimybes, kol baigsis me-
tai, Savivaldybės tarybai bus tei-
kiamas siūlymas minėtą progra-
mą papildyti.

Konkursui iš viso buvo pateik-
ta 17 paraiškų. Smulkaus ir vidu-
tinio verslo plėtros darbo grupė, 
išnagrinėjusi paraiškų atitiktį nu-
statytiems reikalavimams ir tai-
syklėms, nusprendė finansuoti 12 
teiktų paraiškų.

Druskininkų savivaldybės skir-
tą finansinę paramą verslininkai 
naudoja labai įvairiai – šiais me-
tais paramą gavę verslininkai yra 
numatę įsigyti audimui, siuvinė-
jimui bei keramikos, kalvystės 
ir juvelyriniams gaminiams skir-
tų įrankių bei specialių staklių, 
įrengti pramogoms skirtas 9D vir-
tualios realybės kino bei multi-
medijos sistemas, turizmui skirtų 

lankstinukų bei marškinėlių ga-
mybai, įsigyti reikalingą fotoapa-
ratūros įrangą bei edukacinei vei-
klai vykdyti reikalingą inventorių.

SVV rėmimo programa tik viena 
iš daugelio savivaldybės vykdomų 
priemonių, skatinant verslo atsto-
vų bei bendruomenės verslumą 
Kiekvienais metais Savivaldybė 
remia kaimo bendruomenes, že-

mės ūkį, jaunimą, kitus projektus, 
taiko mokestines lengvatas (lente-
lėje pateikti 2018 metų patvirtinto 
biudžeto duomenys).

Kaip pažymėjo Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas, kiekvienais metais 
smulkus ir vidutinis verslas Savi-
valdybėje darosi vis aktyvesnis,  
o verslininkų vykdomos veiklos 

tampa įvairesnės, įdomesnės bei 
pažangesnės, kiekvienais metais 
gaunama vis daugiau paraiškų: 
„Savivaldybė skatina druskinin-
kiečius įgyvendinti naujas idėjas 
ar plėtoti jau sukurtą verslą. Tam, 

kad smulkus ir vidutinis verslas 
galėtų dirbti ir išsilaikyti, Taryba 
periodiškai peržiūri ir pastebimai 
sumažina verslo liudijimų kainas, 
nustatomos ir kitos mokesčių bei 
rinkliavų lengvatos.“

Meras R. Malinauskas pasidžiaugė, kad kasmet smulkus ir vidutinis verslas Savivaldybėje da-
rosi vis aktyvesnis,  o verslininkų vykdomos veiklos tampa įvairesnės, įdomesnės bei pažanges-
nės, kiekvienais metais gaunama vis daugiau paraiškų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa – vis populiaresnė
Tarp Savivaldybės remiamų 

verslo bei bendruomenės vykdo-
mų veiklų jau trečius metus bus 
įgyvendinama Jaunimo verslumo 
ugdymo ir integracijos į darbo 
rinką programa. Druskininkų sa-
vivaldybės iniciatyva įgyvendinta 
minėta jaunimo programa prano-
ko lūkesčius ir kasmet sulaukia 
itin didelio jaunuolių bei darb-
davių susidomėjimo. Jaunimo 
verslumo ugdymo ir integracijos 
į darbo rinką programa sėkmin-
gai tęsiama ir šiemet. Nuo kovo 1 
d. aktyviai registruojasi ir verslo 
atstovai, ir iniciatyvus jaunimas. 
Šiuo metu dalyvauti programoje 
jau yra užsiregistravę 41 verslo 
atstovas bei 156 jaunuoliai.

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės administraci-
jos direktorė Vilma Jurgelevičie-
nė ir Jaunimo užimtumo centro 
(JUC) vadovė Aušra Nedzinskie-

nė aptarė pastarųjų metų minė-
tos programos rezultatus, ana-
lizavo, kokiomis priemonėmis 
galima būtų patobulinti vykdo-
mą programą. Pasidžiaugta, kad 
pavyko didinti jaunimo įsitrauki-
mą, ugdyti verslumą, mažinti ne-
darbą, efektyvinti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą.

Savivaldybės administracijos 

direktorė V. Jurgelevičienė ak-
centavo, kad sėkmingai ir popu-
liariai programai nuolat bus ski-
riamas didelis dėmesys, ji bus 
analizuojama, tobulinama ir ple-
čiama: „Programa sulaukia di-
delio atgarsio ir susidomėjimo 
visoje Lietuvoje, todėl jau ne 
kartą yra pristatyta, kaip gero-
sios praktikos pavyzdys kitose 

savivaldybėse ir valstybinėse 
institucijose.“

Įgyvendinant programą, Drus-
kininkų savivaldybė finansuo-
ja minimalią algą, o darbdaviai 
prisideda, sumokėdami privalo-
mas socialines įmokas. 2017 m. 
iš Savivaldybės biudžeto progra-
mai buvo skirta 109 tūkst. eurų, 
2018 m. – 135 tūkst. eurų, o šie-

met taip pat numatoma skirti 135 
tūkst. eurų.

JUC vadovė A. Nedzinskie-
nė pasidžiaugė, kad kiekvienais 
metais programa tampa vis po-
puliaresnė, o jaunimas bei vers-
las noriai joje dalyvauja: „Jauni-
mui sudarytos galimybės ne tik 
užsidirbti savarankiškų pajamų, 
bet ir susipažinti su profesija ar 
verslo struktūromis.“

Jaunimo užimtumo centras 
savo svetainėje: www.juc.lt yra 
paskelbęs registraciją į jaunimo 
verslumo programą. Pagal pa-
skelbtą darbdavių sąrašą ir dar-
buotojų poreikį, jaunuoliai ga-
lės pasirinkti, kokia darbo patirtis 
juos labiausiai domina. Jaunuo-
lis, pasirinkęs dominančią sritį, 
privalės nueiti į darbo pokalbį ir 
pristatyti save darbdaviui. Pasi-
rengti pokalbiui dėl darbo jauni-
mui padės JUC specialistai.

Pasitarime diskutuota apie UAB „Druskininkų butų ūkis“ veiklos  efektyvumo didinimą
Praėjusį penktadienį Drus-

kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, Admi-
nistracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, direktoriaus 
pavaduotoja Violeta Grigorie-
nė ir Savivaldybės ūkio sky-
riaus specialistai, susitikę su 
uždarosios akcinės bendro-
vės „Druskininkų butų ūkis“ 
specialistais, nepriklauso-
mais ekspertais ir teisinin-
kais, diskutavo apie teikiamų 
viešųjų paslaugų kokybę, ga-
limybes optimizuoti ir tobu-
linti bendrovės „Druskininkų 
butų ūkis“ veiklą, pasitel-
kiant modernias technologi-
jas bei pažangią metodiką.

Susitikime buvo aptarti gy-
ventojų įsiskolinimų, darbuo-

tojų požiūrio į klientą klausimai, 
analizuoti ikiteisminio ir teisminio 
skolų išieškojimo procesai, reno-
vacijos, daugiabučių namų admi-
nistravimo ir priežiūros bei kiti ei-
namieji klausimai.

Savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas atkreipė UAB „Drus-
kininkų butų ūkis“ vadovų ir admi-
nistracijos specialistų dėmesį, 
siūlydamas teikti kuo informaty-
vesnę medžiagą ataskaitose bei 
informaciniuose pranešimuose, 
diegti šiuolaikines technologijas.

Įmonei pasiūlyta daugiau dė-
mesio skirti glaudesniam bendra-
darbiavimui su gyventojais, diegti 
šiuolaikines technologijas.

Pasitarime diskutuota apie UAB „Druskininkų butų ūkis“ viešųjų paslaugų kokybę, galimybes optimizuoti ir tobulinti veiklą, pasitelkiant 
šiuolaikines technologijas bei pažangią metodiką/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės 
informacija
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Dėmesio! Gegužę bendro naudojimo teritorijose 
vykdomi intensyvūs želdinių tvarkymo darbai

Druskininkų savivaldybės 
administracija siekia akty-
viai tvarkyti ir prižiūrėti ben-
drojo naudojimo teritorijose 
augančius želdinius, gražin-
ti kraštovaizdį, pašalinant pa-
vojingus medžius, kurie yra 
pažeisti plintančio puvinio, 
įvairiausių ligų pavojingai pa-
svirę,  apdegę, išdžiūvę, yra 
nukentėję nuo žaibo, vėjo, 
sniego.

Informuojame, kad Druskinin-
kų savivaldybės bendrojo nau-
dojimo teritorijose augančių 
želdynų ir želdinių genėjimo, 
pjovimo, gyvatvorių karpymo, 
kelmų šalinimo, vėjavartų, vėja-
laužų, snieglaužų, nudžiūvusių 
medžių, vaismedžių, vaiskrū-
mių tvarkymo, pavojingų aplin-
kai ir žmonėms medžių ir krūmų 
iškirtimo ir kitus priežiūros dar-
bus vykdys UAB „Aplinkos dar-
bai“. Įmonė parinkta, įvykdžius 
viešąjį konkursą, kuriame daly-
vavo šeši dalyviai.

Informuojame, kad gegužės 
mėnesį bendro naudojimo teri-
torijose pagal gautus gyventojų 
prašymus ir želdinių priežiūros 
ir tvarkymo komisijos siūlymus 
bus vykdomi intensyvūs želdi-
nių tvarkymo darbai: kirtimas, 
genėjimas, lajos formavimas ir 
kiti. Visiems tvarkomiems želdi-
niams yra išduoti leidimai saugo-
tinų medžių ir krūmų kirtimo, per-
sodinimo ar kitokio pašalinimo, 
genėjimo darbams, jie yra sude-
rinti su Druskininkų aplinkos ap-
saugos inspekcija. Daugelyje sa-
vivaldybės viešų erdvių pasodinti 
šį pavasarį nauji medžiai ir krū-
mai, rudenį planuojamas želdynų 
naujinimas viešose erdvėse.

Želdynams Druskininkų savival-
dybėje tenka svarbus vaidmuo, 

jie gerina aplinkos estetinį vaizdą 
ir sukelia geras emocijas.

Dėkojame visiems gyvento-
jams, miesto svečiams už supra-
tingumą ir kantrybę, jei medžių 

kirtimo ir genėjimo bei kiti darbai 
jiems sukeltų nepatogumų. 

Informacija teikiama tel.: 
8 655 55800 ir el. paštu: 

info@aplinkosdarbai.lt

Želdynų priežiūrai ir tvarkymui Druskininkų savivaldybėje skiriamas ypatingas dėmesys/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybė skel-
bia viešus konkursus viešosios 
įstaigos Druskininkų ligoninės 

direktoriaus ir viešosios įstaigos 
Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 

pareigoms eiti
Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Bendruosius:

1.1. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį 
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį 
laipsnį);

1.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

1.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos 
mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 
m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

2. Specialiuosius:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro 
įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veik-
los planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų 
administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, 
finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių regu-
liavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planu-
ojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti 
susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo tech-
nologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinka-
mus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio 
priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, inter-
neto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti 
ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais spren-
dimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę 
atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, 
taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti šiuos 
dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal „Europass“ formą (nurodyti 
vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono 
numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo 
privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus).

3. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių 
dokumentų kopijas.

4. Įstaigos veiklos programą.

5. Dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus įrodančių 
dokumentų ir kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento 
atitiktį skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Prašymą dėl dalyvavimo konkurse, gyvenimo aprašymą, įstaigos veik-
los programą, dokumentų kopijas pretendentas gali pateikti asmeniškai 
arba elektroniniu paštu, arba laišku. Jeigu pretendentas dokumentų 
kopijas pateikia asmeniškai, jis privalo pateikti ir dokumentų originalus 
arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas. Pretendento dokumen-
tus priimantis asmuo, sutikrinęs pretendento pateiktų dokumentų kopi-
jas su originalais arba šių dokumentų notaro patvirtintomis kopijomis, 
dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas 
grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu pretendentas 
dokumentus siunčia elektroniniu paštu arba laišku, ne vėliau kaip li-
kus dviem valandoms iki atrankos pradžios privalo pateikti dokumentų 
originalus arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas. 

Pretendentų atrankos būdas – interviu (pusiau struktūruotas indi-
vidualus pokalbis, kurio metu pretendentas pristato įstaigos veiklos 
programą ir atsako į konkurso komisijos pateiktus klausimus).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 24 d. 14.00 
val. Druskininkų savivaldybės administracijos (Vasario 16-osios g. 7, 
LT-66118 Druskininkai) Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje (211 
kab.) arba el. p.: inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Tel. pasiteirauti: (8 313) 40 141, el. p.: inga.gudaviciene@druskininkai.lt
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„Lietuvos ryto“ tyrimas. Prokurorai prabilo apie užsakytas bylas, 
susidorojimus ir nešvarius politikų žaidimus

Rasa Karmazaitė 

„Tai mums – juodasis peri-
odas. Veikiama mafijos prin-
cipais“, – prabilo prokurorai 
po to, kai „Lietuvos rytas“ at-
skleidė jų vadovo Evaldo Paši-
lio melą. Žurnalistė išsiaiškino 
naujų faktų, kam ir kaip tar-
nauja generalinis prokuroras. Į 
Anykščių rajoną prie Karališkių 
ežero riedėjo automobiliai iš 
visos šalies. Erdvi kaimo tu-
rizmo sodyba, išpuošta medi-
nėmis skulptūromis, dvi dienas 
buvo tapusi saugiausia vieta 
Lietuvoje. Čia vyko prokurorų 
sąskrydis. Prabangioje sody-
boje svečiams pramogų – iki 
soties. Galima smėlėtu krantu 
bristi maudytis į ežerą, šoki-
nėti nuo lieptų, irstytis valtimi, 
minti vandens dviračius, žaisti 
krepšinį, žvejoti. Už visos so-
dybos nuomą prašoma nuo 300 
iki 1700 eurų per parą. Šven-
tėje pramogavo ir E.Pašilis, ir 
jo dukters krikštatėvis Julius 
Gelumbauskas. Abu pareigū-
nai – iš Ukmergės, anksčiau yra 
kartu dirbę. Generalinis proku-
roras neseniai J.Gelumbauską 
paskyrė Panevėžio apylinkės 
prokuratūros vadovu, nors per 
atranką jis surinko mažiau-
siai balų. „Tokie sąskrydžiai 
rengiami kas kelerius metus. Į 
Anykščių rajoną suvažiavo apie 
200 žmonių. Vyko varžybos, 
šokiai. Iš savo kišenės mokė-
jome maždaug po 60 eurų. Bet 
man nė į galvą neatėjo pasido-
mėti, kieno ta sodyba“, – pa-
sakojo pareigūnas, dirbantis 
ne sostinės, o kito miesto 
prokuratūroje. 

