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Savivaldybės 
rūpestis vaikais 

augina naują 
Druskininkų kartą
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Naujosios Druskininkų sveikatos priežiūros  įstaigų vadovės: 
„Svarbiausia – Druskininkų krašto žmonių sveikata“

Nuo liepos 2-osios pareigas 
pradėjo eiti naujosios Drus-
kininkų ligoninės ir Pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
direktorės. Laimėjusi viešąjį 
konkursą, ligoninei vado-
vauja Evelina Raulušaitienė, 
o poliklinikai – Eglė Matienė. 
Abi naujosios direktorės iki 
tol įstaigoms vadovavo lai-
kinai, o dabar prie jų vairo 
stojo, kupinos naujų idėjų bei 
sumanymų. 

Jūs abi gerą pusmetį laiki-
nai ėjote sveikatos įstaigų va-
dovių pareigas, turėjote laiko 
susipažinti su įstaigų veikla, 
kolektyvais. O kas Jus la-
biausiai paskatino dalyvavote 
konkursuose?

Evelina: Nuolatiniai kolegų ir 
pažįstamų klausinėjimai ir ra-
ginimai dalyvauti konkurse pri-
vertė susimastyti, o kodėl gi ne-
pabandžius? Sprendimą, kaip ir 

naująsias pareigas, priėmiau at-
sakingai. Esu už pokyčius. Ir jau 
po pusmečio darbo su ligoninės 
kolektyvu drąsiai galiu sakyti, kad 
matau šios įstaigos potencialą – ir 
su čia jau dirbančiais žmonėmis, 
ir su tais, kurie dar ateis dirbti. 
Manau, kad progresą galima pa-
siekti, tik reikia dirbti, analizuoti, 
ieškoti naujų galimybių, naujų 
projektų, naujų vėjų.

Eglė: Aš Pirminės sveikatos 
priežiūros centre dirbau jau pen-
kerius metus – buvau direktoriaus 
pavaduotoja medicinai. Atėjau 
labai entuziastingai nusiteikusi, 
tikėdama tuo, ką darau. Manau, 
kad šeimos medicina yra labai 
svarbi – čia įvyksta pirmas paci-
ento kontaktas su sveikatos sis-
tema, todėl labai svarbu, kad ši 
grandis veiktų darniai. 

Nei įstaiga, nei darbas man jau 
nebuvo naujiena. Konkurse da-
lyvavau, nes turiu planų, idėjų. 5 

metus šauniai dirbome drauge su 
buvusiu direktoriumi Benjaminu 
Čepu. Reikia tęsti pradėtus dar-
bus ir imtis naujų projektų.

Jūsų vadovaujamos įstaigos 
ir jų veikla labai tarpusavyje 
susijusios. Bendradarbiavi-
mas – neišvengiamas. 

Evelina: Siekiant dirbti sklan-
džiau ir efektyviau, svarbus kuo 
glaudesnis bendradarbiavimas. 
Juk ir mūsų pagrindinis tikslas tas 
pats – suteikti kvalifikuotą medi-
cininę pagalbą, daug dirbti su 
pacientais. Sveikata yra vienas 
iš jautriausių dalykų, ir žmonės 
į kiekvieną situaciją reaguoja la-
bai skirtingai. Todėl jiems reikia 
kuo daugiau aiškumo ir, žinoma, 
pagarbos. Tai užduotis abiems 
įstaigoms. 

Eglė: Sėkmingu darbu suinte-
resuoti ir mes, ir ligoninė. Mūsų 
visų pagrindinis tikslas – drus-
kininkiečių sveikata. Čia labai 

svarbi komunikacija gydytojų su 
pacientais, mūsų, kaip vadovių, 
bendravimas su gydytojais, išky-
lančių problemų ir jų sprendimo 
būdų aptarimas. Kiekvieną atvejį 
reikia nagrinėti, nereikia slėpti ar 
juo labiau glaistyti problemų. Įs-
taigose yra įvairių specialistų, su 
skirtinga darbo patirtimi. Pacien-
tui visų pirma reikia atjautos. Jos 
jie kartais pasigenda. Manau, kad 
gydytojai turėtų stengtis kuo dau-
giau dėmesio skirti pacientams – 
ne tik receptą išrašyti, kad ir kokie 
dėl didelio krūvio būtų pavargę. 
Apie tai reikia kalbėtis su gydyto-
jais. To sunku būtų pasiekti labai 
greitai, bet, manau, svarbiausia 
turėti noro ir entuziazmo. 

Manau, kad labai svarbu, kad 
Druskininkuose išliktų ligoninė 
ir būtų plėtojamos jos veiklos. 
Taigi labai tikiuosi sėkmingo dar-
binio tandemo su 
naująja ligoninės 
direktore.

Nerimo kupiną 
prašymą politikai 

nukišo į stalčių

4 psl.

R. Malinauskas: 
„Visos mano 

pastangos tam, 
kad Druskininkai 

visada būtų šalies 
turizmo ir kurortų 

lyderiu“

5 psl.

Laimėjusi viešąjį konkursą, poliklinikai vadovauja  Eglė Matienė (kairėje), o ligoninei – Evelina Raulušaitienė (dešinėje)/Laimos Rekevičienės nuotrauka

5 psl.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Įgyvendinami Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Paslaugos akliesiems ir 
silpnaregiams 

Įgyvendinant Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje 2019 metų pro-
jektą „2019 m. Socialinės reabi-
litacijos paslaugų teikimas regos 
neįgaliesiems Druskininkų savi-
valdybės teritorijoje“, Lietuvos 
Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Druskininkų filialo asmeninė 
asistentė Lilija Sereikienė (tel. 
8 672 51118) teikia paslaugas 
akliesiems ir silpnaregiams. 
Regos neįgalieji yra pavežami 
ir palydimi į gydymo, reabilita-
cines ir valstybines įstaigas, 
miesto renginius, kartu pade-
dant spręsti iškilusias proble-
mas. Taip pat regos neįgaliajam 
yra suteikiama informacija jam 
prieinama forma – regos negalią 
turintiems asmenims pritaikytu 
telefonu bei kitomis garsinėmis 
informacinėmis technologijomis. 
Regos neįgalieji supažindinami 
su kompensacinės technikos 
panaudojimo galimybėmis, už-
pildomi reikiami dokumentai, 
atliekamas dokumentų kopijavi-
mas, skenavimas, jų išsiuntimas 
ir kita.

Šeimos paramos centro pa-
slaugos neįgaliesiems

Įgyvendindamas socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje 2019 metų 

projektą „Individualios pagalbos 
ir užimtumo paslaugų neįgalie-
siems teikimas Druskininkuose“, 
Druskininkų šeimos paramos cen-
tras vykdo 2 projektines veiklas: 
individuali pagalba neįgaliajam ir 
neįgaliųjų meninių gebėjimų lavi-
nimas būreliuose, kolektyvuose, 
klubuose. Neįgaliųjų klubo ER-
ZON dalyviai nuolat renkasi Soci-
alinių paslaugų centre ir kartu su 
veiklų koordinatore Aurelija Vilū-
niene kuria nuostabiai gražius dir-
binius. Individualios pagalbos na-
muose paslaugas neįgaliesiems 

teikianti darbuotoja padeda jiems 
spręsti kasdienes problemas, 
padeda apsitarnauti kasdienėje 
veikloje, orientuotis ir judėti aplin-
koje, pažinti ir valdyti ligą. 

Dėl išsamesnės informacijos 
galite kreiptis į Šeimos paramos 
centrą (Veisiejų g. 17, Druskinin-
kuose) arba telefonu 8 672 51118 
(pirmininkė Lilija Sereikienė)

Projektai finansuojami Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto 
ir Druskininkų savivaldybės biu-
džeto lėšomis

Ilgio ežero maudykloje jau 
galima maudytis

Siekiant užtikrinti kokybišką 
maudymosi aplinką, pagrin-
dinėse Druskininkų savival-
dybės maudyklose net keletą 
kartų per mėnesį atliekami 
vandens kokybės tyrimai. Kaip 
teigė Druskininkų savivaldy-
bės Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus vyriausioji 
specialistė Eglė Sadauskaitė, 
paskutiniųjų tyrimų rezultatai 
parodė, kad visos Druskininkų 
savivaldybės maudyklos ati-
tinka Lietuvos higienos nor-
mos HN 92:2007 „Paplūdimiai 
ir jų maudyklų vandens ko-
kybė“ reikalavimus. 

Prieš savaitę, atlikus vandens 
kokybės tyrimus, Ilgio ežero mau-
dykloje buvo nustatyti nežymūs, 
trumpalaikiai vandens kokybės 
pakitimai (žarniniai enterokokai 
108KSV/100 ml – 8 vienetais 
daugiau, nei nustatyta minėtoje 
higienos normoje). Atsižvelgus į 
tai ir remiantis Lietuvos higienos 
norma, specialistai nerekomen-
davo maudytis šioje maudykloje 
iki tol, kol bus atlikti pakartotiniai 
tyrimai. 

Prieš keletą dienų buvo atlikti 
pakartotiniai Ilgio ežero mau-
dyklos vandens kokybės tyri-
mai. E.Sadauskaitės teigimu, 
naujieji tyrimai parodė, jog van-
dens kokybė Ilgio ežere atitinka 

reikalavimus – nustatytas žar-
ninių enterokokų skaičius – 5 
KSV/100 ml vandens – dvidešimt 
kartų mažesnis rodiklis, nei prieš 
savaitę.