„Lietuvos rytas“ išsiaiškino, kad 
2017 metų rugsėjo pabaigoje pro-
kurorų sąskrydis buvo surengtas 
kaimo turizmo sodyboje, kuri pri-
klauso su J.Gelumbausku gimi-
nystės ryšiais susijusiam asme-
niui. Tais metais E.Pašilis skyrė 
J.Gelumbauską vadovauti Pa-
nevėžio apygardos prokuratūros 
2-ojo baudžiamojo persekiojimo 
skyriui. Per konkursą iš trijų kan-
didatų ukmergiškis ir tada buvo 
surinkęs mažiausiai balų. „Gal 
jis iš mūsų sąskrydžio pasipelnė 
arba tokiu būdu nusipirko aukš-
tas pareigas? Specialiųjų tyrimų 
tarnyba turėtų ištirti, ar tai nebuvo 
prekyba poveikiu!“ – dėstė vienas 
sostinės prokurorų. Dalis pinigų į 
sodybos sąskaitą buvo pervesta 
iš Generalinės prokuratūros iždo. 
„Iš prokuratūros biudžeto šiam 
renginiui buvo skirta 2949,49 eu-
rai. Iš jų 1200 eurų – apgyvendi-
nimo paslaugoms“, – paaiškino 
Generalinės prokuratūros Komu-
nikacijos skyriaus vedėja Elena 
Martinonienė. 

Pamalonino prezidentę 
„Lietuvos ryto“ atskleisti ne-

potizmo faktai, kaip E.Pašilis 
stumia dukters krikštatėvį kar-
jeros laiptais, kaip jie medžioja 
Ukmergėje ir kokių pažinčių turi 

Prezidentūroje, pribloškė kitus 
prokurorus. Jie teigė supratę, 
kodėl 35 metų J.Gelumbausko 
ir 45 metų E.Pašilio tandemą 
viešai užstojo Prezidentūra. Ša-
lies vadovė Dalia Grybauskaitė 
suskubo pranešti, kad pasitiki 
E.Pašilio pateiktu paaiškinimu 
dėl J.Gelumbausko paskyrimo. 
Ukmergėje nebuvo paslaptis, 
kodėl šiems pareigūnams pučia 
palankūs vėjai iš Prezidentūros. 
J.Gelumbausko ir prezidentės pa-
tarėjos Linos Antanavičienės tėvų 
sodybos – kaimynystėje. Nors ji 
žurnalistei neigė pažintį su parei-
gūnais, kitiems ukmergiškiams tai 
sukėlė šypseną.

Įdomus sutapimas, kad ukmer-
giškis teisėjas E.Pašilis buvo 
paskirtas generaliniu prokuroru 
netrukus po to, kai prezidentės 
vyriausiąja patarėja pradėjo dirbti 
L.Antanavičienė, taip pat kilusi iš 
Ukmergės. E.Pašilio pavaldiniai 
nerinko žodžių: „Visi Generalinėje 
prokuratūroje žinojo, kaip dalijami 
aukšti postai. Mes juokaujame: 
jeigu kandidatas suderintas su 
Prezidentūra, tada eis kaip per 
sviestą.“ Matyt, ne atsitiktinai per 
neseniai Vilniuje minėtą prokura-
tūros šimtmetį E.Pašilis Prokura-
tūros garbės ženklu pirmiausia 
apdovanojo ne gerai dirbančius 
pareigūnus, bet D.Grybauskaitę. 
Po to prokuratūros elitas ir sve-
čiai atšventė sostinės centre. Už 
kavinės paslaugas iš prokuratūros 
biudžeto atseikėti 2004 eurai. 

Pribloškė vadovo melas
Prokurorus pribloškė ir „Lie-

tuvos ryto“ atskleistas faktas, 
kad generalinis prokuroras vie-
šai melavo. E.Pašilis pateisino 
J.Gelumbausko paaukštinimą 
tikindamas, kad jis nėra jo drau-
gas, o esą turi vertingos patir-
ties. Neva jis kelerius metus 
yra dirbęs diplomatinėje tarny-
boje. J.Gelumbauskas antrino 
E.Pašiliui. Jis net pasijuto be kal-
tės apkaltintas, o apie prieš 13 
metų vykusias krikštynas teigė, 
kad tai buvo spontaniškas žings-
nis: „Tiesiog manęs paprašė, ir 
sutikau.“ „Lietuvos rytas“ išsiaiš-
kino, kad J.Gelumbauskas nie-
kada nėra dirbęs diplomatinėje 
tarnyboje ekonomikos patarėju-
padėjėju, nors taip skelbėsi. Jis 

dvejus metus dirbo tik raštvedžiu 
Lietuvos ambasadoje Latvijoje. 
Į žurnalistės paklausimą, kuo 
iš tiesų yra dirbęs ambasadoje, 
J.Gelumbauskas neatsakė. Ta-
čiau jis į socialinį tinklą įkėlė savo 
nuotrauką, darytą prie Eiffelio 
bokšto Paryžiuje. Balandžio 8–12 
dienomis prokuroras buvo išvy-
kęs į komandiruotę Prancūzijoje 
– dalyvavo mokymuose „Kova su 
nelegalių imigrantų pagalbinin-
kais“. Dalį komandiruotės išlaidų 
padengė organizatoriai, o Gene-
ralinė prokuratūra jam išmokėjo 
dalį dienpinigių. J.Gelumbauską 
generalinis prokuroras paskatino 
ir 2016 metų spalio 28 dieną – 
įteikė padėką. 

Išvyko į mokymus JAV 
Kai balandžio 13-ąją E.Pašilio 

melas iškilo į viešumą, jis daugiau 
kaip trims savaitėms išvyko į ko-
mandiruotę Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Generalinis prokuroras 
šiuo metu dalyvauja mokymuose 
pagal tarptautinę lyderystės pro-
gramą. Komandiruotės išlaidas 
apmokėjo programos rengėjai. 
E.Pašiliui ši komandiruotė padėjo 
išvengti naujų žiniasklaidos klau-
simų. „Atsakyti į jūsų pateiktus 
klausimus negalime“, – teigė Ge-
neralinės prokuratūros atstovai, 
patvirtinę, kad jų vadovo koman-
diruotė truks iki gegužės 5 die-
nos – beveik iki naujų prezidento 
rinkimų. „Buvęs generalinis pro-
kuroras Antanas Klimavičius (ėjo 
pareigas 2000–2005 m. – Aut.) 
buvo nurodęs baigti žaidimus 
su ilgomis komandiruotėmis, su 
tarptautinės prokurorų asociacijos 
renginiais, nes ten tik pramogau-
jama. O E.Pašilis yra skridęs, pa-
vyzdžiui, į Aziją vos ne mėnesiui ir 
rimtu veidu aiškino, kaip tai gerai“, 
– stebėjosi „Lietuvos ryto“ šaltinis 
iš Generalinės prokuratūros. 

Pasijuto baudžiauninkais 
Nors E.Pašilis dabar yra nepa-

siekiamas ir neatsako į žurnalistų 
klausimus, tyla jam netapo gera 
byla. Paprastai nekalbūs proku-
rorai žurnalistei atskleidė naujų 
skandalingų faktų, kam parankus 
kišeninis generalinis prokuro-
ras ir kaip aukščiausi politikai ki-
šosi į bylų tyrimus. „Mus pavertė 
baudžiauninkais. Pastaruosius 
metus mūsų šalyje vykdomas 

teisingumas nedaug kuo skyrėsi 
nuo padėties Rusijoje“, – šoki-
ravo prokurorai. Jiems skaudu 
matyti, kaip smarkiai teisėsaugoje 
susijaukė vertybės, kaip politikai 
manipuliuoja bylomis. „Mano du-
kra nori išvykti iš Lietuvos. Žmo-
nės bėga iš gimtinės ne todėl, 
kad nėra teisingumo. Jie bėga, 
nes valdžia į žmones žiūri kaip į 
vergus. Jeigu aukšti politikai ne-
sikištų į bylas, jei turėtume stiprų 
nepriklausomą generalinį proku-
rorą, tiek daug žmonių nebūtų 
išvykę. Aukšti politikai pasijuto 
dievybėmis. Jie kapoja galvas, 
kad žinotume savo vietą. Jie bau-
džia arba papirkinėja. Bet mes 
– ne vergai! Prancūzai sugeba 
teisti savo prezidentą (buvusiam 
Prancūzijos prezidentui Nikolas 
Sarkozy pareikšti kaltinimai dėl 
korupcijos ir neteisėto jo rinkimų 
kampanijos finansavimo. – Aut.). 
O mūsų šalyje dar gajus sovieti-
nis palikimas, aukšti politikai veda 
šalį Rytų kryptimi“, – kalbėjo Vil-
niaus apygardos prokuratūros 
1-ojo baudžiamojo persekiojimo 
skyriaus vyriausiasis prokuroras 
Julius Rėksnys. 

Bylos – į Prezidentūrą? 
Generalinėje prokuratūroje 

sklando kalbos, kad bylos dar 
prie ankstesnio vadovo galėjo būti 
vežiojamos į S.Daukanto aikštę. 
„Vienareikšmiškai – ne“, – teigė 
buvęs generalinis prokuroras 
Darius Valys, paklaustas apie 
bylų vežiojimą į Prezidentūrą. Kiti 
pareigūnai svarstė, kad tai būtų 
galima patikrinti, nes turėtų būti 
išlikę registracijos įrašai bylose, 
o tarnybiniuose „Toyota“ automo-
biliuose yra sekimo sistema GPS. 
Iš jos prokuratūros darbuotojai 
matė, kokiu maršrutu kursavo 
tarnybiniai automobiliai. „Viena to-
kių bylų, kuri galėjo būti vežama į 
Prezidentūrą, – apie įvykius Gar-
liavoje. Iš Prezidentūros blašky-
mosi buvo matyti, kad ten galėjo 
būti žinoma bylos medžiaga. Jei 
Prezidentūra kišo nagus prie by-
los, vadinasi, buvo vykdoma nu-
sikalstama veika! Gal todėl Gar-
liavos skandalo kurstytojai buvo 
taip aukštai iškėlę galvas, rengė 
prieš teisėsaugą išpuolius vos 
ne su karstais? Kadangi kai ku-
rie aukšti politikai buvo jų pusėje, 
mes norėjome trauktis iš proku-
ratūros“, – pasakojo kitas šaltinis 
apie bylą, kuri prieš dešimtmetį 
suskaldė Lietuvą. „Lietuvos rytas“ 
paklausė prezidentės vyriausio-
sios patarėjos Daivos Ulbinaitės, 
ar Prezidentūra yra prašiusi bylų, 
ar darė joms įtaką. Atėjo atsaky-
mas: „Prezidentūra gerbia Kons-
titucijoje numatytą teisėsaugos 
institucijų nepriklausomumą, todėl 
niekada nesikišo ir nesikiša į jokių 
bylų tyrimą.“ 

Sulaikymai – tarsi šou
Su žurnaliste susitikę skirtingų 

miestų prokurorai prabilo ir apie 
triukšmingas, bet galiausiai su-
bliūkštančias bylas. Tokių itin 
padaugėjo. Dalį jų pareigūnai 
vadina užsakomosiomis. Neretai 

tokios bylos pradedamos viešais 
sulaikymais, kuriuose dalyvauja 
specialieji (STT) agentai. Pro-
kurorai tarpusavyje šią tarnyba 
vadina PUT (politinių užsakymų 
tarnyba). „Lietuvos ryto“ pašne-
kovai atkreipė dėmesį į triukš-
mingą teisėjų ir advokatų sulai-
kymą šių metų vasario mėnesį. 
Teisme laisvai vaikštinėjo kon-
trabandininkų karaliumi tituluo-
jamas Vilius Karalius, o garbaus 
amžiaus teisėjai ir advokatai 
buvo vedami surakinti kaip pavo-
jingi recidyvistai. Kartais vienam 
naujienų portalui specialiai būna 
nutekinama informacija apie bū-
simą žinomo asmens sulaikymą, 
nors tai yra neteisėta ir nevyksta 
jokioje kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje. „Tai yra raganų me-
džioklė, asmuo atiduodamas 
nuteisti miniai. Toks teisingumas 
– iškreiptas“, – kalbėjo didelę 
patirtį turintys prokurorai. Jie 
paminėjo ir „Lietuvos ryto“ vy-
riausiojo redaktoriaus Gedvydo 
Vainausko sulaikymą sostinės 
centre 2016 metų vasario 29-
ąją. STT agentai dienraščio va-
dovą apsupo išėjusį iš kavinės, 
praeiviams matant. Vieno nau-
jienų portalo fotografas, buvęs 
čia pat, sulaikymą įamžino ir 
paviešino. Vilniaus apygardos 
prokuratūros 1-ojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus vadovas 
J.Rėksnys svarstė, kad tokie šou 
elementai, informacijos nutekini-
mas parodo, kad į teisėsaugos 
darbą kišasi politikai. „Kai kam iš 
politikų tokie šou patinka, kitaip 
būtų išsiaiškinta, kas nutekino 
informaciją. Taip pasiekiamas 
trumpalaikis efektas, nes dalis 
visuomenės krykštauja. Tačiau 
toks požiūris į žmogų ir į teisin-
gumą parodo mūsų valstybės 
vadovų, atsakingų už aukščiau-
sių teisėsaugos pareigūnų pa-
skyrimą, žemą lygį. Mūsų ša-
lyje žmonės per pastaruosius 
metus nuteisiami iš anksto, net 
nesulaukę teismo. Nemažai tų 
žmonių jau išteisinti, bet ar nors 
vieno jų atsiprašyta?“ – klausė 
prokuroras J.Rėksnys. 

Nurodymai – pareikšti įtarimus
– Ar generalinio prokuroro 

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. 

Prezidentė D.Grybauskaitė suskubo pranešti, kad pasitiki E.Pašilio sprendimu dėl 
J.Gelumbausko paskyrimo į Panevėžio apylinkės vyriausiojo prokuroro postą/J.Stacevi-
čiaus nuotrauka

Generalinis prokuroras E.Pašilis už pro-
kuratūros pinigus pramogavo prie Ka-
rališkių ežero. Prabangi kaimo turizmo 
sodyba Anykščių rajone priklauso jo duk-
ters krikštatėvio J.Gelumbausko artimam 
asmeniui/J.Stacevičiaus nuotrauka
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E.Pašilio sprendimas paskirti 
dukters krikštatėvį vadovauti 
Panevėžio apylinkės prokuratū-
rai jums tapo staigmena? – pa-
klausiau J.Rėksnio, kuris yra ir 
Prokurorų profesinės sąjungos 
pirmininkas. 

– J.Gelumbausko paskyrimas 
buvo kaip griaustinis iš giedro dan-
gaus. Nes ankstesnės vadovės 
rezultatai buvo geriausi iš visų, 
esančių tokioje pozicijoje. Visam 
kolektyvui buvo šokas. Pareigū-
nams pikčiausia, kad tokios atran-
kos vyksta neskaidriai ir neaišku, 
kodėl senasis vadovas tapo ne-
tinkamas. Tai – ir pasityčiojimas iš 
komisijos. Kam žmonės sėdi visą 
dieną, vargsta, skaičiuoja balus? 

– Prokurorai dėl nepotizmo ke-
tino parengti viešą kreipimąsi. 
Jo projekte minima ir daugiau 
abejotinų paskyrimų, pavyz-
džiui, kaip karjerą padarė gene-
ralinio prokuroro pavaduotojo 
Žydrūno Radišausko žmona. 

– Jeigu mano žmona dirbtų 
prokuratūroje, ji čia karjeros 
nedarytų. O jei darytų, atsista-
tydinčiau. Nes neturi iškilti nė 
menkiausių įtarimų. Jeigu gene-
ralinis prokuroras būtų kaip poli-
tinė figūra, galėtų susirinkti savus 
žmones į aukštus postus niekam 
nieko neaiškindamas. Bet tada 
prokurorus – nuo apygardų pro-
kurorų pavaduotojų iki žemesnes 
pareigas einančių – turėtų atrinkti 
komisija. Lietuvoje valstybinėse 
institucijose net atsirado nauja 
kyšio forma – papirkinėjama pos-
tais, skiriama į geras pareigas 
užsienyje, Europos Sąjungos 
institucijose. Per kelerius metus 
žmogaus finansinė padėtis pa-
gerėja, jis gali grąžinti būsto pa-
skolą. Bet ar tai – ne korupcija? 

– Kodėl Prezidentūra vis pa-
sirenka minkštus generalinius 
prokurorus?

– Prezidentūrai paranku turėti 
kišeninį prokurorą, per kurį ji 
susitvarkytų savo bylas. Iš Pre-
zidentūros mums grūmoja, kad 
nedrįstume kelti klausimo dėl 

nepriklausomo generalinio pro-
kuroro. Politikai vidutinybės ne-
pakenčia protingesnių už save. 
Jie skiria į postus dar žemesnio 
intelekto asmenis, kurie savo pa-
rankiniais skiria tokius pat kaip 
jie. Dabar mes išgyvename ne 
Baltijos tigrų, o šiukšlynų katinų 
periodą. Mums lieka konkuruoti 
ne su latviais, o su baltarusiais ir 
savo politikus eksportuoti į Šiau-
rės Korėją. Iš Rusijos tyčiojamasi, 
kad ten – Putino asmenybės kul-
tas. O apie ką pas mus sukurtas 
filmas „Valstybės paslaptis“? 

– Negi bylų tyrimus galima 
vairuoti? 

– Juk taip ir buvo padaryta va-
dinamoji CŽV kalėjimo byla! Pre-
zidentė žaidė prieš Lietuvą per 
ankstesnį prokuratūros vadovą. 
Atsirado byla, ji buvo vilkinama. 
Todėl mes ir gavome į kaulus 
Europos žmogaus teisių teisme. 
Lietuvai buvo užnerta kilpa (nors 
nebuvo realių įrodymų, 2018 m. 
Lietuva įpareigota sumokėti 130 
tūkst. eurų iš Saudo Arabijos ki-
lusiam palestiniečiui Abu Zubay-
dah, po to prieš Lietuvą skundą 
padavė kitas teroristų grupuotės 
„Al Qaeda“ lyderis. – Aut.). Kai 
galiausiai supranti, kam tai buvo 
naudinga, apima siaubas. 

– Negi ta byla tebuvo žaidi-
mas, kažkieno įnoris? Kam tai 
naudinga?

– Apie tai bijoma viešai kalbėti, 

nes yra žmonių, kurie pasiprie-
šino ir dėl to nukentėjo. Ant tokių 
užsiundomos tarnybos, juos te-
rorizuoja žvalgybininkai, vyksta 
susidorojimai. Kreiva reforma 
buvo reikalinga tam, kad proku-
rorai būtų apspardyti, įbauginti, 
bijotų sakyti savo nuomonę. 
Prasmūgiuota buvo per apatinę 
grandį, kad visus paverstų avi-
nais. Tai tas pat, jei girtas muži-
kas priluptų šunį, išmuštų dantis, 
o kitądien priekaištautų, kodėl 
jis neloja ir nesaugo namų. Bet 
normalus šeimininkas šuns ne-
muša. Dėl to, kad politikai ma-
nipuliuoja teisingumu, Lietuva 
nė iš tolo nepanaši į tokią Euro-
pos Sąjungos valstybę, kurioje 
žmogus gerbiamas, jo nuomonė 
išklausoma. Neseniai skaičiau 
komentarą, kuriame buvo pa-
klausta: ar žydai būtų galėję 
išsirinkti savo prezidentu SS 
pulkininką? Niekada. O lietuviai 
sugebėjo. Todėl mes tiek metų ir 
gyvename štai taip. 

– Jūs – ne pirmasis pareigū-
nas, iš kurio tenka išgirsti, kad 
susidorojama su tais, kurie 
pasipriešina sistemai. Kaip tai 
vyksta? 

– Sugalvojama, kaip neparankų 
pašalinti. Tam tikrų tarnybų va-
dovams nurodoma pradėti kri-
minalinės žvalgybos veiksmus, 
tyrimą. Pakanka, kad neįvardy-
tas informacijos šaltinis ką nors 
praneštų, tarkime, kad asmuo 
paėmė kyšį. Imama klausytis jo 
pokalbių. Vien informacija, kad 
prieš asmenį buvo vykdomi tokie 
veiksmai, gali sutepti jo reputa-
ciją. Kai kurie aukšti politikai la-
bai greitai išmoko tokias pamo-
kas. Buvo paduodamas sąrašas 
žmonių ir liepiama jiems pareikšti 
įtarimus, nors tam nebūdavo pa-
grindo. Tada informacija nume-
tama žiniasklaidai. Kaip žmogus 
po to nusiplaus dėmę? 

Teisme skambėjo plojimai 
– Jeigu tokia šiurpi padėtis, ko-

dėl tam nebuvo pasipriešinta? 
– Mes siūlėme variantą, kurį pa-

tvirtinus politikai nebegalėtų daryti 
įtakos prokuratūrai – prokurorai 

visuotiniame susirinkime išrinktų 
tris kandidatus, tarp kurių galėtų 
būti ir teisėjas. Jeigu prezidentas 
per mėnesį iš to sąrašo nepaskirtų 
nė vieno, pirmasis automatiškai 
taptų generaliniu prokuroru. To-
kiu vadovu pareigūnai pasitikėtų 
ir tikėtų, kad jis sąžiningai juos 
baus. Jis nebūtų kaip buvęs va-
dovas D.Valys, kuris gyrėsi pra-
dėjęs maždaug 600 tarnybinių 
patikrinimų prieš pareigūnus. Iš 
tiesų buvo vykdomos represijos, 
žmonės dirbo įtampos sąlygomis. 
Todėl penkiasdešimtmečius pro-
kurorus pakerta infarktai. 

– Ar tiesa, kad neseniai in-
farktą patyrė žinomas vidutinio 
amžiaus prokuroras, į teismą 
ėjęs dėl korupcijos bylos, susi-
jusios su krepšiniu?

 – Taip. Sveikatos neprideda, 
kai iš pareigūno reikalaujama pa-
laikyti kaltinimą, nors jis juo nėra 
įsitikinęs. Kai prokuroras teisme 
turi sakyti tai, kuo netiki, jį drasko 
iš vidaus. Teismai įrodymų kartelę 
užkėlę labai aukštai. Buvo atvejų, 
kai nužudymo ir panašiose bylose 
sugebėjome įrodyti kaltę netie-
sioginiais įrodymais – atmetimo 
būdu. Bet visai kas kita – užsa-
kytos politinės bylos. Kai kuriuos 
tokius užsakymus vertėtų ištirti 
atskirai.

– Ar yra prokurorų, kurie pa-
gal politikų valią sukurptose 
bylose galiausiai atsisako pa-
reikšti kaltinimus? 

– Vienas prokuroras matė, kad 
sukurptoje byloje nėra įrodymų. 
Jis manęs paklausė: „Jeigu teisme 
pasakyčiau tai, ką manau?“ Pata-
riau elgtis taip, kaip liepia sąžinė. 
Sukaupęs drąsą prokuroras pa-
sakė teisme tai, ką mano. Kalti-
namieji ėmė ploti, o teisėjas sakė 
nesitikėjęs, kad dar yra prokurorų, 
kurie sugeba pasakyti teisybę. 

– O kuri iš užsakomųjų bylų 
jums įsiminė absurdiškumu?

 – Prieš kelerius metus buvo 
sumedžiotas taurusis elnias. Po 

kurio laiko buvo pradėtas tyrimas 
(iš Druskininkų mero Ričardo 
Malinausko buvo paimtas legaliai 
laikytas ginklas, nors jis į elnią 
net nešovė. – Aut.). Jei tai būtų 
tyrę vietos komisariato pareigū-
nai, jokių įtarimų dėl užsakymo 
nebūtų kilę. Bet to nušauto elnio 
tyrimu užsiėmė Generalinė pro-
kuratūra! Buvo žaidžiami politi-
niai žaidimai.

Po nakties išaušta diena 
– Ar manipuliuodami teisin-

gumu aukšti politikai mūsų šalį 
pasuko atgal?

 – Kaip toli šalis būtų pažen-
gusi, jeigu būtume turėję nepri-
klausomą generalinį prokurorą! 
Tokį, kuris galėtų pasipriešinti 
prezidentui, premjerui. Pavyz-
džiui, kaip Latvijoje. Galbūt mes 
dabar turėtume kitokią politinės 
korupcijos, vadinamąją „MG Bal-
tic“ bylą, kurioje kažkodėl teisiami 
tik vienos partijos atstovai, o kiti 
– neliečiami. Kodėl ne visi prieš 
įstatymą yra lygūs? Jeigu taikomi 
dvejopi standartai, vadinasi, vyk-
domas kriminalinis nusikaltimas. 
Ši korupcijos byla parodė, kad 
vyko politinė kova, o jėgos struk-
tūros į ją įtrauktos. 

– Ar tikite, kad padėtis ša-
lyje po prezidento rinkimų 
pasikeis?

– Prokuratūra aukso amžių gy-
veno vadovaujant Algimantui Va-
lantinui. Vėliau per dešimt metų 
mus iš laisvų žmonių pavertė ver-
gais, sukčiais. Galbūt taip buvo 
siekiama išsilaikyti valdžioje bet 
kokia kaina? Jeigu visi įtarinėjami, 
neįtikusiems kapojamos galvos, 
tai kokioje šalyje mes gyvename? 
Gal Šiaurės Korėjoje? Valstybėje 
veikia mafija, kai visi kaip nors 
susiję. Bet po nakties juk visada 
išaušta diena. Gal juodasis perio-
das pasibaigs? – klausė prokuro-
ras J.Rėksnys iš Vilniaus apygar-
dos prokuratūros.