Žarniniai enterokokai yra įprasta 
žmogaus ir gyvūnų bei vabzdžių 
mikroflora. 

„Trumpalaikė tarša gali atsirasti 
iš paviršinių vandenų, galvijų, na-
minių gyvulių, gamybinių procesų, 
laukinių gyvūnų taršos; eutrofika-
cijos (vandens žydėjimo); didelio 
karščio ar gausiai iškritusių kritu-
lių. Trumpalaikė tarša paprastai 
nedaro įtakos vandens kokybei 
ilgesnį nei 72 valandų laikotarpį“, 
– sakė E.Sadauskaitė.

Vandens kokybės stebėsena 
vykdoma pagal sudarytą kalen-
dorinį grafiką maudymosi sezono 
metu ir papildomai, pakartotinai 
gavus vandens kokybės rezulta-
tus viršijančius leidžiamas nor-
mas. Gavus pakartotinius mau-
dyklų vandens kokybės tyrimų 
duomenis, bus informuota apie jų 
rezultatus.

Oficialiai įteisintos maudy-
klos: Vijūnėlės tvenkinio paplū-
dimys ir jo maudykla; Ilgio ežero 
maudykla.

2019 m. Druskininkų savivaldy-
bėje nustatytas maudymosi se-
zono laikotarpis –  nuo gegužės 
15 d. iki rugsėjo 15 d.

Naujausi tyrimai parodė, jog vandens kokybė Ilgio ežere atitinka reikalavimus/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Neįgaliųjų klubo ERZON dalyviai nuolat renkasi Socialinių paslaugų centre ir kartu su 
veiklų koordinatore A. Vilūniene kuria nuostabiai gražius dirbinius/Druskininkų savivaldy-
bės archyvo nuotrauka

Tarybos posėdyje – storesnė biudžeto piniginė ir 
naujos svarbių komisijų bei komitetų sudėtys

Praėjusį penktadienį sušauk-
tame Druskininkų savivaldy-
bės tarybos posėdyje buvo 
priimta daug visai Druskininkų 
bendruomenei svarbių spren-
dimų. Posėdyje dalyvavo 21 
Tarybos narys, daugeliu klau-
simų buvo balsuota vieningai. 

Finansų ir apskaitos skyriaus ve-
dėja Vyda Amšiejienė, pristačiusi 
2019 metų Druskininkų savival-
dybės biudžeto pakeitimus, kons-
tatavo, jog biudžeto asignavimai 
padidėjo 564, 4 tūkst. Eur. Kitaip 
tariant, iš įvairų finansavimo šalti-
nių buvo gauta per pusę milijonų 
eurų siekianti pinigų suma, kurios 
paskirstymą ir patvirtino Taryba.

Daugiausia pinigų iš šios sumos 
teko ūkio infrastruktūros plėtrai ir 
priežiūrai – 224,6 tūkst. Eur, taip 
pat švietimo ( 102 tūkst. Eur) ir 
kultūros ( 93,6 tūkst. Eur) plėtrai. 

Posėdyje buvo tvirtinamos įvai-
rių komisijų, tarybų, kito kole-
gialių organų sudėtys. Tarybos 

nariai patvirtino ypač svarbios 
Druskininkų sėkmei Druskininkų 
savivaldybės plėtros strateginio 
planavimo dokumentų rengimo ir 
įgyvendinimo priežiūros komisijos, 
kurios pirmininkas – meras Ričar-
das Malinauskas, sudėtį. Komisijos 
nariais patvirtinti Tarybos komitetų 
pirmininkai, Savivaldybės adminis-
tracijos vadovai, trijų Savivaldybės 
administracijos skyrių vedėjai. Šios 
komisijos paskirtis – koordinuoti 
Savivaldybės strateginių plana-
vimo dokumentų (bendrojo plano, 
strateginio plėtros plano, finansinio 
planavimo dokumentų) rengimą ir 
jų įgyvendinimo priežiūrą.

Politikų palaikymo sulaukė ir 
Druskininkų savivaldybės ben-
druomeninių organizacijų taryba, 
kurios sudėtyje – net šeši seniū-
nijų ir bendruomenių atstovai bei 
du Tarybos nariai – Benjaminas 
Čepas ir Vidas Stašinskas. Šios 
tarybos nariai – Viečiūnų ir Lei-
palingio seniūnai bei Leipalingio, 

Stračiūnų, Viečiūnų, Neravų ben-
druomenių atstovai, kurie į šią 
tarybą buvo išrinkti bendruomeni-
nių organizacijų susirinkimuose.

Merui R. Malinauskui tapus Lie-
tuvos kurortų asociacijos prezi-
dentu, atsiveria daugiau galimy-
bių Druskininkų turizmo ir kurorto 
plėtrai, todėl Tarybos posėdyje 
buvo patvirtinta solidi, net pen-
kiolikos narių Druskininkų turizmo 
ir kurorto vystymosi taryba. Jos 
pirmininku išrinktas R. Malinaus-
kas. Į šią taryba išrinkti ne tik Ta-
rybos nariai, Savivaldybės admi-
nistracijos ir jai pavaldžių įstaigų 
atstovai, bet ir aktyviausiai prie 
Druskininkų turizmo plėtros prisi-
dedantys verslo atstovai – sana-
torijų, sveikatingumo kompleksų, 
viešbučių vadovai.

Posėdyje taip pat buvo priimti 
su būsto įsigijimu, investicijomis, 
visuomenės sveikata, socialinė-
mis ir šeimos problemomis susiję 
sprendimai.

Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys, daugeliu klausimų buvo balsuota vieningai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Svarbi informacija tiems, kas 
nori mokytis „Ryto“ gimnazijoje

Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 
primena, kad prašymai mokytis Druskininkų „Ryto“ gimna-
zijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. priimami Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos raštinėje iki liepos 10 d. 

Į gimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2019 m. liepos 10 
d. turi pristatyti:

1. Prašymą mokytis gimnazijoje (prašymo formą rasite 
mokyklos interneto svetainėje www.rytogimnazija.lt tėvams 
skirtoje skiltyje „Prašymai mokytis gimnazijoje“);

2. Gimimo liudijimo kopiją (ar kito, asmens tapatybę patvir-
tinančio, dokumento  kopiją);

3. Dokumentinę vaiko nuotrauką, atitinkančią jo dabartinį 
amžių;

4. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą.
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Valstybės dienos proga – muzikinė Druskininkų 

fontano premjera

Ateinantį šeštadienį minėsime Valstybės dieną. Jau tapo gra-
žia tradicija, kad šią dieną viso pasaulio lietuviai vienu metu gie-
da Lietuvos himną. 

Šiemet visus druskininkiečius ir kurorto svečius kviečiame Tau-
tišką giesmę giedoti ir prie muzikinio fontano. Tai progai Drus-
kininkų savivaldybės specialistai parengė staigmeną – į fontano 
muzikinių kūrinių repertuarą, kuriame šiuo metu yra įrašytas 131 
kūrinys, įtraukė ir Tautišką giesmę, kurios muzikinį takelį papildys 
suderintas spalvų ir fontano čiurkšlių žaismas. 

Laukiame Jūsų liepos 6 dieną, šeštadienį, 21 val., prie muziki-
nio fontano kartu su lietuviais visame pasaulyje sugiedoti Lie-
tuvos himną. 

Savivaldybės rūpestis vaikais augina naują Druskininkų kartą

Tuo metu, kai daugelis Lie-
tuvos miestų ir rajonų skam-
bina pavojaus varpais dėl ma-
žėjančio vaikų ir moksleivių 
skaičiaus bei uždarinėja vaikų 
darželius bei mokyklas, Drus-
kininkai gali džiaugtis prie-
šingu procesu – čia kasmet 
įsikuria šeimos iš kitų miestų, 
gimsta daugiau vaikų, atidaro-
mos papildomos grupės vaikų 
darželiuose, o pirmokams stei-
giamos naujos klasės. Tam 
Druskininkų savivaldybė nuo-
lat skiria lėšų ir prisideda to-
bulindama vaikų ugdymo pro-
cesą, gerindama Druskininkų 
demografinę situaciją.

Vilnių iškeitė į Druskininkus

Štai Edita Česnulienė su šeima 
iš Vilniaus į Druskininkus gyventi 
persikėlė prieš tris mėnesius. Du 
vaikučius auginantys sutuoktiniai 
Vilniuje turėjo puikius darbus, 
naudojosi visais sostinės teikia-
mais gyvenimo privalumais. Kas 
paskatino jauną šeimą palikti sos-
tinę ir persikelti į Druskininkus?

„Kadangi mes su vyru abu augę 
ne butuose, bet privačiuose na-
muose, svajojome sau ir vaikams 
pasistatyti namus. Pradžioje ieš-
kojome sklypo namui šalia Vil-
niaus, tačiau paskui supratome, 
jog bus daug geriau namus pa-
sistatyti ne šalia sostinės, kur 
sudėtinga logistika, o gamtos 
prieglobstyje. Pasirinkome Drus-
kininkus, nes čia puiki gamta ir 

gera infrastruktūra. Nusipirkome 
žemės sklypą ir jau baigiame sta-
tyti namą“, – pasakojo ponia Edita.