„Lietuvos rytas“ 2019-04-27 

 Prokurorus papiktino, kad garbaus amžiaus teisininkai buvo vedami kaip pavojingi reci-
dyvistai, o teisme laisvai vaikštinėjo kontrabandininkas/J.Stacevičiaus nuotrauka

„Politikai mus pavertė vergais, gyvena-
me kaip Šiaurės Korėjoje“, – teigė gar-
sus, didelę patirtį turintis prokuroras 
J.Rėksnys./J.Stacevičiaus nuotrauka
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Europos jaunimo savaitės metu – jaunimo ir sprendimų priėmėjų diskusija „Prie 
arbatos: savanoriauk ir auk“

Druskininkų savivaldybės moki-
nių taryba, Europos jaunimo sa-
vaitės ambasadoriai Juozas Kaz-
lauskas ir Aistė Fedaravičiūtė, 
balandžio 30 d. pakvietė Druski-
ninkų jaunimą ir sprendimų priė-
mėjus pokalbiui prie arbatos Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centre.

Šiemetės Europos jaunimo sa-
vaitės tema „Demokratija ir aš“ 
– apie galimybę jaunimui dary-
ti įtaką sprendimams, ne tik ski-
riant savo balsą rinkimuose, bet 
ir išreiškiant savo pilietinę pozi-
ciją diskusijų, dialogo su valdžios 
institucijomis metu. Jaunimas ir 
sprendimų priėmėjai diskutavo 
apie jaunimo savanorystės gali-
mybes ir aktualijas Druskininkuo-
se. Panašūs renginiai Europos 
jaunimo savaitės metu organi-
zuoti visoje Lietuvoje. Diskusijoje 
dalyvavo Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius, Druskininkų savival-
dybės tarybos nariai Modestas 
Vitkauskas, Liudas Vaisieta, Si-
monas Kazakevičius, Druskinin-
kų savivaldybės mokinių tarybos, 
Druskininkų savivaldybės organi-
zacijų ir įstaigų atstovai, mokiniai.

Diskusijai buvo pasirinktas „Še-
šių arbatos puodelių metodas“ 
suteikė galimybę nagrinėti jauni-

mo savanorystės temą Druski-
ninkuose žaismingai ir pozityviai, 
kartu išsamiai aptariant visus jos 
aspektus. Pasidalintos įžvalgos 
apie savanorystę, tikimasi, taps 
pradžia naujoms patrauklioms jos 

formoms, idėjoms ir iniciatyvoms.
Gegužės 2 d. Vilniuje organi-

zuotas Europos jaunimo savaitės 
uždarymo renginys, kuriame kar-
tu su Europos jaunimo savaitės 
ambasadoriais dalyvavo ir Drus-

kininkų savivaldybės mokinių ta-
rybos nariai Greta Jakubauskaitė 
ir Viktorija Gylytė, bei Druskinin-
kų JUC direktorė Aušra Nedzins-
kienė. Renginio metu dalyviai iš 
įvairių Lietuvos vietų dalijosi savo 

rengtų susitikimų su vietiniais 
sprendimų priėmėjais patirtimis. 
Diskusijos metu įrašytas diskusi-
jos, kurią moderavo Karolis Vyš-
niauskas, podkastas – jį bus gali-
ma išgirsti artimiausiu metu.

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba, Europos jaunimo savaitės ambasadoriai J. Kazlauskas ir A. Fedaravičiūtė pakvietė Druskininkų jaunimą pokalbiui prie arbatos Druskinin-
kų JUC erdvėse/Paula Vysockytės nuotrauka

Druskininkuose pirmą kartą organizuotas Europos regionų komiteto komisijos posėdis 
ir konferencija

Europos regionų komitetas 
(ECON) yra ES patariamasis 
organas, kurį sudaro per vie-
tos ir regioninius rinkimus iš-
rinkti atstovai iš visų 28 vals-
tybių narių. Dirbdami Europos 
regionų komitete, jie turi ga-
limybę pasidalyti nuomone 
apie ES teisės aktus, kurie 
daro tiesioginį poveikį regio-
nams ir miestams.

Europos regionų komitetas 
suteikia galimybę regionams 
ir miestams oficialiai pareikšti 
savo požiūrį į rengiamus ES tei-
sės aktus ir taip užtikrinti, kad 
būtų atsižvelgiama į regioninių 
ir vietos valdžios institucijų po-
ziciją ir poreikius.

Europos regionų komitetas 
skatina įsitraukti į veiklą visų ly-
gmenų veikėjus – nuo regioni-
nių ir vietos valdžios institucijų 
iki atskirų piliečių. Regioninės ir 
vietos valdžios institucijos, aso-
ciacijos, nevyriausybinės orga-
nizacijos, specialistai ir akade-
minės bendruomenės atstovai 
gali dalyvauti internetiniuose 
tyrimuose, konsultacijose ir 
renginiuose. 

Gegužės 6-7 dienomis Drus-
kininkuose surengtuose 
23-ajame ECON komisijos po-
sėdyje ir konferencijoje „Dar-
naus vystymosi tikslai vietos ly-
gmeniu. Kaip miestai ir regionai 
prisideda prie tvaraus ekonomi-

kos augimo?“ dalyvavo 134 at-
stovai iš ES narių.

Gegužės 7 d. posėdyje pra-
nešimą apie tvarų vystymąsi 
Druskininkuose pristatė savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas.

ECON komisija išorės posėdį 
ir konferenciją surengė Europos 
regionų komiteto Lietuvos dele-
gacijos vadovo pavaduotojo, Eu-
ropos regiono komiteto tikrojo 
nario, Druskininkų savivaldybės 
mero R. Malinausko, Europos re-
gionų komiteto Lietuvos delega-
cijos vadovo, Zarasų rajono sa-
vivaldybės tarybos nario Arnoldo 
Abramavičiaus ir Lietuvos savi-
valdybių asociacijos kvietimu.

ECON komisija išorės posėdį ir konferenciją Druskininkuose surengė Europos regionų komiteto Lietuvos delegacijos vadovo pava-
duotojo, Europos regiono komiteto tikrojo nario, Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko, Europos regionų komiteto Lietuvos de-
legacijos vadovo, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario A. Abramavičiaus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu/Simonos 
Dailydaitės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui! 
Saugokitės gaisrų!

Šiltėjant pavasario orams 
vis dažniau įsiplieskia gaisrai. 
Druskininkų savivaldybėje šiais 
metais kilo 4 žolės gaisrai bei 6 
miško paklotės gaisrai. Pernykš-
tės žolės deginimas bei neatsar-
gus elgesys miškuose padaro 
didelių nuostolių ne tik gamtai, 
bet kartais pasiglemžia žmonių 

gyvybes ir jų turtą. Kreipiamės į 
visus gyventojus ir prašome ne-
deginti žolės, o miško plotuo-
se elgtis atsakingai. Pastebėję 
gaisrus, nebūkite abejingi, ne-
praeikite pro šalį – nedelsda-
mi skambinkite bendruoju pa-
galbos telefonu 112 ir kvieskite 
ugniagesius.

Tvaraus ekonomikos augimo 
Europoje neįmanoma pasiekti 
be miestų ir regionų. Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų 
uždaviniai turi tiesioginę sąsa-
ją su vietos ir regionų valdžios 
institucijų atsakomybe. Kai ku-
rie vertinimai rodo, kad du treč-
daliai iš 169 uždavinių, kuriais 
grindžiami 17 darnaus vystymo-
si tikslų (DVT), negali būti pa-
siekti be vietos ir regionų val-
džios institucijų įsipareigojimų 
ir koordinavimo. Šios konferen-
cijos metu aptarta, kaip mies-
tai ir regionai gali prisidėti prie 
tvaraus ekonomikos augimo: 
įgyvendinant tvaraus vystymo-

si tikslus, kaip pagrindą tvarios 
Europos iki 2030 m. sukūrimui 
ir mokantis iš geriausios prakti-
kos pavyzdžių Lietuvoje ir viso-
je Europoje.

Pranešimą apie ES darbotvar-
kę „Tvarios Europos kūrimas iki 
2030 m.“ skaitė ECON komisi-
jos pirmasis pirmininko pava-
duotojas Arnoldas Abramavi-
čius ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto Tva-
raus vystymosi observatorijos 
pirmininkas Peter Schmidt. Taip 
pat skaitytas pranešimas apie 
DVT tikslų įgyvendinimą Lie-
tuvoje ir Latvijoje: iššūkius bei 
ateities kryptis.
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Kviečiame į Druskininkų kurorto šventės 
teatralizuotą eiseną „Druskininkai Rock‘n‘Roll ritmu“
Gegužės 31-birželio 2 d. vyk-

siantis įspūdingiausias kurorto 
renginys – Kurorto šventė – šie-
met skiriama kurorto 225-ajam 
jubiliejui, todėl bus labai spal-
vinga ir ryški. Ypatingo dėme-
sio kiekvienais metais sulau-
kianti tradicinė teatralizuota 
eisena šiemet nugriaudės pa-
šėlusio rokenrolo ritmu.

Kviečiame Druskininkuose vei-
kiančias įmones, įstaigas, nevyriau-
sybines jaunimo, senjorų, meninin-
kų organizacijas, moterų, sporto, 
verslo klubus ruoštis dalyvauti šven-
tinėje eisenoje. Tikimasi, jog eise-
nos dalyviai pasitelks vaizduotę ir 
pavers ją nepakartojamu reginiu, 
kaip ir kasmet prikaustančiu gausy-
bės žiūrovų žvilgsnius.

Maloniai prašome eisenoje 
transportą naudoti tik kaip atribu-
tą – būtinai dekoruotą ir techniškai 
tvarkingą.

Pasitarti, pateikti pasiūlymus ar 
užsiregistruoti dalyvauti eisenoje 
galima jau dabar telefonais: (8 313) 
53122, +370 650 35660 arba el. 
paštu: rezisierius@druskininkukul-
turoscentras.lt

Susitikimas dėl teatralizuotos ei-

senos organizuojamas gegužės 2 
d., 10 val. adresu: Vasario 16-osios 
g. 7, didžiojoje salėje (II aukštas).

Kviečiame ir Jūsų kolektyvą akty-

viai dalyvauti šventinėje eisenoje. 
Tikimės, kad Jūsų kolona bus links-
ma, spalvinga, išradingai atspindinti 
įmonės veiklą bei šventės temą!

UNICEF atstovai kviečia ruoštis gegužės 30 d. 
Druskininkuose vyksiančiam bėgimui

Kurortą aplankė gerumo misiją 
nešantys ir bėgimą pristatantys 
UNICEF atstovai – praėjusį antra-
dienį Druskininkų savivaldybėje 
būsimą renginį jie aptarė su Drus-
kininkų savivaldybės mero pava-
duotoju Linu Urmanavičiumi, Sa-
vivaldybės specialistais, miesto 
įmonių ir įstaigų atstovais.

Prie tradicinio UNICEF vaikų 
bėgimo jungiasi Lietuvos ir užsie-
nio sportininkų, sveikuolių ir visų 
aktyvų gyvenimo būdą mėgstan-
čių žmonių mylimi Druskininkai. 

„Norėdami užauginti pilietišką, 
stiprią, kilnią ir neabejingą kar-
tą, turime mokyti vaikus atsa-
komybės ir rodyti jiems pavyz-
dį – pasaulis yra atviras ir teikia 
daugybę galimybių. Tačiau turi-
me išmokti ne tik imti, bet ir duoti. 
Todėl Druskininkai su džiaugsmu 
jungiasi prie prasmingos, kilnaus 
tikslo siekiančios UNICEF vaikų 
bėgimo iniciatyvos. Neabejoju, 
kad mažieji druskininkiečiai kartu 
su tėveliais išties ranką silpnes-
niems, sunkiau gyvenantiems 
savo bendraamžiams visame pa-
saulyje“, – kalbėjo Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
L. Urmanavičius.

UNICEF vaikų bėgimas – 
linksmas bėgimas vaikams nuo 
2 iki 6 metų (mažasis ratas) ir 
nuo 7 iki 14 m. (ratas aplink 
Druskonio ežerą). Bėgimas, 
skirtas padėti nuo bado ir mir-
tinų ligų kenčiantiems Mozam-
biko vaikams – didžiausias ir 
prasmingiausias Lietuvoje. Jo 
šūkis – „Bėgsiu už maistą“ – 
parodo, koks gyvybiškai svar-
bus yra kiekvieno dalyvavimas.

Dar daugiau, po Lietuvą keliau-
jantis UNICEF vaikų bėgimas ir 
pasididžiavimo kupinos Lietuvos 
vaikų akys, išgelbėjus gyvenimą, 
vaikų su negalia ir socialiai remti-
nų vaikų aktyvus įsitraukimas yra 
tvirtas pagrindas, kad Lietuvos 
Valstybės vardas visada skambė-
tų išdidžiai ir garbingai.

Bėgimo Druskininkuose star-
tas – gegužės 30 d. prie Drusko-
nio ežero. Distancija – 500-1000 
metrų.

Druskininkų „Atgimimo“ ir „Sau-
lės“ bei kitose mokyklose vyks 
UNICEF pamokos, kurių metu 
vaikai bendraus su garsenybė-
mis, sužinos apie UNICEF veiklą, 
gelbstint vaikų gyvybes visame 
pasaulyje, išgirs, kaip kiekvie-
nas iš jų gali prisidėti prie šios kil-
nios misijos ir kodėl tai yra svar-
bu. Svečiai susitiks ir su mokyklų 
vadovais, dalinsis savo mintimis 
apie dalyvavimą kilniose misijo-
se, asmeninę motyvaciją prisidė-
ti prie UNICEF veiklos ir garsinti 

Lietuvos vardą pasaulyje.
Užregistruoti vaiką į UNICEF 

vaikų bėgimą ir užtikrinti, kad jis 
gautų rėmėjų dovanojamus UNI-
CEF marškinėlius ir medalį gali-
ma, sumokant 5 eurų „Svarbus 
kiekvienas vaikas“ mokestį. Už 
šią Jūsų sumokėtą 5 eurų pa-
ramą bus perkama speciali bal-
tymais prisotinta riešutų pasta, 
kurios užtenka penkias dienas 
maitinti dėl prastos mitybos išse-
kusį vaiką Mozambike.