Ji teigė, jog Druskininkuose ne-
sunkiai gavo darbą. Mažoji du-
krelė be jokių eilių pateko į vaikų 
darželį, vyresnėlis sūnus šį ru-
dens keliaus į pirmą klasę. Editos 
vyras – IT specialistas, todėl di-
džiąją savo darbo dalį jis atlieka 
nuotoliniu būdu.

„Druskininkuose visi mūsų porei-
kiai yra patenkinti, puiki logistika, 
mes neprarandame laiko kelio-
nėms į darbą ar vaikų išvežiojimui 
po ugdymo įstaigas. Labai nu-
džiugome, spaudoje perskaitę, 
jog oficialiai pripažinta, kad Drus-
kininkuose vaikams suteikiamas 
geriausias išsilavinimas Lietuvoje. 
Manau, jog jaunai šeimai su vai-
kučiais Druskininkai – geriausia 
vieta“, – sakė ponia Edita.

Editos šeimos istorija –  klasi-
kinis naujos tendencijos – gyve-
nimo didmiestyje iškeitimo į Drus-
kininkus – pavyzdys.

Kasmet kuria naujas grupes
Kaip teigė Druskininkų savival-

dybės Švietimo skyriaus vedėja 
Diana Brown, šį rudenį į Druski-
ninkų mokyklas ir darželius su-
sirinks gausesnis nei anksčiau 
būrys priešmokyklinukų ir pir-
mokėlių. Į pirmąsias Druskininkų 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų klases žengs 180 pirmo-
kėlių – tai 24 pirmokais daugiau 
negu 2018-2019 mokslo me-
tais. Į priešmokyklinio ugdymo 

Vaikams – nuolatinis dėmesys 

Savivaldybės administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė: „Kartu su 
meru ir Savivaldybės taryba, vykdydami 
švietimo politikos nuostatas, daug metų 
kryptingai dirbame, kurdami Druskininkų 
infrastruktūrą ir sudarydami kuo palan-
kesnes sąlygas čia gyventi. Suvokdami, 
jog kurorto ateitis tiesiogiai priklauso nuo 
jaunų šeimų pritraukimo gyventi į Druski-
ninkus, stengiamės pasirūpinti ne tik tėvų 
galimybe Druskininkuose susirasti mėgs-

tamą darbą, bet ir sudaryti sąlygas jaunų šeimų atžaloms gauti 
Druskininkuose visavertį išsilavinimą – nuo ikimokyklinio ugdymo 
iki vidurinio išsilavinimo. Tam negailime nei Savivaldybės biudžeto 
pinigų, nei administracinių resursų. Mūsų darbas jau duoda rezul-
tatų – kasmet vis daugiau jaunų šeimų įsigyja būstus Druskininkų 
savivaldybėje, nuolat auga vaikų ir moksleivių skaičius visų lygių ug-
dymo įstaigose“. 

Klasių/grupių komplektų kitimo dinamika 
2014-2019 m.

Ikimokyklinis ugdymas: 33 – 44 (+11)
Priešmokyklinis ugdymas: 9 – 10 (+1)
Pirmaklasiai: 8 –9 (+1)

Faktas: Pagal naujausius kompanijos „Reitingai.lt“ paskelbtus 
rezultatus, Druskininkams skirta pirmoji vieta šalyje pagal mokymo 
aplinką ir kokybę. Šis rezultatas parodo, kad geriausią išsilavinimą 
mokiniai gali gauti ne tik Vilniaus, Kauno ar kito šalies didmiesčio 
mokyklose ir gimnazijose, bet Lietuvos kurorte – Druskininkuose.

Vaikų skaičiaus kitimo dinamika 2014-2019 m.

Ikimokyklinis ugdymas: 640 – 680 (+ 40)
Priešmokyklinis ugdymas: 165 – 190 (+25)
Pirmaklasiai: 150 – 180 (+30)

Druskininkuose kasmet įsikuria šeimos iš kitų miestų, gimsta daugiau vaikų, atidaromos papildomos grupės vaikų darželiuose, o pi-
rmokams steigiamos naujos klasės/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

grupes rugsėjo 1-ąją susirinks 
190 mokinukų. 

Iš viso Savivaldybėje sukom-
plektuota 10 priešmokyklinio 
ugdymo grupių ir 9 pirmosios 
klasės. Švietimo specialistai pa-
stebi, kad kasmet į Druskininkų 
savivaldybės mokyklas mokinu-
kai atvyksta mokytis ir iš aplinki-
nių rajonų –  Varėnos, Lazdijų ir 
kitų, o taip ir iš didžiųjų Lietuvos 
miestų – Vilniaus, Kauno, Ma-
rijampolės. Nemažai prašymų 
mokytis Druskininkų mokyklose 
sulaukta ir iš grįžusių iš užsienio 
mokinių tėvų. 

„Svarbu pažymėti, kad kiekvie-
nais metais sudaroma nauja ne tik 
ikimokyklinio, bet ir priešmokyklinio 
ugdymo grupė iš naujai atvykusių 
vaikų. Tai reiškia, kad į Druskinin-
kus keliasi gyventi šeimos iš kitų 
Lietuvos miestų arba grįžtantys iš 
užsienio lietuviai“, – teigė D. Brown.

Skyriaus vedėja sakė, jog kie-
kvienais metais įrengiamos nau-
jos grupės ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose. Vaikams lopšeliuose-
darželiuose „Žibutė“ ir „Bitutė“, 
Viečiūnų progimnazijos ikimoky-
klinio ugdymo skyriuje „Linelis“ 
iš viso sukurtos 198 papildomos 
vietos.

Savivaldybė nuolat skiria lėšų 
naujai kuriamų ikimokyklinių 
grupių ir naujų klasių komplektų 

finansavimui. Iki rugsėjo 1-osios 
naujai įrengiamoms ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo gru-
pėms iš Savivaldybės biudžeto 
bus skirta beveik 50 tūkst. Eur.

Džiugina demografinė situacija
Optimistiškai nuteikia Druski-

ninkų savivaldybės Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyriaus pateikta 
informacija apie gerėjančią vedėjo 
demografinę Druskininkų situaciją.

Druskininkuose, pagal 2019 m. 
birželio mėnesio ir 2018 m. bir-
želio mėnesio sudarytus civilinės 
būklės aktų įrašus, santuokų ir gi-
mimų skaičius šiais metais padi-
dėjo. 2018-aisiais tą patį mėnesį 
santuokų buvo 21, gimimų – 14, o 
šiemet: santuokų – 23, gimimų – 
17. Pastebimai sumažėjo mirčių. 
2018-ųjų birželio mėnesį jų buvo 
net 36, šiais metais – 25. 

Ištuokų skaičius liko nepakitęs – 
kaip ir 2018-ųjų birželio mėnesį, 
taip ir šiais metais, sudaryti 5 
santuokos nutraukimo įrašai“.

Yra nemažai atvejų, kai į Drus-
kininkus tuoktis atvyksta poros 
iš kitų Lietuvos rajonų ir miestų 
– juos traukia puiki gamta, įspū-
dingas kraštovaizdis. Pagal 
statistiką, dalis porų iš kitų vie-
tovių, susituokusių Druskinin-
kuose, vėliau čionai sugrįžta ir 
apsigyvena.
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Milda Kuizinaitė 

Gindami savo miesto įvaizdį 
Druskininkų gyventojai per 
mėnesį surinko pusseptinto 
tūkstančio parašų, o ką su jais 
daryti, Seimo valdyba galvojo 
du mėnesius. Po ilgos tylos 
nutarė – nekreipsime dėmesio. 
Verslo asociacijos Druskininkų 
klubo atstovai 6,5 tūkstančio 
gyventojų parašų Seimo pir-
mininkui Viktorui Pranckie-
čiui ir parlamento frakcijoms 
įteikė dar balandžio mėnesį. 
Peticiją pasirašę druskinin-
kiečiai prašė Seimo sudaryti 
specialiąją tyrimo komisiją, 
kuri turėtų atsakyti, ar dešim-
tis su Druskininkais susijusių 
tyrimų pastaraisiais metais 
vykdę prokurorai ir teisėjai iš 
tiesų nejautė politikų spau-
dimo ir kodėl dauguma bylų 
buvo patikėtos tiems patiems 
pareigūnams.

Gyventojų parašai neįtikino
„Dėkojame už jūsų išdėstytą 

nuomonę ir pilietinę poziciją“, – 
tokio V. Pranckiečio atsakymo po 
dviejų mėnesių sulaukė Druski-
ninkų klubas. 

Anot politiko, įvertinusi kurorto 
savivaldybės tarybos narių pra-
šymą bei Druskininkų savivaldy-
bės gyventojais įvardytų asmenų 
kreipimąsi Seimo valdyba atsi-
sakė kurti laikinąją komisiją. 

Įteikdami peticiją Seimo valdy-
bai Druskininkų klubo atstovai 
pabrėžė, jog iš 6,5 tūkstančio ją 
pasirašiusių asmenų 5 tūkstan-
čiai – kurorto gyventojai. 

V. Pranckietis paaiškino, jog pa-
teikti siūlymą sudaryti laikinąją 
tyrimo komisiją turi teisę Seimo 

valdyba, komitetai, frakcijos arba 
ne mažesnė kaip ketvirtadalio 
parlamento grupė. 

Prieš svarstydama Druskininkų 
gyventojų kreipimąsi Seimo val-
dyba paprašė, kad nuomonę 
apie jį išdėstytų visos frakcijos. 
Išklausiusi jas Seimo valdyba nu-
sprendė nekurti komisijos ir nesi-
aiškinti, ar politikai kišosi į valsty-
bės įstaigų, prokurorų ir teismų 
veiklą. 

Užtarimo ieškos Europoje
„Suprantu, kodėl tokios komisi-

jos sudarymui galėjo pasipriešinti 
Seimo liberalai ir konservatoriai. 
Jie bijo, kad pradėjus tyrimą iš-
lįs jų prieš Druskininkus kurti 
sąmokslai ir aferos, tačiau kitų 
frakcijų poziciją sunku paaiškinti“, 
– sužinojęs Seimo sprendimą kal-
bėjo Druskininkų meras Ričardas 
Malinauskas. 

Mero teigimu, jei kurorto savival-
dybės tarybos narių ir gyventojų 
balsas nebus išgirstas Lietuvoje, 

bus bandoma kreiptis į Europos 
institucijas: „Ar Europos Sąjun-
gos šalyje teisėsaugos pareigūnų 
vertimas dirbti pagal politinius už-
sakymus – normalu?“

Bylos greitai išgarsėdavo
Bet į skundus dėl Druskininkų 

savivaldybės vadovų veiksmų 
Seimo nariai reaguodavo grei-
tai ir uoliai. Pastaraisiais metais 
R.Malinauskui ir kitiems kurorto 
savivaldybės darbuotojams teko 
rengti atsakymus daugybei pa-
reigūnų bei tikrintojų iš įvairių 
tarnybų. 

Nuo 2011 metų buvo prirašyta 
per 100 skundų ir pradėta dau-
giau kaip 40 įvairių tyrimų ir dėl 
savivaldybės vadovų, ir dėl jų 
šeimos narių. Tačiau beveik visi 
ilgiau ar trumpiau trukę tyrimai 
buvo nutraukti, nes skundai pasi-
rodė nepagrįsti.

Nepaisant to, vos tik prasidėję 
tyrimai virsdavo garsiomis bylo-
mis, kurių komentuoti nevengė 

kai kurie Seimo nariai ir net prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. 

Kirto miesto įvaizdžiui 
Būtent dėl to sunerimo ir į Seimą 

nusprendę kreiptis kurorto versli-
ninkai. Jų teigimu, pastarųjų metų 
įvykiai ir Druskininkus menkinan-
tys pareiškimai kenkia tiek čia vei-
kiančiam verslui, tiek būsimoms 
investicijoms. 

Sudaryti Seimo komisiją prašę 
druskininkiečiai atkreipė dėmesį, 
kad politikai viešai suformavo 
aiškią išankstinę nuomonę, jog 
Druskininkų savivaldybė – aki-
vaizdžiai korumpuota, o toks jų 
sukurtas įvaizdis gali paveikti tei-
sėsaugos pareigūnus.

Ištirti galimą politikų įtaką tei-
sėsaugai prašę peticijos autoriai 
buvo nurodę ir valstybės institu-
cijoms bei teisėjams 2011–2018 
metais įtaką galėjusių daryti po-
litikų pavardes. Tai – prezidentė 
D.Grybauskaitė bei jos patarėjai, 
Seimo nariai Vitalijus Gailius, 

Jurgis Razma ir Arvydas Anu-
šauskas, europarlamentaras 
Valentinas Mazuronis. Apkaltinti 
Druskininkų savivaldybės vado-
vus korupcija ir kitokiais nusikal-
timais ne kartą bandė ir daugybę 
skundų prirašę vietos politikai 
liberalai Valdas Trinkūnas ir Juo-
zas Šarkus, konservatorius Vilius 
Semeška. 

Laukia dar vieno atsakymo
Tas pačias pavardes rašte Seimo 

pirmininkui, Seimo valdybai bei 
frakcijoms įvardijo ir Druskininkų 
savivaldybės tarybos nariai. 

Šį raštą ir dar vieną prašymą 
sukurti laikinąją Seimo komisiją 
pasirašė 21 iš 25 kurorto tary-
bos narių, bet atsakymo iki šiol 
nesulaukė. 

„Lietuvos ryto“ žiniomis, Druski-
ninkų politikų kreipimasis perduo-
tas Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetui.

„Lietuvos rytas“, 2019-06-27

Nerimo kupiną prašymą politikai nukišo į stalčių

Seimo pirmininkas V. Pranckietis atsuko nugarą Druskininkų žmonėms Druskininkiečiams trūko kantrybė, kai jų puoselėjamo kurorto dergti nenustojo įvairaus 
plauko politikos veikėjai/Tomo Bauro nuotrauka

Skiepai gali išgelbėti sveikatą ir gyvybę
Lietuvoje rimstant tymų protrū-

kiui, Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) primena, kad svarbu naudo-
tis galimybe ir nemokamai skiepyti 
vaikus nuo visų užkrečiamųjų ligų 
pagal vaikų skiepijimų kalendorių, 
nes gali grįžti arba suaktyvėti ir kitos 
pavojingos ligos – kokliušas, raudo-
nukė ir kitos, kurios jau seniai nebe-
kėlė problemų.

Kalbėdama apie epidemiologinę 
situaciją Druskininkų savivaldybėje, 
Asmens ir visuomenės sveikatos 
skyriaus vyriausioji specialistė Eglė 
Sadauskaitė pasidžiaugė didėjan-
čiu žmonių sąmoningumu ir ypač 
tuo, kad daugelis tėvelių ima su-
prasti, jog, atsisakydami skiepų, rizi-
kuoja savo vaikų sveikata ir gyvybe.

Druskininkų savivaldybėje ben-
dras paskiepytų vaikų skaičius 
atskirose amžiaus grupėse viršija 
epideminės aplinkos slenkstį – t. 
y., 95 proc. Svarbu prisiminti, jog 
skiepai sukuria kolektyvinį imu-
nitetą, kuris susidaro, kai pasi-
skiepija ne mažiau nei 95 proc. 
gyventojų. Kolektyvinis imunitetas 
ne tik sustabdo užkrečiamųjų ligų 
plitimą, bet ir yra labai svarbus 
toms visuomenės grupėms, kurios 
negali būti paskiepytos – naujagi-
miams, imunodeficitu sergantiems 
ligoniams. Todėl, pasiskiepiję, ap-
saugome ne tik save, bet ir kitus 
žmones.

2018 metais Druskininkų savivaldy-
bėje tymų, raudonukės, parotito vak-
cina paskiepyta 92,7 proc. 2 metų 
amžiaus grupės mažylių – iš 178 
vaikų šioje amžiaus grupėje paskie-
pyti 165. 8 metų amžiaus grupėje šia 
vakcina paskiepyta 98,45 proc. vaikų 
– iš 194 paskiepytas 191.

Iš jų 46,2 proc. tėvų atsisakė skie-
pyti, 53,8 proc. to nepadarė dėl 

migracijos.
Druskininkų savivaldybėje pagrin-

dinės neskiepijimo priežastys – lai-
kinos kontraindikacijos ir migracija. 
Tiesos neatitinkanti informacija, 
skleidžiama žiniasklaidoje, turi įta-
kos tėvų atsisakymui skiepyti savo 

vaikus.
E. Sadauskaitė patarė, jog dėl 

priklausančių skiepų reikia kreiptis į 
šeimos gydytoją.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:

 tel. 8 646 27272 arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!
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Naujosios sveikatos įstaigų vadovės: 
„Svarbiausia – Druskininkų krašto žmonių sveikata“

atkelta iš 1 psl.

Kokius pirmuosius žingsnius 
esate numačiusios, kad nau-
jas vėjas pūstelėtų kiekvie-
noje įstaigoje?

Evelina: Audito analizės re-
zultatai parodė aiškias gaires, 
kaip ligoninėje galima gerinti 
veiklą, pertvarkyti struktūrą ir 
optimizuoti pajėgumus, atsi-
sakant perteklinių darbuotojų, 
sureguliuoti darbo krūvius, 
plėsti ekonomiškai efektyvių 
paslaugų – dienos chirurgijos, 
ambulatorinių konsultacijų, ste-
bėjimo – spektrą, trumpinant 
pacientų eiles, mokamų pas-
laugų analizė ir plėtra, stacio-
narinio gydymo lovų panaudo-
jimo gerinimas ir kita. Tie darbai 
buvo pradėti, kai atėjau laikinai 
vadovauti ligoninei. Ir toliau 
aktyviai su visa komanda šioje 
srityje dirbame: analizuojame 
skyrių rodiklius, lyginame su 
kitų panašių ligoninių rodikliais, 
ieškome sprendimų, kaip ra-
cionaliau organizuoti gydymą, 
pasiekti geresnių finansinių re-
zultatų, tapti patraukliais paci-
entams. Ir, manau, mums tikrai 
neblogai sekasi!