Registracija vyks iki gegužės 29 
d. adresu: http://unicef.lt/veikla/
projektai/bek-unicef-vaiku-begi-
me-druskininkuose/

Vaikams iš skurstančių šalių 
UNICEF iniciatyva kasmet au-
kojami pinigai, kurie gelbsti dėl 
prastos mitybos išsekusius vai-
kus Mozambike ir Malavyje bei 
atlikti reikalingiausius ir gyvybiš-
kai svarbius skiepus.

Druskininkų  savivaldybės 
informacija

Tikimasi, jog eisenos dalyviai pasitelks vaizduotę ir pavers ją nepakartojamu reginiu, 
kaip ir kasmet prikaustančiu gausybės žiūrovų žvilgsnius/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Visai Lietuvai – druskininkiečių pilietiškumo pamokos

Laimutis GENYS,
žurnalistas

Lietuvoje to dar nebuvo – pi-
lietiški miesto gyventojai stoja 
mūru už savo miestą, už Savi-
valdybės vadovus ir prašo ne-
trukdyti jiems laimingai ir pras-
mingai gyventi. 

Prieš keletą savaičių Druskininkų 
verslo klubo atstovai įteikė Seimo 
pirmininkui Viktorui Pranckiečiui 
neįprastą dokumentą – pusseptinto 
tūkstančio druskininkiečių parašų 
patvirtintą prašymą sudaryti Seime 
specialiąją tyrimo komisiją. Pagal 
pas mus galiojančias tradicijas, 
gyventojų parašai renkami ir prista-
tomi aukščiausioms šalies instituci-
joms tais atvejais, kai norima gauti 
valstybės finansavimą svarbiems 
regiono objektams ar skundžiamasi 
vietos valdžios savivale arba pra-
šoma kokių nors lengvatų. 

Druskininkiečių prašymas, o 
tiksliau – pilietinis reikalavimas – 
visai kitokio pobūdžio. Tokio pra-
šymo šalies valdžia, ko gero, dar 
nebuvo gavusi. Pusė Druskininkų 
gyventojų, pasirašiusių peticiją, 
nori išsiaiškinti, kodėl kurorto va-
dovams trukdoma dirbti, kodėl 
kasmet įvairios teisėsaugos insti-
tucijos šiame mieste bando ieškoti 

nuodėmių, kodėl per nepilną de-
šimtmetį dėl pačių netikėčiausių 
dalykų Druskininkams pradėta per 
40 ikiteisminių tyrimų? 

Nors toks gyventojų kreipimasis 
į Seimo pirmininką yra unikalus, 
neturintis analogų, tačiau aki-
vazdu, jog jis subrendo ne per 
vienerius metus – žmonės turi 
teisę žinoti, kodėl ir kas nori visai 
Lietuvai įteigti, jog Druskininkai – 
„korupcijos zona“, kas yra tikrieji 
ikiteisminių tyrimų prieš Druskinin-
kus užsakovai ir vykdytojai. 

Suprantama, tokių klausimų 
druskininkiečiams nekiltų, jei bent 
vienas ikiteisminis tyrimas būtų 
peraugęs į sėkmingai pasibaigusį 
teismo procesą su nubaustais 
kaltininkais ir išaiškintais nusidė-
jėliais. Deja, viskas vyksta pagal 
tą patį „burbulo“ scenarijų – pir-
miausia sulaikomas įtariamasis, 
pateikiami greituoju būdu sukurpti 
įtarimai, teisėsaugos skalikai 

ištrimituoja užsakovui ir visai Lie-
tuvai apie sėkmingą operaciją, 
tauta pasipiktina blogiečiais. Ir ... 
viskas! Po kurio laiko paaiškėja, 
jog viskas buvo blefas, įtariamieji 
išteisinami. Burbulas sprogsta. 

Jei taip nutiktų vieną, du kartus, 
galima būtų į tai numoti ranka, 
bet kai šitai tampa sistema ir pra-
deda be padidinamojo stiklo būti 
matomi šių akcijų užsakovai, o 
tiksliau – užsakovų ir vykdytojų 
sistema, valdoma iš aukščiausios 
valdžios apžvalgos bokštelių, tada 
jau sunku tylėti. Ir druskininkiečiai 
prabilo. Tvirtai, principingai, pirmą 
kartą Lietuvoje.

Po parašų įteikimo Seimo pir-
mininkui dar nepraėjo nė mėnuo. 
Yra vilties, jog druskininkiečių bal-
sai nebus nurašyti į makulatūrą, 
ypač po į viešumą iškilusių proku-
rorų ir teisėjų skandalo, kai visuo-
menė į šią kastą ėmė žiūrėti visai 
kitomis akimis. 

Gal Druskininkų persekiojimo 
problema išsispręs savaime – tuoj 
pasibaigs Prezidentės, kuri, kas 
galėtų paneigti, turėjo sąsajų su 
Druskininkų tyrimais, kadencija, 
o pagrindinis Druskininkų val-
džios „nedorų darbelių“ skundikas 
V. Gailius paliko Seimą ir išvyko 
rinkti skundų į Joniškį. Ir liks Drus-
kininkų liberalai be ryšio.

Vienaip ar kitaip – Druskininkų 
žmonės pateikė Lietuvai rimtą pi-
lietiškumo ir patriotiškumo savo 
miestui pamoką. Ir ne vieną – pir-
miausia, pirmajame ture meru 
perrinkdami tendencingos teisė-
saugos įtarimais aplipdytą Ričardą 
Malinauską, o paskui – tūkstan-
čiais parašų reikalaudami ramybės 
ir teisingumo savo miestui. 

Liaudis sako – šuns balsas į 
dangų neina. Ar ši patarlė galioja 
ir penkiolika metų Europos Sąjun-
goje gyvenančioje Lietuvoje? Dar 
pamatysime. 

Nuomonė

Darbą pradėjo naujos kadencijos Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos
Šios kadencijos Druskininkų 

savivaldybės taryboje dabarti-
nės Tarybos daugumoje yra 16 
narių, priklausančių frakcijai 
„Už Druskininkus“. Savivaldy-
bės taryboje yra dvi opozicinės 
frakcijos: „Nuosaiki opozicija“ 
ir „Tėvynės sąjungos ir Libe-
ralų sąjūdžio“ frakcija.

Pastarajame Druskininkų sa-
vivaldybės Tarybos posėdyje 
sudaryti Druskininkų savival-
dybės tarybos Finansų, Ūkio 
ir kurorto plėtros, Sveikatos 
apsaugos ir socialinių reikalų, 
Švietimo, kultūros ir sporto ko-
mitetai bei vienas iš svarbiau-
sių Tarybos darbe – Kontrolės 
komitetas, taip pat Druskininkų 
savivaldybės Antikorupcijos 
bei Etikos komisijos, patvirtinti 
visų minėtų komitetų bei komi-
sijų pirmininkai. 

Finansų komiteto pirmininke 
išrinkta Inga Šinkonienė, pir-
mininko pavaduotoju – Artūras 
Skausmenis; Ūkio ir kurorto plė-
tros komiteto pirmininku – Mo-
destas Vitkauskas, pirmininko 
pavaduotoju – Simonas Kaza-
kevičius; Sveikatos apsaugos ir 
socialinių reikalų komiteto pirmi-
ninku – Linas Urmanavičius, pir-
mininko pavaduotoju – Benjami-
nas Čepas; Švietimo, kultūros ir 
sporto komiteto pirmininku – Al-
gis Bolys, pirmininko pavaduo-
toju – Jevgrafijus Samuchovas; 
Kontrolės komiteto pirmininku – 
Donatas Mizaras, pirmininko pa-
vaduotoju – Linas Urmanavičius. 

Plačiau apie visų Druskininkų 
savivaldybės tarybos komitetų 
darbą – kitame savaitraščio 
„Mano Druskininkai“ numeryje, 
o šįkart savo mintimis apie jiems 
patikėtas pareigas ir balandžio 
29 d. sušauktą Tarybos posėdį 
dalijasi Kontrolės komiteto pirmi-
ninkas D. Mizaras, Etikos komisi-
jos pirmininkas Vidas Stašinskas 
ir Druskininkų savivaldybės Anti-
korupcijos komisijos pirmininkė 
Valė Šmitienė. 

D. Mizaras, Kontrolės komi-
teto pirmininkas: „Džiaugiuosi 
frakcijos „Nuosaiki opozicija“ ko-
legų, Savivaldybės tarybos narių 
pasitikėjimu bei palaikymu. Ta-
pimą Kontrolės komiteto pirmi-
ninku vertinu kaip didelę atsako-
mybę prieš Druskininkų žmones 
ir visą bendruomenę. Komitetui 

pavesta vertinti Savivaldybės 
lėšų, turto panaudojimo efekty-
vumą, teisėtumą, tikslingumą, 
kontroliuoti savivaldybės kon-
trolės ir audito tarnybos veiklą. 
Komitetas taip pat nagrinėja ir iš 
asmenų gaunamus pranešimus 
ir pareiškimus apie savivaldybės 
administracijos, įmonių, įstaigų 
ir jų vadovų veiklą. Artimiausiu 
metu su kolegomis paruošime 
Komiteto veiklos programą ir, Ta-
rybai pritarus, imsime ją vykdyti. 
Opozicinė frakcija „Nuosaiki opo-
zicija“ dirbs konstruktyviai, teiks 
siūlymus ir sieks priimti kuo dau-
giau Druskininkų žmonėms nau-
dingų sprendimų. 

Tarp mūsų prioritetų nėra 
skundų rašymo, nuolatinių kalti-
nimų ar priešpriešos daugumai. 
Dar nežinau, kokios veiklos kryp-
tys ir prioritetai šios kadencijos 
tarybos darbe bus opozicinės 
„Tėvynės sąjungos ir liberalų“ 
frakcijos. Posėdžio metu pa-
kvietėme juos konstruktyviai 
bendradarbiauti, siūlėme palai-
kyti Tarybos siūlomas opozicijos 
narių kandidatūras į Kontrolės 
komiteto, Etikos ir Antikorupci-
jos komisijų pirmininkus. Gaila, 
bet mano vadovaujamos frakci-
jos nariai šiems siūlymams kitos 
opozicinės frakcijos palaikymo 
nesulaukė – tik aštrios kritikos, 
kad viską „teatralizuojame“, neva 
tai nedemokratiškai elgiamės 
ir panašiai. Tad, panašu, dar 4 
metus iš Tarybos „tikrąja ir vie-
nintele“ opozicija besivadinančių 

asmenų kažko konstruktyvaus ir 
darbingo laukti neverta.“

V. Stašinskas, Etikos komi-
sijos pirmininkas: „Nors į rinki-
mus ėjau su judėjimu „Už Drus-
kininkus kartu su R. Malinausku“, 
jokiai partijai ar judėjimui nepri-
klausau. Esu sukaupęs solidžią 
politinę patirtį ankstesnėse Savi-
valdybės tarybose. Nors palaikau 
gerus, abipuse pagarba pagrįstus 
santykius su daugeliu Taryboje 
dirbančių narių, su p. Donatu Mi-
zaru radome bendrą požiūrį dau-
geliu klausimų, todėl nutarėme 
formuoti opozicinę frakciją  „Nuo-
saiki opozicija“.

Manau, kad dirbdamas opozici-
joje, būsiu kur kas naudingesnis 
ir efektyvesnis, o mano siūlomi 
alternatyvūs sprendimų projektai 
skatins gilesnį ir išsamesnį ke-
liamų klausimų nagrinėjimą bei 
Druskininkų miestui geriausio 
sprendimo paieškas. 

Jaučiu atsakomybę už man pa-
tikėtą sritį. Politikoje etika yra itin 
svarbi – politikai, naudodamiesi 
žmonių deleguotomis teisėmis ir 
privilegijomis, neturėtų pamiršti 
etikos principų, todėl Etikos komi-
sijos pareiga bus šiuos principus 
visiems priminti ir užtikrinti, kad jų 
būtų laikomasi.