Smagu, kad sulaukiame ir fi-
nansinės, ir konsultacinės pagal-
bos iš Savivaldybės vadovų bei 
kolegų. Visi supranta, kad poky-
čių reikia, vertina jau matomus 
ir pritaria, kad bendruomenės 
sveikata yra mūsų visų bendras 
reikalas. Drauge siekiame, kad ji 
mums būtų pirmoje vietoje. 

Eglė: Negalima sakyti, kad 
man pradėjus vadovauti poliklini-
kai, prasidės radikalūs pokyčiai. 
Pokyčių buvo visą laiką, po tru-
putį. Jų bus ir ateityje. 

Jaučiame personalo stygių, no-
risi pritraukti ir jaunų specialistų. 
Svarbu įstaigoje sukurti labai 

gerą mikroklimatą. Pastebėjau, 
kad personalas yra linkęs įsi-
traukti ir jie labai nori padėti – te-
reikia jiems leisti.

Galbūt sovietmečio palikimas: 
„čia valdžia, o čia visi likusieji... 
Ką mums iš viršaus nuleido, tą 
ir vykdome. Arba nevykdome, 
jei nepatinka, savivaliaujame...“ 
Šito neturėtų likti. Juk komandi-
nis darbas ir darnios komandos 
suformavimas yra esminis daly-
kas. Kai komandoje yra abipusis 
pasitikėjimas, tada visi procesai 
vykta greičiau ir geriau.

Iš Druskininkų savivaldybės 
visada sulaukiame palaikymo, 
pritarimo mūsų idėjoms, ir kon-
sultacijų ir patarimų. Labai len-
gva dirbti, kai žinai, kad vienija 
bendras tikslas – visapusė Drus-
kininkų gerovė.

Jau turėjote laiko paana-
lizuoti įstaigų stipriąsias ir 
silpnąsias puses? Ko dar 
trūksta, kad sveikatos mieste 
abi įstaigos būtų prestižinės?

Evelina: Kitų ligoninių patirtis 
rodo, jog mūsų miesto patrauklu-
mas vaidina didžiausią vaidmenį, 
pritraukiant atvykstančius čia 
dirbti gydytojus. Jei gydytojas 
atvažiuoja konsultuoti pacientų, 
o drauge atvykusi šeima Drus-
kininkuose turi galimybę pramo-
gauti, tai rodo, kad ne tik darbo 
vieta yra svarbi, bet ir laisvalaikio 
praleidimo, prasmingo užimtumo 
galimybės. 

Didžiausia silpnybė, manau, 
yra investicijų klausimas. Per 
penketą metų jų čia buvo labai 
mažai. Bet labai tikiuosi, kad 
tai taip pat laikina. Pateikėme 
paraiškas dalyvauti dvejuose 
Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną 
programos projektuose. Tikimės 

atnaujinti ir sustiprinti reabilitaci-
jos bei ginekologijos paslaugas. 
Taip pat greitai turėsime ir naują 
rentgeno aparatą, kuris prisidės 
prie efektyviau dirbančios radio-
loginės tarnybos galimybių. Juk 
negalime atsilikti nuo didžiųjų 
šalies miestų!

Eglė: Poliklinika yra šeimos 
gydytojų centras. Joje nėra tokio 
plataus paslaugų spektro, kaip 
ligoninėje, todėl su tomis tech-
nologijomis mes nelabai galime 
„įsivažiuoti“. Bet aš manau, kad 
poliklinika turėtų būti ta vieta, į 
kurią atėjęs kiekvienas bet ko-
kiu klausimu sulauktų pagalbos 
– nuo siuntimo pas specialistą, 
paprasto nuraminimo iki dalyva-
vimo prevencinėse programose. 
Svarbiausia, kad šeimos gydy-
tojo pagalba būtų suteikta grei-
tai ir laiku, emocionaliai gerai 
nuteiktų.

Poliklinikoje viskas yra po 
vienu stogu – šeimos gydytojai, 
odontologai, psichiatrai, gineko-
logai, chirurgai. Todėl norėtųsi, 
kad medicinines paslaugas, ku-
rias gali pasiūlyti mūsų įstaiga, 
pacientas čia ir gautų, jam ne-
reikėtų laukti, kelis kartus važi-
nėti. Labai svarbu kad, e-svei-
kata būtų ne gydytojo ir paciento 
priešas, o pagalbininkas, veiktų 
sklandžiai, be trikdžių. Manau, 
kad tuomet ir personalas akty-
viau naudotųsi technologijomis. 
Dar norėtųsi, kad  laboratoriniai 
tyrimai irgi būtų atliekami arčiau 
ir greičiau. 

Evelina: Ligoninė – arčiausiai!

Ar įstaigos bus atviros nau-
jiems pasiūlymams, naujoms 
idėjoms?

Evelina: Žinoma! Sėkmingai 

įstaigos veiklai užtikrinti naujovių 
diegimas yra vienas iš svarbiau-
sių elementų. Nuolatinis mūsų 
tikslas bus tobulinti medicinines 
paslaugas – ir atnaujinant me-
dicininę įrangą, ir plečiant pas-
laugų spektrą, ir įdarbinant naujų 
specialistų. Žinoma, stengsimės 
kuo aktyviau komunikuoti ir su 
pacientais, ir su visuomene.

Eglė: Poliklinikoje svarbiausia 
yra visapusiška ir tęstinė paci-
ento sveikatos priežiūra nuo gi-
mimo iki pat senatvės. Manau, 
kad labai daug sveikatos pro-
blemų šeimos gydytojai galėtų 
išspręsti, jeigu pacientai jais 
labiau pasitikėtų. Iki šiol dažnai 
pacientai į šeimos gydytoją krei-
piasi, norėdami gauti siuntimą 
pas specialistus – esą pats šei-
mos gydytojas negali išspręsti 
jo problemos. Ir dėl šio reiškinio 
kalti jokiu būdu ne gydytojai! Tai 
yra sisteminės problemos. Norė-
čiau, kad tas požiūris keistųsi, ir 
žmogus pas gydytoją ateitų pa-
galbos, gydymo, o ne siuntimo. 

Šeimos gydytojo įvaizdis, ma-
nau, turėtų pamažu keistis, pri-
traukiant jaunų specialistų, kurių 
darbo stilius šiek tiek aktyvesnis: 
jie drąsiai gydo ir vaikus, ir seno-
lius, patys prižiūri nėščiąsias... 
Čia jokiu būdu nenuvertinu mūsų 
patyrusių ir gerbiamų gydytojų, 
tiesiog šiandienos šeimos gy-
dytojo rezidentūros programų 
spektras – daug platesnis. Ma-
nau, kad, jeigu gerai dirbs šei-
mos gydytojai, bus mažesnės ei-
lės ir pas gydytojus konsultantus.

Sakoma, kad tam, jog žmo-
gus galėtų kitam suteikti 
laimės, pirmiausia jis turi 
būti laimingas pats. Kaip pa-
siekti, kad ir medikai patys 

džiaugtųsi, suteikdami koky-
biškas paslaugas pacientui?

Evelina: Čia labai daug reiškia 
asmeninės žmogaus charakterio 
savybės – ir paciento, ir gydytojo. 
Ligoninė, ko gero, tikrai nėra ne 
ta vieta, į kurią pacientas ateina 
ieškoti laimės. Todėl mūsų visa 
komanda sieks, kad jis, atėjęs į 
ligoninę, jaustųsi laukiamas, o iš-
eidamas mus minėtų tik geruoju. 

Eglė: Tikrai labai svarbus vai-
dmuo tenka įstaigos mikroklima-
tui. Nuo pat atėjimo dirbti direk-
toriaus pavaduotoja stengiuosi 
burti kolektyvą, kad jie gerai 
jaustųsi vieni su kitais. Mano 
pačios filosofija darbe – gerbti 
savo darbą ir tai, ką tu darai, 
gerbti savo kolegą. Tada ir rezul-
tatas bus toks, kokio norėtum. 
To ir siekiu. Tai yra ilgas darbas. 
Žinoma, tenka ir paglostyti, ir 
pabarti. Bet jei medikai džiaug-
sis savo darbu, ir pacientai bus 
patenkinti. 

Turiu gražių vilčių, kad, įgyven-
dindami įvairius projektus, atnau-
jinsime įstaigos veidą – kiekvie-
nas šeimos gydytojas turės savo 
kabinetą, nereikės juo dalintis su 
kitais, keistis, skubėti. Gydyto-
jai būtų laisvesni reguliuoti savo 
darbo laiką – sumažėtų eilės ir 
darbo krūviai.

Didžiausia svajonė naujose 
pareigose?

Evelina: Sėkmingai įgyvendinti 
visus planus!

Eglė: Įstaigos viziją matau 
tokią – tobulėjame, pasitikime 
savo kolegomis, gerai jaučiamės 
darbe, esame patrauklūs ir dar-
buotojams, ir pacientams.

Kalbino Laima Rekevičienė

Praėjusi ir ši savaitė Druskininkų savivaldybės merui buvo labai intensyvios. Birželio paskutinę savaitę jis lankėsi Briuselyje ir 
dalyvavo Regionų komiteto posėdžiuose, praėjusį penktadienį vedė Druskininkų savivaldybės tarybos posėdį, o užvakar buvo 
susitikęs su Premjeru Sauliumi Skverneliu ir aptarė aktualiausius Druskininkų plėtros klausimus.