„Tėvynės sąjungos ir Liberalų 
sąjūdžio frakcijos“ atstovai atsi-
sakė mūsų pasiūlymo prisijungti 
prie bendro darbo, piktinosi ir net 
pasišalino iš posėdžio. Kaip tai 

vertinti? Manau, tai parodo jų, 
kaip politikų, „profesionalumo“ 
lygį. Nesuprantu ir kitų šios frak-
cijos atstovų veiksmų, kai jie de-
monstratyviai išeina, priesaiką 
duodant būsimajam Savivaldy-
bės merui; arba per iškilmingą 
priesaikos ceremoniją vienas iš 
liberalų atstovų kažkodėl atsi-
sėda, kai Tarybos nario priesaiką 
duoda Aivaras Kadziauskas. Ap-
gailestauju, kad tokiais demar-
šais stengiamasi teatralizuoti Ta-
rybos darbą.“

V. Šmitienė, Antikorupcijos 
komisijos pirmininkė: „Man 
nauja veikla pirmiausia reiškia at-
sakomybę ir pasitikėjimą manimi. 
Kiekvienoje gyvenimo srityje dėl 
galimų korupcijos apraiškų kyla 
skandalų ir nesusipratimų. Todėl 
Komisijos priimti sprendimai tu-
rės būti teisingi ir atsakingi. Kie-
kvienas politikas pirmiausia yra 
žmogus ir turi būti atsakingas 
pats prieš save. Šiuo principu ir 
vadovausiuosi. Dalyvauti frak-
cijos „Nuosaiki opozicija“ darbe 
nusprendžiau todėl, kad gyvenu 
demokratinėje šalyje ir turiu teisę 
rinktis. Su kolegomis Vidu Sta-
šinsku ir Donatu Mizaru, Vytautu 
Dabruku ir Jūrate Burokiene ra-
dome bendrą kalbą, o darbui 
opozicijoje mus suvienijo naujos 
idėjos ir būdai joms realizuoti. Visi 
neturėtume pamiršti, kad atėjome 
dirbti, teisingai ir gerai atstovauti 
miesto gyventojų interesams.“

Tarybos posėdyje dalyvavusi 
Vyriausybės atstovė Alytaus 
apskrityje Ona Balevičiūtė vi-
liasi, kad Druskininkų savivaldy-
bėje sudaryti komitetai ir komisijos, 
numatyti pagal Vietos savivaldos 
įstatymą ir dėl kurių apsisprendė 
Taryba, dirbs produktyviai ir pras-
mingai. Ji pasidžiaugė, kad nau-
joje Druskininkų savivaldybės 
taryboje šią kadenciją dirbs daug 
patyrusių, savo darbą išmanančių, 
aktyvių ir pilietiškų tarybos narių: 
„Manau, kad naujoji taryba kartu 
su kvalifikuotais, energingais ir 
veržliais Savivaldybės administra-
cijos vadovais ir specialistais ge-
bės ir toliau sėkmingai telkti visą 
Druskininkų savivaldybės ben-
druomenę naujiems projektams, 
kurorto plėtrai. Linkiu visiems 
darnios veiklos, sutarimo, gra-
žių, inovatyvių idėjų ir sėkmingo 
jų įgyvendinimo. Tik kruopštus ir 
atkaklus darbas, jautrus požiū-
ris į kasdienes žmonių gyvenimo 
problemas ir kartu perspektyvos 
matymas davė ir, manau, ateityje 
duos tokius rezultatus, kuriais ir 
toliau galės džiaugtis druskininkie-
čiai bei kurorto svečiai.“

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Kontrolės komiteto pirmininkas D. Miza-
ras: „Tarp mūsų prioritetų nėra skundų ra-
šymo, nuolatinių kaltinimų ar priešpriešos 
daugumai.“/„Mano Druskininkai“ archyvo 
nuotrauka

Etikos komisijos pirmininkas V. Stašins-
kas: „Politikoje etika yra itin svarbi – juk 
ją galima laikyti ir vienu iš politinio darbo 
efektyvumo matų.“/„Mano Druskininkai“ ar-
chyvo nuotrauka

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje 
O. Balevičiūtė: „Viliuosi, kad Druskininkų 
savivaldybėje sudaryti komitetai ir komisi-
jos, numatyti pagal Vietos savivaldos įsta-
tymą ir dėl kurių apsisprendė Taryba, dirbs 
produktyviai ir prasmingai.“/„Mano Druski-
ninkai“ archyvo nuotrauka

Antikorupcijos komisijos pirmininkė V. 
Šmitienė: „Komisijos priimti sprendimai tu-
rės būti teisingi ir atsakingi.“/„Mano Drus-
kininkai“ archyvo nuotrauka
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„Vilkės“ golfo klubo aikštyne – 
Atvirų durų diena ir galimybė 

pabandyti nemokamai žaisti golfą

Gegužės 12 dieną, sekmadie-
nį, „Vilkės“ golfo klubo aikštyne ren-
giama Atvirų durų diena. Visi, kurie 
iki šiol galbūt dar nesiryžo, neturėjo 
progos ar galimybių apsilankyti golfo 
aikštyne, kviečiami pabandyti nemo-
kamai žaisti golfą ir pajusti šio žaidi-
mo žavesį. 

Netoli Druskininkų veikiantis  18-
os duobučių škotiško links tipo golfo 
aikštynas atitinka tarptautinius stan-
dartus. 

Ir suaugusieji, ir vaikai – druskinin-
kiečiai bei kurorto svečiai – kviečiami į golfo aikštyną Kamorūnuose, 
Vilkės g. 26 (Druskininkų sav., Leipalingio sen.). 

Pirmoji grupė renkama nuo 11 valandos, antroji – nuo 13 valandos.
Būtina išankstinė registracija!
Tel. +370 613 46179 arba el. paštu: marius@wolfgolf.lt

Gerbiami druskininkiečiai, mūsų 
savivaldybės gyventojai,

Druskininkų savivaldybės tarybos narys, šios tarybos 
Kontrolės komiteto pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos (LVŽS) Druskininkų skyriaus pirmininkas 
DONATAS MIZARAS ir Druskininkų savivaldybės tary-
bos narys, šios tarybos Švietimo, kultūros ir sporto ko-
miteto narys VYTAUTAS DABRUKAS, vykdydami rinki-

muose duotus pažadus, kviečiame:
-kreiptis dėl savo problemų sprendimo savivaldybės teritorijoje, pa-

teikti siūlymus tiesiogiai ir dalyvauti, priimant sprendimus;
-tapti LVŽS nariais ir kartu įgyvendinti Druskininkų skyriaus rinki-

mų programą.

Donatas Mizaras, 
tel. 8 648 57250, 
el. p.: donmizar@yahoo.com

Vytautas Dabrukas, 
tel. 8 686 46988, el. p.: 
dabrukasvytautas@gmail.com

Cukrinio diabeto klubo nariai pavasariu džiaugiasi 
sveikiau

Inga Granatauskienė

Balandžio mėnesį Druskinin-
kuose cukrinio diabeto klubas 
„Atgaja“ organizavo seminarą 
miesto gyventojams, svečiams 
ir klubo nariams apie sveiką 
mitybą. Gydytoja endokrino-
logė Rasa Koreivienė pateikė 
daug informacijos, kaip susi-
daryti sveiką valgiaraštį. Buvo 
pateikta informacija, kaip kie-
kvienam žmogui, pagal savo 
kūno masės indeksą, apskai-
čiuoti rekomenduojamą kalo-
rijų skaičių – tai svarbus ro-
diklis, norint išlaikyti esamą 
normalų svorį ar atsikratyti pa-
pildomų kilogramų. 

Kiekvienas, net ir nesergantis 
cukriniu diabetu, privalo rūpintis 
savo sveikata ir neturėti viršsvo-
rio. Tai labai aktualu, norint ge-
rai jaustis, išvengti ligų ar geriau 
kontroliuoti jau esamas, siekiant 
išvengti komplikacijų. Gydytoja 
informavo apie rekomenduojamą 
maisto pasirinkimo piramidę, iš-
samiai išanalizavo visų organiz-
mui reikiamų medžiagų naudą 
ir poveikį cukraus kiekio svy-
ravimams kraujyje. Ji pabrėžė, 
kad gerai savijautai svarbu ir 

aktyvus gyvenimo būdas – de-
rinant sveiką mitybą ir judėjimą, 
pasiekiama geriausių rezultatų. 

Atnaujinę savo žinias, pava-
sariu džiaugiamės optimistiš-
kai nusiteikę ir žadėdami sau 
kasdien maitintis sveikiau. Ir 

tik dėl brangiausio savo turto 
– sveikatos.

Druskininkų cukrinio diabeto 
klubo nariai dėkoja gydytojai 
už nuoširdų bendradarbiavimą 
ir pasidalijimą savo žiniomis. 
Kviečiame miesto gyventojus, 
sergančius cukriniu diabetu, da-
lyvauti klubo veikloje ir rengi-
niuose. Įgydami daugiau žinių, 
bendraudami tarpusavyje, pasi-
dalindami savo patirtimi, galime 
lengviau suprasti ligą ir ją kon-
troliuoti. Klubo „Atgaja“ misija 
yra siekti, kad Druskininkų krašte 
gerėtų cukriniu diabetu sergančių 
žmonių gyvenimas. Klubas or-
ganizuoja daug seminarų, narių 
susirinkimus, dalyvauja Diabeto 
asociacijos renginiuose. Tapus 
klubo nariu, visada galima grei-
čiau sužinoti su liga susijusias 
naujienas, bei dalyvauti mokymo 
stovyklose.

Prisijunkite ir prie mūsų grupės 
socialiniame tinkle „Facebook“: 
Druskininkų miesto cukrinio dia-
beto klubas „Atgaja“. Klubo narių 
susirinkimai Druskininkų socialinių 
paslaugų centre, 2-ajame aukšte 
organizuojami kiekvieno mėnesio 
pirmąjį antradienį nuo 16 val. 

Klubo pirmininkė – Jelena Ši-
monienė, tel.: 8 682 44585.

Gydytoja endokrinologė R. Koreivienė 
pateikė daug informacijos, kaip susidary-
ti sveiką valgiaraštį/Ingos Granatauskie-
nės nuotrauka

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti į vietą. 
Tel. 8 698 72320

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo 
transporto priemonės vairuotojams. 

Tel. 8 687 93693

Į Leipalingį atvyko „Vitaminukas“ 

Ernesta Švitrienė,
auklėtoja

Įvykdę visus „IKI Sodinčius“ 
prekybos tinklo IKI socialinės 
atsakomybės projekto reikalavi-
mus, jį laimėjome. Taigi  į mūsų 
kiemą jau atkeliavo didžiulis šil-
tnamis, kurį vaikai pavadino „Vi-
taminuku“. Šiltnamis atkeliavo 
ne tuščias, o su žeme, sėklomis, 

įranga ir sodinukais. Didžiuoja-
mės, kad mūsų įstaigos vaikai 
patys pirmieji iš savivaldybės 
švietimo įstaigų gali džiaugtis 
tokia puikia dovana. Šiuo, vis la-
biau populiarėjančiu būdu, vaikai 
pamėgs daržoves nuo mažens, 
susidraugaus su sveika mityba, 
sužinos daržovės atsiradimo 
kelią. O svarbiausia – patys ga-
lės dalyvauti visame procese. 

Tuomet ir pačių užaugintos dar-
žovės bus skanesnės. 

„IKI Sodinčius“ projektas, sti-
prinantis vaikų draugystę su 
vaisiais ir daržovėmis, jau iš-
ugdė ne vieną daržininkystės 
ekspertą. Tikimės, kad tokiais 
ekspertais taps ir Leipalingio 
progimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus „Liepaitė“ 
mažieji. 

Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ kiemą pasiekė didžiulis šiltnamis, kurį vaikai pavadino „Vitaminu-
ku“/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka
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Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro 
Druskininkų filialas siūlo rinktis naujas profesijas

Po 2018 m. įgyvendintos 
profesinio mokymo įstaigų 
reorganizacijos vienintelė 
mokymo įstaiga Druskininkų 
mieste, teikianti pirminio pro-
fesinio mokymo paslaugas, 
yra Vilniaus Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centro (VŽ-
DRMC) Druskininkų filialas. 
Sėkmingai veikianti ir nuolat 
auganti organizacija prisitaiko 
prie pokyčių švietimo siste-
moje, gilinasi į miesto darbo 
rinkos poreikius ir kasmet 
papildo siūlomų mokytis pro-
gramų sąrašą naujomis, aktu-
aliomis programomis.

Atsižvelgus į darbdavių pagei-
davimus, šiemet asmenims, no-
rintiems įgyti profesiją, VŽDRMC 
Druskininkų filialas siūlys 2 naujas 
modulines programas – svetin-
gumo paslaugų administratoriaus 
programą (1,5 metų) ir slaugytojo 
padėjėjo programą (1 metai).

Svetingumo paslaugų admi-
nistratoriaus mokymo progra-
mos tikslas – parengti kvalifi-
kuotą, atitinkantį darbo rinkos 
reikalavimus, svetingumo pas-
laugų administratorių, gebantį 
administruoti svetingumo įmonės 
veiklą, įkurti ir organizuoti sve-
tingumo verslą, teikti apgyvendi-
nimo, maitinimo bei rekreacinės 
veiklos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti 
galimybes įgyti profesines kom-
petencijas svetingumo paslaugų 
poreikio nustatymo, reklamos, 
svečių maitinimo, apgyvendini-
mo, kultūrinių, mėgėjiško sporto, 
laisvalaikio ir šventinių renginių, 
smulkaus ir vidutinio verslo sve-
tingumo paslaugų įmonės veiklos 
organizavimo srityse.

Įgiję kvalifikaciją, asmenys galės 

dirbti smulkiose ir vidutinėse sve-
tingumo paslaugų įmonėse, tei-
kiančiose individualaus apgyven-
dinimo paslaugas (nedideliuose 
viešbučiuose, svečių namuose, 
užeigose, pensionuose, nakvynės 
ir pusryčių namuose, kaimo tu-
rizmo sodybose, stovyklavietėse 
ir kita), taip pat užsiimti kita šios 
srities ūkine veikla, reglamentuota 
LR įstatymais.

Slaugytojo padėjėjo progra-
mos tikslas – parengti kvalifikuotą 
darbuotoją, gebantį padėti slau-
gos specialistui, suteikti kvalifi-
kuotas slaugos paslaugas.

Slaugytojo padėjėjas galės dirbti 
valstybinėse ir privačiose gydymo 
įstaigose, greitosios medicinos 
pagalbos stotyse ir skyriuose, li-
goninių ir pacientų priėmimo sky-
riuose ir kitose. 

Filialas taip pat siūlo rinktis ir 
kitas aktualias miestui mokymo 
programas: masažuotojo (2 me-
tai) virėjo (2 metai), padavėjo ir 

barmeno (1,5 metų), automobi-
lių mechaniko (2 metai), siuvėjo 
(2 metai), staliaus (2 metai).

Asmenims, siekiantiems įgyti 
pirmą išsilavinimą, mokslas yra 
nemokamas.

Šiemet VŽDRMC Druskininkų fi-
liale masažo, virėjo, staliaus, siu-
vinių gamintojo, automobilių me-
chaniko specialybes baigs apie 
67 mokiniai. Visi jie puikių ir pro-
fesionalių mokytojų dėka tampa 
puikiais specialistais ir sėkmingai 
įsilieja į darbo rinką. 

Visus, norinčius mokytis, kvie-
čiame nuo birželio 1 d. teikti 
prašymus svetainėje: profesinis.
lamabpo.lt arba ateiti į mokymo 
centrą, esantį Vilniaus al. 30, ir 
užpildyti prašymus, padedant mo-
kymo specialistams.

VŽDRMC Druskininkų filialo 
informacija

Užsakymo Nr. MDR-204-01

Vienintelė mokymo įstaiga Druskininkų mieste, teikianti pirminio profesinio mokymo pas-
laugas, yra Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (VŽDRMC) Druskininkų filialas/
VŽDRMC Druskininkų filialo archyvo nuotrauka

Lietuvoje pradėtas įgyvendinti projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“
Europos ekonomikos pažangos 

strategijoje „Europa 2020“ ir pa-
vyzdinėje iniciatyvoje „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ įtvirtin-
tas tikslas 2020 m. visiems euro-
piečiams turėti galimybę naudotis 
didesnės kaip 30 Mb/s spartos in-
terneto ryšiu. Siekdama šio tikslo, 
viešoji įstaiga „Plačiajuostis inter-
netas“ 2018 m. pabaigoje pradėjo 
įgyvendinti projektą „Naujos kar-
tos interneto prieigos infrastruk-
tūros plėtra“. Projektu siekiama 
sudaryti prielaidas gyventojams 
prisijungti prie naujos kartos pri-
eigos tinklo teritorijose, kurių šiuo 
metu nedengia naujos kartos 
prieigos infrastruktūra ir minėtos 
infrastruktūros plėtra privačiomis 
investicijomis nėra numatyta.

Teritorijose, kuriose namų ūkiai 
neturi galimybės naudotis naujos 

kartos interneto prieiga, planuo-
jama pastatyti apie 180 ryšių 
bokštų, bei nutiesti apie 1465 km 
šviesolaidinių kabelinių linijų pri-
jungiant pastatytus ryšių bokš-
tus, bei apie 430 esamų ryšio 

objektų. Sukurtas tinklas praplės 
įstaigos valdomą šviesolaidinį 
tinklą, bei užtikrins galimybes 
operatoriams teikti sparčias nau-
jos kartos interneto prieigos pas-
laugas galutiniams vartotojams. 

Projektas planuojamas įgyven-
dinti 2021 m. spalį.

Šiuo metu intensyvūs šviesolai-
dinio tinklo projektavimo ir įran-
gos diegimo darbai jau vyksta 
visoje Lietuvoje, o 2019 m. ba-
landžio mėn. išduoti pirmieji li-
nijų statybos leidimai Raseinių ir 
Jurbarko rajonų savivaldybėse. 
Šviesolaidinių linijų projektai bai-
giami rengti Pakruojo, Radviliš-
kio, Šiaulių, Tauragės, Šilalės, 
Pagėgių, Šilutės rajonuose. 

Planuojama, kad projektas turės 
teigiamą poveikį verslo inovaty-
vumui, konkurencingumui, darbo 
jėgos paklausai, namų ūkių pa-
jamoms, socialiniam mobilumui ir 
įtraukčiai, švietimui.

Projektas įgyvendinamas pa-
gal Lietuvos Respublikos susi-
siekimo ministerijos 2014-2020 

m. Europos Sąjungos fondų in-
vesticijų veiksmų programos 2 
prioriteto „Informacinės visuo-
menės skatinimas“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 
„Naujos kartos prieigos plėtra“. 
Projektas dalinai finansuojamas 
iš Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF).

Užsakymo Nr. MDR-204-02

Druskininkuose veikiančiame IT 
technikos centre „Topis“ galite įsigyti:
GPS navigacinę įrangą, vaizdo registra-

torius, telefonų baterijų, dėklų, apsaugi-
nių stiklų ir laikiklių, atminties kortelių ir USB laikmenų, 
įvairių kanceliarinių prekių bei vaikiškų žaislų ir daug kitų 
prekių.
Su šia skrajute – 10 proc. nuolaida iki 06-15 
M. K. Čiurlionio 40, Druskininkai (senojo pašto pastate)

Tel. 8 620 35335; 8 670 83550
www.topis.lt

Prekiaujame ąžuolo, alksnio, uosio, pušies  mediena. 
Tel. 8 650 84218

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
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Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame gimines, ramiai Amžinybėn išėjus 

Reginai ir Jonui Pūčiams.

Liūdi draugai

IN MEMORIAM
,,…visas mano gyvenimas 

tebūna skirtas tarnauti žmo-
nijai, saugosiu žmogaus gy-
vybę ir jos neliečiamumą nuo 
pat pradėjimo iki natūralios 
mirties…“ 

(iš Hipokrato priesaikos)

Gegužės 6-ąją po sunkios li-
gos užgeso gydytojos Margari-
tos Karpienės gyvybė. Druski-
ninkai neteko ypatingai šviesaus 
žmogaus, patyrusios medikės, 
savo pašaukimui atidavusios 
52-ejus gyvenimo metus. 

Margarita Karpienė gimė 1937 
m. liepos 4 d., Tryškių miestely-
je, Kuršėnų rajone. 1966 m. bai-
gė Kauno medicinos institutą ir 
įgijo gydytojos specialybę. 1973 
m. kovo 16 d. ji įsidarbino Drus-
kininkų miesto ligoninėje, buvo 
Poliklinikos terapijos kabineto 
gydytoja terapeutė – terapinio 

kabineto vedėja. Nuo 1979 m 
M. Karpienė buvo paskirta vyr. 
gydytojo pavaduotoja poliklini-
kos reikalams, tuo pat metu dir-
bo klinikinį darbą kaip apylinkės 

terapeutė.
Po reorganizacijos 1997 m. 

ji pradėjo dirbti vidaus ligų gy-
dytoja VšĮ Druskininkų pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre. 
Šioje įstaigoje gydytoja išdirbo 
45-erius metus, visuomet buvo 
gerbiama ir vertinama kolegų 
bei pacientų. 

Iki pat netikėtai užklupusios 
ligos, gydytoja puikiai dirbo, 
stengdamasi neatsilikti nuo me-
dicinos mokslo naujovių nuolat 
važinėjo tobulinti savo kvalifika-
ciją į konferencijas, darbe akty-
viai naudojosi informacinėmis 
technologijomis, buvo iniciaty-
vos ir noro mokytis pavyzdys. 

Margarita Karpienė drauge su 
vyru Valdemaru užaugino sūnų 
Virginijų.

Nuoširdžiai užjaučiame velio-
nės artimuosius ir liūdime kartu 
su jais.

Druskininkų PSPC kolegos 

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

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Margarita Karpienė
1937-2019

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,

kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Mirus ilgametei „Bočių“ narei Julijai Subačienei, 
nuoširdžiai užjaučiame vaikus ir artimuosius.

Druskininkų „Bočiai“

... kiekvienas palieka pėdas žemėje, 
kai eina laukais, 

jei gilios – jos ilgai išlieka, 
jei teisingos – jos tampa keliais. 

(Just. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame sūnų ir artimuosius dėl 
Margaritos Karpienės mirties.

Emilija, Birutė, Irena

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ automobilius. Gali būti nevažiuojantys, po au-

toįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 686 94982

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai. 
Tel. 8 610 19078

Išnuomojama 
automobilių 

stovėjimo aikštelė 
Druskininkuose

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija skelbia viešą pakartotinį 
automobilių stovėjimo aikštelės T. 
Kosciuškos gatvėje, Druskininkuo-
se (unikalus Nr. 4400-2609-3912, 
bendras plotas - 1 851,59 kv. m) 
nuomos aukcioną.

Pagrindinės nuomos sąlygos:
1. Nuomos terminas – 30 metų.
2. Pradinis nuompinigių dydis – 

450,00 eurų už visą nuomojamą tur-
tą per mėnesį (be PVM).

3. Veiklos nuomojamame turte po-
būdis – automobilių stovėjimo pas-
laugoms teikti.

4. Aikštelės rekonstravimo Nuomi-
ninko lėšomis, įrengiant papildomai 
ne mažiau kaip 40 teisės aktuose 
reglamentuojamo dydžio vietų len-
gviesiems automobiliams terminas 
– 18 mėnesių nuo turto nuomos su-
tarties pasirašymo.

5. Mokėtojas už aikštelės kadas-
trinių matavimų patikslinimą išplė-
tus aikštelę, patikslintų duomenų 
bei Druskininkų savivaldybės nuo-
savybės teisės į visą rekonstruotą 
aikštelę įregistravimą Nekilnojamo-
jo turto registre – Nuomininkas.

6. Nuompinigių skaičiavimo sąly-
gos: nuompinigiai skaičiuojami už 
laikotarpį nuo aikštelės išplėtimo 
momento, bet ne vėliau, kaip nuo 
2021 m. sausio 1 d.

Visos aukciono sąlygos paskelb-
tos Savivaldybės tinklapyje: www.
druskininkai.lt skiltyje Investicijos/
Pasiūlymai investuotojui/Išnuomo-
jami savivaldybės objektai.
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Parduotuvė-studija „Cinamonas“ ieško barmenės (-o)-parda-
vėjos (-jo). Tel. 8 658 52420

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Perku automobilius. 
Gali būti su
defektais.

Tel. 8 627 87576

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

Žinantys siūlykite, atsi-
lyginsime.

 Tel. 8 684 44444
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Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys 
ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, su-

tvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 636 60454 

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ skelbia 
atranką vyresniojo buhalterio pareigoms

Darbo vieta: Druskininkai

Reikalavimai:
• Ne žemesnis kaip neuniversitetinis auštasis ekonominis ar buhal-

terinis išsilavinimas; (tokie reikalavimai dabar galiojančiose pareigy-
bės nuostatuose) 

• Turėti ne mažesnę nei 3 metų  buhalterinio darbo patirtį;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketu);
• Mokėti užsienio kalbą B1 lygiu;
• LR buhalterinės apskaitos įstatymo, norminių aktų ir verslo apskai-

tos standartų išmanymas;
• Atsakingumas, kruopštumas, loginis analitinis mąstymas, 

savarankiškumas;
• Darbo įgūdžiai su apskaitos programa STEKAS PLIUS bus  didelis 

privalumas;
• Nepriekaištinga reputacija.

Darbo aprašymas
• Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių duomenų iki  finan-

sinės atskaitomybės sudarymo;                     
• Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
• Darbo užmokesčio skaičiavimas
• Gautinų ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų apskaita;
• Pajamų ir sąnaudų apskaita; 
• Mokesčių apskaičiavimas ir mokestinių ataskaitų rengimas bei pa-

teikimas valstybinėms institucijoms.

Kandidatai privalo pateikti: gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, 
išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentus prašome pateikti iki 2019-06-07 adresu: VĮ „Lietuvos 
prabavimo rūmai“, M. K. Čiurlionio g. 65, 66164, Druskininkai arba el. 
paštu: info@lpr.lt. 

Informuojame tik reikalavimus atitinkančius kandidatus.
Informacija teikiama  tel.: (8 313) 5 11 83  arba el. paštu: info@lpr.lt

Renginiai
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 memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Gegužės 10 d. 16 val. Literatūrinė 
popietė vaikams „Apie Europą ir 
europiečius“, skirta Europos dienai 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 17 d. Druskininkų 
rezistencijos ir tremties muziejus 
kvies į tradicinį renginį „Muziejų 
naktis“, skirtą partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienai paminėti.
Renginys 19.30 val. prasidės 
menine programa „Ryto“ gimnazijos 
aktų salėje (Klonio g. 2) ir bus 
tęsiams prie „Mergelės akių“ 
memorialo. Skambės partizanų 
dainos, veiks ginklų ir karinės 
ekipuotės paroda, savanoriai 
pakvies dalyvauti karinėje 
estafetėje, vaišinsimės kareiviška 
koše ir arbata.
Dalyvaus Tremtinių ir politinių 
kalinių mišrus choras, „Ryto“ 
gimnazijos, Viečiūnų progimnazijos, 
„Saulės“ pagrindinės ir „Atgimimo“ 
mokyklų meniniai kolektyvai. 
Organizatoriai:Druskininkų 
rezistencijos ir tremties muziejus ir 
Druskininkų kultūros centras; 
Partneriai: Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės Druskininkų 109-
os kuopos savanoriai,
LŠS Karininko A. Juozpavičiaus 
1-osios rinktinės Druskininkų 103-
os kuopos šauliai

Parodos
Gegužės 11 d. 16 val. Ramintos 
Ardzevičienės parodos „Spalvotos 
balos“ atidarymas (V. K. Jonyno 
galerija, Turistų g. 9) 

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

Balandžio 16-gegužės 27 
d. Druskininkų savivaldybės 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
piešinių paroda „Pavasaris kviečia 
mus“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Balandžio 23 d.-gegužės 
23d. Leipalingio progimnazijos 
priešmokyklinio ugdymo skyriaus 
mokytojos R. Masionienės kūrybinių 
darbelių parodėlė „Pavasaris ir 
vaikai“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, Leipalingio 
padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)

Gegužės 18 d. Tarptautinė Europos 
muziejų naktis M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35)
18 val. Latvių menininkės 
Dana Indāne-Surkienės garsų 
pasirodymas 
18.30 val. Kūrybinės dirbtuvės 
„Origami“
20 val. Latvių menininkės 
Dana Indāne - Surkienės garsų 
pasirodymas
20.30 val. Menininkės Jūratės 
Kazakevičiūtės kūrybinės dirbtuvės
22 val. Audiovizualizacija „Senieji, 
mielieji Druskininkai“
22.30 val. Kūrybinės dirbtuvės 
„Juoda dėmė kaip naktis“
Muziejaus lankymas ir renginiai 
nemokami.