Meras R. Malinauskas: „Visos mano pastangos tam, kad Druskininkai visada 
būtų šalies turizmo ir kurortų lyderiu“

– Kokias temas aptarėte su 
Premjeru? Ar pavyko išgirsti 
gerų žinių? 

– Su Premjeru kalbėjome apie 
Druskininkų kultūros centro sta-
tybos reikalus. Pristačiau jam 
statybos darbų situaciją, su-
pažindinau su darbais, kuriuos 
derėtų atlikti iki šaltojo sezono 
pradžios – būtina pastatyti pa-
matines sienas, kad nebūtų 
krantų slinkimo. Premjeras ti-
krai palaiko mūsų projektą, tai 
jis įrodė, atvykdamas į Kultūros 
centro kapsulės įkasimo iškil-
mes. Bendromis jėgomis ieško-
sime pinigų, kad Kultūros centro 
statybos judėtų į priekį.

Su Premjeru taip pat kalbė-
jau ir apie Druskininkų kurorto 
teritorijos plėtrą. Kaip žinote, 
Druskininkų savivaldybės taryba 
priėmė sprendimą, pagal kurį, 
išplėtus miesto teritoriją, Drus-
kininkų miesto plotas padidės 
2518,37 ha. Įgyvendinat šį pro-
jektą, būtina ir Vyriausybės pa-
rama. Premjeras supranta mūsų 
norus ir jiems pritaria, bet, kaip 
ir kitais atvejais, viskas remiasi į 
pinigus, kurių turime surasti, kad 
mūsų planai būtų įgyvendinti.

Susitikimo metu Premjeras S. 
Skvernelis domėjosi, kaip vyksta 
pasirengimas po dviejų metų 
Druskininkuose vyksiančioms 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nėms. Pasakiau, jog jau buvo 

susirinkę dalis Darbo grupės 
narių, o liepos 15 dieną šaukia-
mas visos Darbo grupės, kurioje 
– daugelio ministerijų viceminis-
trai, sporto federacijų atstovai, 
žinomi visuomenės veikėjai, 

užsienio lietuvių sporto organi-
zacijų vadovai, posėdis (R. Ma-
linauskas yra šios Darbo grupės 
vicepirmininkas, – red. past.).

– Praėjusio penktadienio Ta-
rybos posėdyje buvo įkurta 
nauja institucija – Druskininkų 
turizmo ir kurorto vystymosi 
taryba. Jūs buvote išrinktas 
šios tarybos pirmininku. Koks 
jos įkūrimo tikslas?

– Visada sakiau ir dabar kartoju 
– turizmas Druskininkų kurortui 
yra ypatingai svarbi sritis. Mes 
dabar esame tokiame lygyje, 
kad turime ypač profesionaliai 
kalbėti apie miesto rinkodarą, 
ir koordinuotai veikti. Kuo dau-
giau žmonių dalyvaus, priimant 
svarbius, su turizmo Druskinin-
kuose plėtra susijusius sprendi-
mus, tuo bus geriau. Todėl į šią 
tarybą pakvietėme ir verslo at-
stovus, kurie aktyviai prisideda 
prie kurorto plėtros ir turi idėjų. 
Dirbdamas šioje taryboje bei 
vadovaudamas Lietuvos kurortų 
asociacijai, dėjau ir dėsiu visas 
pastangas, kad Druskininkai 
būtų lyderiu ir kurortų, ir turizmo 
srityse.

– Dalį praėjusios savaitės 
dirbote Briuselyje. Kokių įsi-
pareigojimų turite Europos 
Sąjungos sostinėje?

– Esu ES Regionų komiteto na-
rys. Praėjusią savaitę Briuselyje 
sušaukta Europos regionų komi-
teto plenarinė sesija, kurios metu 
surengtos dvi diskusijos. Pirmoje 
Komiteto nariai kartu su užim-
tumo, investicijų, ekonomikos ir 
konkurencingumo komisaru Jyrki 
Tapani Katainen diskutavo apie 
Jungtinių Tautų darnaus vysty-
mosi tikslų lokalizavimą. Antra 
diskusija Regionų komitete vyko 
aktualia klimato kaitos tema. 
Kartu su komisaru, atsakingu už 
klimato kaitą, M. A. Cantete dis-
kutuota klimato kaitos priemonių 
įgyvendinimo regionuose ir savi-
valdybėse klausimais. 

Regionų komitetui atstovauja 
visų ES šalių atstovai, pagal vals-
tybės dydį deleguotas atitinkamas 
narių skaičius. Ten sprendžiami 
visas spektras ES regionams – 
miestams, rajonams – svarbių 
klausimų: nuo švietimo, kultūros iki 
energetikos ar emigracijos. Šioje 
ES institucijoje dirbu jau antrą ka-
denciją, beveik dešimtmetį.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras
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Spalvingi meno mokyklos moksleivių piešiniai mažiesiems 
ligoniukams sukūrė jaukią aplinką

Prie pernai vykdytos akcijos 
„Už galimybę sveikti links-
miau“ prisijungė ir Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės 
mokykloje dizaino specialybę 
pasirinkusios moksleivės: 
Eglė Sadauskaitė, Austėja Kle-
ponytė, Dorotėja Sodonytė, 
Ugnė Jurkonytė, Evelina Mar-
cinonytė, Miglė Zubrickaitė ir 
Akvilė Jalmokaitė. Jos drauge 
su mokytoja Ale Kalėdiene iš-
piešė Druskininkų ligoninės 
vaikų ligų skyriaus sienas šil-
tais, spalvingais piešiniais ir 
mažiesiems ligoniukams su-
kūrė labai jaukią aplinką. 

Dalyvaudamos akcijoje, mer-
ginos atliko ir savo baigiamąjį 
diplominį darbą. 

Kaip sakė akcijoje dalyvavusios 
V. K. Jonyno dailės skyriaus ab-
solventės, iš pradžių buvo ne-
drąsu piešti ant didelių sienų – tai 
joms buvo didelė naujovė. Tačiau 
po ilgų dvejonių jos pasiryžo prisi-
dėti prie šios idėjos įgyvendinimo. 

Dizainerių komanda savo 
kruopštų darbą pradėjo nuo es-
kizų. Jos bandė sukurti įdomius 
ir originalius gyvūnėlius, pasakų 
pasaulius, spalvingas būtybes, 
kurios galėtų pradžiuginti liūdnus, 
nusiminusius, su skausmu į ligo-
ninę atvykusius vaikučius. 

Kaip sakė mokytoja A. Kalė-
dienė, jaunosios menininkės 
norėjo, kad jų sukurti piešiniai 
būtų netradiciniai, išsiskiriantys 
ir, be abejo, mieli mažųjų draugų 
akims. 

Visos kūrėjos dalinosi kūrybinė-
mis mintimis, piešė, neskaičiuo-
damos laiko, visas savo idėjas 
perkėlė ant popieriaus lapų. 

Sukurti eskizai visas pradžiu-
gino – mintimis nusikėlus į vai-
kystę, galvas užplūdo daugybė 
nuostabių idėjų, kurios, perkeltos 
ant popieriaus lapų, atrodė labai 
įdomiai. Visoms buvo gera pasi-
nerti į vaikystės džiaugsmą, bent 
trumpam pamiršti problemas...

Kūrybinis procesas truko apie 
mėnesį. Merginos, atvykusios į 
ligoninę, susipažino su patalpo-
mis. Greitai prasidėjo ir jų darbai. 

Prie didžiosios sienos stovėjo 
kelios mergaitės, kurios pradėjo 
tapyti miško akcentus – medžius. 
Prie antrosios sienos buvo pra-
dėti maišyti įvairiausi švelnūs ats-
palviai – ten buvo tapomi namai. 
Prie paskutinės sienos mergai-
tės tapė namelį ir kūrė jo šaunų 

interjerą! Per trumpas pertraukė-
les mergaitės buvo vaišinamos 
picomis, kuriomis pasirūpino tuo-
metis Druskininkų ligoninės direk-
toriaus pavaduotojas medicinai 
Mantas Jurkonis. 

Kaip patikino pačios Vaikų ligų 
skyriaus sienas savo piešiniais 
papuošusios meno mokyklos 
moksleivės, sunkiausia dalis buvo 
turbūt spalvų maišymas – visos 
jos turėjo atitikti tą pačią spalvų 
paletę. Į darbą buvo įdėta labai 
daug pastangų. Ir jis buvo atliktas 
su didele meile.

A. Kalėdienei moksleivės pri-
sipažino, kad darbas buvo tikrai 
sunkus, tačiau joms buvo smagu. 

Žinoma, spaudė terminai, bet 
komanda susitvarkė puikiai. 
Merginos puikiai dirbo, tyrinėjo 
ligoninės aplinką, bendravo 
su personalu, klausė jų nuo-
monių bei patarimų. Patalpų 

apipavidalinimas atėmė nemažai 
laisvo laiko. 

Tačiau kai jis baigėsi, ėmė kažko 
trūkti – merginoms buvo nebe-
įprasta nebendrauti kiekvieną 
dieną, nesusitikti kiekvieną dieną 
po pamokų, savaitgaliais ar šven-
čių dienomis. 

Bet juk taip dažniausiai ir būna 
– geri dalykai ateina netikėtai ir 
trunka labai trumpai. 