Gegužės 18 d. Tarptautinė Europos 
muziejų naktis V. K. Jonyno 
galerijoje (Turistų g. 9):
18-20 val. Kūrybinės dirbtuvės 
akvarelės pamoka „Spalvos 
difuzija“
20-22 val. Kūrybinės dirbtuvėlės 
„Taškas, linija, dėmė“
Galerijos lankymas ir renginiai 
nemokami.

Paaiškėjo stipriausia Druskininkų 
savivaldybės tinklinio komanda

Pirmąją vietą iškovojo komanda „Drusportus“, kuriai atstovavo esami ir buvę Druskinin-
kų sporto centro auklėtiniai/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Praėjusį šeštadienį, pasibaigė 
2019 metų Druskininkų savival-
dybės tinklinio čempionatas, ku-
riame dalyvavo 4 druskininkiečių 
komandos: „Leipas“, „Belorus“, 
„Planas“ ir „Drusportus“. Šios 
komandos dviejų ratų sistema 
daugiau nei mėnesį varžėsi dėl 
Druskininkų savivaldybės tinkli-
nio čempiono titulo.

Nepralaimėjusi nei vienų rung-
tynių, pirmąją vietą iškovojo „Dru-
sportus“, kuriai atstovavo esami ir 
buvę Druskininkų sporto centro 
auklėtiniai. Antrąją vietą užėmė 

SK „Planas“, trečiąją – SK „Lei-
pas“. Dėl neaiškių priežasčių į 
rungtynes neatvykusi komanda 
„Belorus“ liko ketvirta.

Sveikiname 2019 metų Druski-
ninkų savivaldybės tinklinio čem-
pionus – Justiną Bakanauską, 
Lauryną Šimkevičių, Marijų Rut-
kauską, Karolį Rupeiki, Mykolą 
Suchaneką, brolius Piotrą ir Pa-
velą Ščerbas, Mykolą Janeliauską 
ir trenerį Edgarą Suchaneką. 

Druskininkų sporto centro 
informacija

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

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

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

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

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

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

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

BALDAI IŠ VOKIETIJOS, 
SENDAIKČIAI

Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 10.00 val.-18.00 val.; 
VI: 10.00 val.-15.00 val.
Sekmadienį nedirbame

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.

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

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

UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų 

betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsako-

vo medžiagomis
*Atliekame paruošiamuosius 

darbus prieš betonavimą
*Dirbame mažuose ir dideliuose 

objektuose
Daugiau informacijos 

tel.: 8 655 54573, 8 640 31009

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

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

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Statybos įmonei reikalingas sąmatininkas (-ė). 
Tel. 8 687 35435

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos adminis-
tracinės patalpos Pramonės gatvėje: 2 kabinetai 
po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435

GRINDŲ BETONAVIMAS.
Tel. 8 605 014 84

Gamybinė įmonė ieško operatorių ir sandėlio darbuotojų. Gyvenimo apra-
šymus siųsti el. paštu: info@igofood.lt arba skambinti tel. +370 313 47893

Reikalinga valytoja (-jas), dirbti kaimo turizmo sodyboje. 
Tel. 8 600 34131

Siūlomas gerai apmokamas darbas kvalifikuo-
tam mechanizatoriui su žemės ūkio technika. 

Atlyginimas nuo 800 iki 1500 Eur į rankas. 
Tel. 8 677 25331

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Druskininkuose jau veikia 
IT technikos centras „Topis“!

Greitos ir kokybiškos remonto 
paslaugos be tarpininkų!

Remontuojame: telefonus, kompiuterius, fotoa-
paratus, vaizdo kameras, spausdintuvus ir televizorius.

Remontuojame GPS įrangą ir atnaujiname žemėlapius.
Atliktiems darbams suteikiame garantiją! 
Atidarymo proga su šia skrajute visoms paslaugoms – 

10 proc. nuolaida visą gegužės mėnesį!
M. K. Čiurlionio 40, Druskininkai (senojo pašto pastate)

Tel. 8 620 35335; 8 670 83550
www.topis.lt

Restoranui „Elingas“ reikalingi: virėjai (-jos), virtuvės pagal-
biniai (-ės) darbuotojai (-jos). Tel. 8 658 52420

Betonuojame grindis savo ir užsakovo 
medžiagomis. Atliekame paruošiamuosius darbus 

prieš betonavimą. Tel. 8 655 54573,  8 640 31009
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Asmeniniai skelbimai
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 kie-
tu 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 gyvena-
mu namu Leipalingyje. Kaina – 
15000 Eur. Tel. 8 616 48116

61 a žemės ūkio paskirties skly-
pas 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

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

6 a sodo sklypas Jaskonyse, ne-
toli kavinės „Romnesa“.  
Tel. 8 687 21996

Garažas Baltašiškėje.  
Tel. 8 630 86962

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g. 
Kaina – 2100 Eur. Tel. 8 627 66422

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Rover“ 1999 m., 1,6 l benzinas, TA, 
žalios spalvos. Tel. 8 645 55917

Vasarinės padangos 195/60 R15, 
lieti diskai (4 vnt.). Tel. 8 626 60208

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

„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

„Seat Ibiza“ 2005 m., 1,9 l dyze-
linas, 74 kW, TA iki 2020.05. Kai-
na – 1000 Eur. Tel. 8 625 33074

Universalios padangos R13 (4 
vnt.). Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 682 57013

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

„VW Golf3“ (1997 m.) universalas 
elektro paketas dalimis.  
Tel. 8 686 43600

Traktoriaus priekaba 2PTS-4M. 
Tel. 8 686 35536

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

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 698 39795

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

Parduodama žemės ūkio  
produkcija

Parduoda mėšlą. Tel. 8 635 
55971 

3 m. ožka, 2 mėn. ožkytė be ragų 
ir ožiukas. Tel. 8 611 84137

Parduodami įvairūs daiktai

Verpimo ratelis, seni radijo imtu-
vai, gintariniai papuošalai.  
Tel. 8 626 38360

Medinė valtis. Tel. 8 626 60208

Austos lovatiesės, televizorius, 
skalbimo mašina.  
Tel. 8 630 87652

Televizoriai, svetainės staliukas, 
televizoriaus staliukas, maža ru-
siška skalbimo mašina.  
Tel. 8 630 36440

Skydinis namelis (5x5 m), skydai 
po 2,5 m, surenkami varžtais, sto-
gas iš plastmasinių čerpių. Kaina 
– 1000 Eur. Tel. 8 650 30777

4 dalių sekcija, tualetinis staliukas, 
dvigulė lova. Tel. 8 640 24799

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

Mediniai langai. Tel. 8 682 57013

Bio tualetas, „Bauer“ sonariu-
mas, „Ceragin“ masažinė lova. 
Tel. 8 688 80976

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm); TV priedėlis už 15 
Eur; SCART laidai po 1,50 Eur. 
Tel. 8 686 43600

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

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

1 kambario butas Gardino g. 17, 
1 aukšte. Tel. 8 687 21996

2 kambarių 39 kv. m. butas, 
Gardino g. 2 aukšte su baldais ir 
buitine technika, po remonto.  
Tel. 8 671 59773

2 kambarių 57 kv. m butas Anta-
kalnio g. 11. Kaina – 65000 Eur. 
Tel. 8 683 54616

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

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 „Sau-
lės sonatoje“, V. Kudirkos g. 10 
su baldais ir 2 parkavimo vieto-
mis požeminiame garaže. Kaina 
– 219600 Eur. Tel. 8 683 54616

Parduodamas arba išnuomoja-
mas 3 kambarių butas Kalviškių 
mikrorajone. Tel. 8 683 23112

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

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g., 
šalia miško ir prie asfaltuoto kelio, 
4 km nuo Druskininkų. Yra atves-
ta elektra, padaryti kadastriniai 
matavimai, visi dokumentai. Kaina 
– 13500 Eur. Tel. 8 686 14615

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

Sodas miesto ribose, sodų b-joje 
„Raigardas“, Rasos g. 19. Namas 
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą. 
Tel. 8 613 71749

Namas Leipalingyje 17 a žemės 
sklype su ūkiniu pastatu ir kitais 
statiniais. Name įvestas vanden-
tiekis, priestate įrengta pirtis. 
Kaina – 33000 Eur arba keičiu į 
1-2 kambarių butą Druskininkuo-
se. Tel. 8 694 52629

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia 
miško, atlikti geodeziniai matavi-
mai, 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

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

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Nestandartinė 3 durų spinta 
(stumdomos durys): aukštis – 
2,50 m., plotis – 1,82 m., gylis – 
0,66 m. Spinta jau išardyta. Kai-
na – 180 Eur. Tel. 8 615 79193

Perka

Įvairaus laikmečio Lietuvos auto-
rių (arba išeivių) tapybos paveiks-
lus. Tel. 8 686 10119

Ieško darbo

Stalius, mokantis statyti rąstinius 
namus, ieško darbo.  
Tel. 8 647 31883

Du vyrai ieško darbo statybose. 
Tel. 8 627 02119

Namų meistras, mokantis taisyti 
viską, ieško darbo.  
Tel. 8 647 31883

Ieškau auklės arba namų šei-
mininkės darbo. Turiu šio darbo 
patirties Lietuvoje ir užsienyje. 
Tel. 8 624 07225

Žmogus, mokantis statyti šiltus 
kanadietiškus namus, ieško dar-
bo. Tel. 8 647 31883

Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti 
sodybą 2 kartus per mėnesį.  
Tel. 8 623 23430

29 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, dirbti kiemo dar-
bus, prižiūrėti gyvūnus.  
Tel. 8 600 51577

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais Veisiejų g. ilgam lai-
kui. Kaina – 200 Eur + komunali-
niai mokesčiai.  
Tel. 8 610 64303

Ilgam laikui išnuomojama sodyba 
su 2 ha žemės netoli Druskinin-
kuose. Tel. 8 691 96145

Išnuomoju 3 kambarių butą Drus-
kininkų g. Kaina – 1 mėn./200 
Eur + komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 685 75776

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

Išnuomojamas ilgam laikui 2 
kambarių butas miesto centre su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 689 11115

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Ateities g. 4 su baldais. Kaina – 1 
mėn./150 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 687 15698

Išnuomoju 1 kambarį su balkonu 
2 kambarių bute Vytauto g. Kaina 
– 110 Eur. Tel. 8 607 38627

Kiti

Reikalingas žmogus, galintis 
aptinkuoti pamūrę ir santechni-
kas, pataisyti čiaupą. Atiduodu 
vonią, pagalves.  
Tel. 8 634 54310

Rasti raktai. Tel. 8 688 52775

Ieškau patyrusio vaikų kinezitera-
peuto (-ės). Tel. 8 676 65885

Gegužės 2-3 d. pamesta piniginė 
su dokumentais. Radusiam atsily-
ginsiu. Tel. 8 609 60122

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Viešbutis „Pušynas“ papildomai ieško komandos narių:
restorano padavėjo (-os), viešbučio administratoriaus (-ės), 

masažisto (-ės).
Taikos g. 6, Druskininkai, tel. 8 655 03343
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Įstojimo į Europos sąjungą 15-ąsias metines įprasmino orientacinės 
varžybos „Atrask Europą Druskininkuose“

Šeštadienį Druskininkų sa-
vivaldybės mokinių taryba 
(DSMT) kartu su Druskininkų 
savivaldybės viešąja biblioteka 
organizavo orientacines var-
žybas „Atrask Europą Druski-
ninkuose“, reprezentuojančias 
vieną iš kertinių ES principų – 
laisvą ir nevaržomą judėjimą be 
sienų. 

Europos diena Druskininkų 
savivaldybėje paminėta ir įpras-
minta, pasitelkus orientacinių 
varžybų formą su kūrybiškomis 
ir Europos sąjungos vertybes 
bei iniciatyvas atspindinčiomis 
ir atskleidžiančiomis užduoti-
mis. Varžybose dalyvavo 10 ko-
mandų iš Druskininkų ir aplinki-
nių miestų. Pirmąją vietą laimėjo 
komanda „Už Druskininkus“, su-
rinkusi 875 taškus, II-ąją – DMD 
Dzūkai (860 taškų), o III-ąją 
– „Board Punks“ (835 taškai). 
Prizinių vietų laimėtojams buvo 
įteikti restorano „Velvetti“ do-
vanų kuponai ir kiti prizai.

Nugalėtojų komandos „Už Drus-
kininkus“ narys Liudas Vaisieta 
po varžybų dalinosi įspūdžiais ir 
sakė, kad sėkmę komandai at-
nešė jos vardas: „Dalyvavome 
visų Druskininkų vardu. Pirmą 
kartą teko dalyvauti tokio pobū-
džio varžybose. Nustebino orga-
nizatorių pasiruošimas joms. Vis-
kas puikiai suplanuota: autentiški 
personažai, įtraukiančios užduo-
tys, naudojamos inovacijos var-
žybų metu. Kada kartosim?“

Druskininkų savivaldybės 
mokinių tarybos informacija

Paulos Vysockytės 
nuotraukos