„Šis projektas suteikė mums ne-
įkainojamos patirties, pažinome 
viena kitą“, – sakė jaunųjų kūrėjų 
komanda. 

Merginos labai dėkingos savo 
dizaino mokytojai A. Kalėdienei, 
kuri jas paskatino tokiai veiklai ir 
daug padėjo. O mokytoja sako, 
kad jai projekto metu buvo smagu 
stebėti šių merginų profesinį 
tobulėjimą. 

Kaip jaučiasi mokytoja, kai 

mato, su kokiu entuziazmu jos 
mokiniai prisideda prie kilnios 
misijos?

Pajutau pasididžiavimo jausmą, 
užplūdo džiaugsmo banga ir pa-
sitenkinimas, atlikus didelį darbą. 
Stebėjau, kaip jos, negailėdamos 
savo laisvo laiko, atbėgdavo į ligo-
ninę tęsti pradėto darbo. Jis buvo 
skirtas kilniam tikslui, o tai mergi-
nas paskatino dar labiau stengtis 
gražiai išpildyti sumanytą idėją.

O ką Jums suteikia tokios 
veiklos?

Tai yra savo jėgų išbandymas, 
pasitikrinimas, kūrybinių galių bei 
naujų išraiškos būdų atradimas.

Ar esate patenkintos pasiektu 
rezultatu?

Kadangi darbo atlikimui buvo 
skirtas ribotas laikas, turėjome 
labai skubėti. Ir kai suspėjome 

viską laiku užbaigti, mus apėmė 
begalinis džiaugsmas. Rezultatu 
esame labai patenkintos. 

Kas kūrė paveikslų motyvus? 
Diplomantės pačios sukūrė es-

kizus, man beliko išrinkti pačius 
geriausius.

Galbūt bendravote su mažy-
liais, kurie dabar gydysis jau-
kioje ir šiltoje, Jūsų visų ranko-
mis skurtoje aplinkoje?

Mūsų darbo metu mažyliai dar 
nesigydė – juos tiesiog įsivaizda-
vome šioje, jiems skirtoje aplin-
koje. Supratau, kad projekte daly-
vavusios mergaitės jaučia didelę 
empatiją kitiems vaikams, kurie 
serga ir priversti palikti jaukią 
savo namų aplinką.

M. K. Čiurlionio meno  
mokyklos informacija

Prie pernai vykdytos akcijos „Už galimybę sveikti linksmiau“ prisijungusios M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės mokyklos moksleivės kartu su mokytoja A. Kalėdiene 
išpiešė Druskininkų ligoninės vaikų ligų skyriaus sienas šiltais, spalvingais piešiniais ir mažiesiems ligoniukams sukūrė labai jaukią aplinką/M. K. Čiurlionio meno mokyklos“ archyvo 
nuotraukos

Pradedami pirmieji šviesolaidinių linijų tiesimo darbai įgyvendinant projektą „Naujos kartos 
interneto prieigos infrastruktūros plėtra“

Įgyvendinant projektą „Naujos 
kartos interneto prieigos infras-
truktūros plėtra“ pradėti švie-
solaidinių linijų tiesimo darbai 
kaimiškosiose Lietuvos vieto-
vėse. Pirmosios linijos klojamos 
Jurbarko, Raseinių, Šiaulių ir 
Pakruojo rajonuose. Artimiausiu 
metu pagal išduotus statybos 
leidimus planuojama darbus vyk-
dyti Alytaus, Kupiškio, Pakruojo, 
Šilalės, Šilutės, Tauragės, Ra-
dviliškio rajonų savivaldybėse 
bei Pagėgių savivaldybės teri-
torijose. Bendras suprojektuotų 
šviesolaidinių linijų ilgis siekia 97 
kilometrus. Anykščių, Biržų, Jo-
niškio, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, 
Kretingos, Lazdijų, Panevėžio, 
Pasvalio, Plungės, Šakių, Telšių, 
Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio 
rajonų savivaldybėse šiuo metu 
yra rengiami bei derinami linijų 

klojimo projektai, darbai šiuose 
rajonuose bus pradėti išdavus 
statybos leidimus. Planuojamas 

bendras šių linijų ilgis sieks 136 
kilometrus.

Projekto metu teritorijose, 

kuriose namų ūkiai neturi gali-
mybės naudotis naujos kartos 
interneto prieiga, planuojama 
pastatyti apie 180 ryšio bokštų,  
nutiesti apie 1465 km šviesolai-
dinių kabelinių linijų, prijungiant 
pastatytus ryšio bokštus ir apie 
430 esamų ryšio objektų. 

Sukurtas tinklas praplės vie-
šosios įstaigos „Plačiajuostis in-
ternetas“ valdomą šviesolaidinį 
tinklą, užtikrins galimybes ope-
ratoriams teikti sparčias naujos 
kartos interneto prieigos pas-
laugas galutiniams vartotojams. 
Projektą planuojama įgyvendinti 
2021 m. spalį.

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

Projektas įgyvendinamas pagal 
Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijos 2014–2020 m. Euro-
pos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 2 prioriteto 
„Informacinės visuomenės ska-
tinimas“ įgyvendinimo priemonę 
Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos 
kartos prieigos plėtra“. Projektas 
dalinai finansuojamas iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF).

Įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ pradėti 
šviesolaidinių linijų tiesimo darbai kaimiškosiose Lietuvos vietovėse

Užsakymo Nr.: MDR-212-01
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Leipalingio progimnazijoje – vaikų vasaros stovykla

Vasaros stovyklos – viena iš ge-
riausių vaiko užimtumo priemo-
nių, puikus būdas gerai praleisti 
laiką su klasės draugais ar kitais 
bendraamžiais jau ne mokyklos 
suole, o aktyviose, naujų išban-
dymų kupinose veiklose.

Pasibaigus dar vieniems mokslo 
metams, Leipalingio progimnazijos 
mokiniai – nuo priešmokyklinukų 
iki pačių vyriausių progimnazijos 
mokinių – su dideliu džiaugsmu pa-
sinėrė į vaikų vasaros stovyklų šur-
mulį. Birželio 10-28 dienomis, sė-
mėsi naujų žinių, aktyviai keliavo, 
dalyvavo skirtingose edukacinėse 
programose. 

Visos stovyklos metu  vaikai mo-
kėsi komandinio darbo, įveikė ne 
vieną savo baimę, lavino fizinius, 
meninius, kūrybinius įgūdžius, 
prasmingai ir turiningai praleido 
laisvalaikį. 

Už patirtus nuotykius ir nepa-
mirštamą vasaros savaitę sto-
vykloje dėkojame progimnazi-
jos mokytojams, Druskininkų 

savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistams, 
Druskininkų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos koman-
dai, visiems edukatoriams bei 

Druskininkų savivaldybei – už 
veiklų finansavimą. 

Leipalingio progimnazijos 
informacija

Kliūčių ruožas edukacinėje programoje Dzūkijos „razbainykai“/Leipalingio progimnazi-
jos  archyvo nuotrauka

Mankšta kartu su Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialiste/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

5-8 klasių. stovyklautojų žygis baidarėmis/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

0-4 klasių mokinių stovyklos atidarymas. Edukacinė programa su Alvinu/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

Tortų turnyro aukos pripildys 
vargstančiųjų sriubos lėkštes

Birželio pabaigoje Druski-
ninkuose organizuotas Tortų 
turnyras buvo ne tik maloni 
pramoga, konditerių meis-
triškumo šventė, bet ir puikus 
labdaros bei nesavanaudiškos 
paramos pavyzdys. 

Už šventės metu suvalgytus tor-
tus surinkti pinigai buvo perduoti 
Maltos ordino pagalbos tarnybos 
Druskininkų grupei. 

Šios grupės vadovė Asta Akro-
maitė pripažino, jog iki šiol niekas 

nebuvo paaukojęs Druskininkų 
maltiečiams tokios solidžios pinigų 
sumos: „Po šios šventės mūsų 
sąskaitą papildė 1251 euras. Tai 
yra nuostabu! Už šiuos pinigus 
mes beveik visus metus galėsime 
sriuba pamaitinti mūsų globojamus 
žmones. Tokios dosnios aukos 
mes iki šiol nebuvome sulaukę“.

Pernai per tortų šventę Maltos 
ordino Druskininkų grupei šio ren-
ginio iniciatoriai padovanojo tortų, 
kuriais buvo pamaloninti maltie-
čių globotiniai.

Maltos ordino savanoriai Druskinin-
kuose du kartus per savaitę sriuba 
maitina 16 žmonių, dar 21 druskinin-
kiečiui pagalbą teikia namuose.

„Nuoširdžiai dėkoju Tortų tur-
nyro organizatoriams už visuo-
menės mokymą aukoti“, – sakė 
A. Akromaitė.

Tortų turnyre savo profesinę 
meistrystę ir amato galimybes 
pademonstruoti susirinkę 54 da-
lyviai iš visos Lietuvos varžėsi dėl 
laimėtojo titulo konditerių-mėgėjų 
ir profesionalų kategorijose. Tortų 
degustavimo bilietas kainavo 3 
eurus. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkuose organizuotas Tortų turnyras buvo ne tik maloni pramoga, konditerių 
meistriškumo šventė, bet ir puikus labdaros bei nesavanaudiškos paramos pavyzdys/Or-
ganizatorių nuotrauka

A. Akromaitė sakė, jog iki šiol Druski-
ninkų maltiečiams niekas nebuvo paauko-
jęs tokios solidžios pinigų sumos/Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Naktinis krepšinis sugrįžta ne tik į  
Druskininkus, bet ir į visą Pietų Lietuvą!

Garbinga kova. Fantastiškas vibe‘as.  
Suvienyta bendruomenė. 
DVI AMŽIAUS GRUPĖS  

(gimę 2001 m. ir vyresni bei gimę po 2001 m.)
Registracija:- https://forms.gle/

vu9APdAqyi6mBRLR9
Nuostatai: http://www.juc.lt/naktinis-

krepsinis-2k19

Projektas „Kurortologija“ padeda pažinti miestą ir save

Vilija Šimkonytė,
„Atgimimo“ mokykla Karjeros 

ugdymo mokytoja 

Šiais mokslo metais „Atgi-
mimo“ mokykloje sėkmingai 
startavęs naujas Savivaldybės 
projektas „Kurortologija“ an-
trąjį mokymosi pusmetį buvo 
skirtas dviem 8-toms klasėms 
– iš viso 52-iems mokiniams. 
Projekto veiklos buvo išplės-
tos, įtraukti kiti partneriai, to-
dėl jo pavadinimas išsiplėtė ir 
tapo „Kurortologija – pažink 

miestą ir save“. 
Projekto metu mokiniai, atlik-

dami įvairius savęs pažinimo 
testus, žaisdami, mokėsi pažinti 
save, atrasti savo pomėgius, 
įvardyti asmenines savybes, ku-
rios yra svarbios, kuriant savo 
ateitį.

Pažintinių ekskursijų ir praktinių 
užsiėmimų metu mokiniai lankėsi 
Druskininkų miesto muziejuje ir 
išsamiai susipažino su Druski-
ninkų kurorto istorija, senaisiais 
gydymo metodais. Juos Drus-
kininkų gydykloje vėliau galėjo 

palyginti su šiuolaikiniais. 
Įdomias, išsamias praktines 

pamokas gydyklose vedė Druski-
ninkų sveikatinimo ir poilsio centro 
„Aqua“ Druskininkų gydyklos di-
rektorius Kęstutis Ramanauskas. 

Projekto dalyviai turėjo puikią 
progą patys patyrinėti natūralius 
gamtinius Druskininkų kurorto 
išteklius – gydomąjį purvą ir 
mineralinį vandenį – bei jų pa-
naudojimą žmogaus sveikatai, 
išsiaiškinti, kas gi slypi po įdo-
miais, galbūt sunkiai supranta-
mais procedūrų pavadinimais: 

fizioterapija, kineziterapija, fito-
terapija, sužinoti, kokios yra pir-
čių rūšys, koks jų poveikis žmo-
gaus sveikatai, kaip taisyklingai 
naudotis pirčių galia. 

Kitos smagios ir pilnos judesio 
pamokos vyko Karolio Dineikos 
sveikatingumo parke. Ten prak-
tines sporto ir sveikatinimo pa-
mokas vedusi klubo „Sportas 
visiems“ vadovė bei trenerė Lai-
mutė Butkevičienė užbūrė savo 
sportiniu entuziazmu. 

Visos trenerės vedamos 
mankštos yra pagrįstos K. Di-
neikos metodika. Gryname 
ore trenerė lavino mokinių iš-
tvermę, ugdė taisyklingą kūno 

laikyseną ir mokė taisyklingo 
kvėpavimo. Juk judėjimas – gy-
vybingumo šaltinis. Kuo dau-
giau judame, tuo mūsų orga-
nizmas labiau stiprėja, tampa 
atsparesnis stresui, įvairioms li-
goms. Būti fiziškai aktyviam yra 
būtina – taip būsime sveikesni 
ir savarankiškesni, pagerės-
mūsų gyvenimo kokybė. Na, o 
drąsiausieji aštuntokai išbandė 
ir maudynes šalto vandens 
kaskadose! 

Džiaugiamės, kad  šis projektas 
pavyko, o 8-ųjų klasių mokiniams 
buvo sudarytos sąlygos įgyti ku-
rortologinių bei sveikatos ugdymo 
žinių bei praktinių įgūdžių. 

8-ųjų klasių mokiniams buvo sudarytos sąlygos įgyti kurortologinių bei sveikatos ugdymo žinių bei praktinių  įgūdžių/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Prie parduotuvės „Maxima“  Veisiejų g. 31, Drus-
kininkai, esančio taromato rasti pinigai.

Taip pat yra rastų telefonų. Pametusius prašome 
kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą, adre-
su: Vytauto g. 41.

Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“  
reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Kandidatas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavi-
nimą, turėti ikimokyklinio ugdymo pedagogo 
kvalifikaciją arba būti baigęs ikimokyklinio ug-
dymo mokytojų rengimo programą ir turėti au-
klėtojo kvalifikaciją.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 
telefonu (8 313) 51816 arba el. paštu: drs.zibute@gmail.com
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Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, 
atsilyginsime.

 Tel. 8 684 44444

Kviečiame paragauti ir įvertinti GRILL patiekalus! 
Viešbutis „Pušynas“, restorano lauko terasa

Antradieniais-ketvirtadieniais: 18-21 val.
Penktadieniais-šeštadieniais: 14-22 val. 

Reikalingas liftų elektromechanikas dirbti Druskininkuose, 
UAB „Lynas“. Informacija tel. 8 620 43881, el. p.: lynas@epastas.lt

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus-sąmatininko.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 313 51405

Reikalinga pardavėja (-as) dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854
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Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Birutei Bitinienei dėl mylimos Mamytės mirties. 

Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.
.

UAB „Druskininkų vandenys“ 
kolektyvas

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ 
BANDYMŲ IR REMONTO VIEČIŪNŲ MIESTELYJE

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą 
klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet 
vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus. 

Informuojame, jog š. m. liepos 10 dieną bus atliekami Viečiūnuose 
šilumos trasų hidrauliniai bandymai.  

Vartotojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai atnaujina-
mas 2019-07-10 nuo 17 val. 

Hidraulinių bandymų metu pažeistų tinklų ruožų vartotojams karš-
tas vanduo bus pradėtas tiekti, kaip įmanoma greičiau atlikus re-
monto darbus. 

Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkretiems na-
mams bus informuoti jų prižiūrėtojai. 

Tel. pasiteirauti: (8 313) 51670, (8 313) 51072, (8 650) 99538
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų!

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  

Aktuali informacija bičių laikytojams
Druskininkų savivaldybė in-

formuoja, kad nuo 2019 m. rug-
pjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. bus 
priimamos paraiškos paramai 
už papildomą bičių maitinimą 
gauti:

- bičių laikytojams iš dalies 
atlyginamos išlaidos, tiesiogiai 
susijusios su papildomu bičių 
maitinimu (įprastinio, ekolo-
giško cukraus arba invertuotojo 
cukraus sirupo įsigijimo išlai-
dos), bet ne daugiau kaip 5,79 
Eur už bičių šeimą arba ne dau-
giau kaip 11,58 Eur už ekologi-
nės gamybos ūkio sertifikuotą 
bičių šeimą ir ne daugiau kaip 
už 10 kg cukraus/ekologiško cu-
kraus arba ne daugiau kaip už 
15 l invertuotojo cukraus sirupo 
vienos bičių šeimos papildo-
mam bičių maitinimui;

- bičių laikytojas, pavėlavęs 
pateikti paramos paraišką dėl 
svarbios priežasties (nenugalima 
jėga, sunki liga ir kita), gali ją pa-
teikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 
d., kartu su prašymu ją priimti ir 
vėlavimo priežasties pagrindimo 
dokumentu. Savivaldybės admi-
nistracija, pripažinusi vėlavimo 
priežastį pateisinama, priima 
rašytinį sprendimą dėl pavėluo-
tai pateiktos paramos paraiškos 
priėmimo. Paramos paraiškos ir 
prašymai, pateikti po einamųjų 
metų rugsėjo 29 d., nepriimami;

- bičių laikytojui mirus, įpė-
dinis, gavęs paveldėjimo do-
kumentus (paveldėjimo teisės 

liudijimą, nuosavybės teisės 
liudijimą ar pan.) ir atitinkan-
tis taisyklių reikalavimus gauti 
paramą, pateikia savivaldy-
bės administracijai pagal gy-
venamąją vietą arba buveinės 
adresą laisvos formos prašymą 
dėl paramos priskyrimo kartu su 
paveldėjimo fakto patvirtinimo 
dokumentų kopijomis, nurodo 
banko pavadinimą, kodą ir sąs-
kaitos bei valdos numerį.

Bičių laikytojas turi atvykti į savi-
valdybę pagal gyvenamąją vietą 
arba buveinės adresą ir pateikti 
asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, Išlaidų apmokėjimo 
įrodymo dokumentų sąrašą ir 
išlaidų apmokėjimo įrodymo do-
kumentus (kasos aparato kvitas, 
sąskaita faktūra kartu su kasos 
aparato kvitu, mokėjimo nurody-
mas, pinigų priėmimo kvitas, ka-
sos pajamų orderio kvitas ir kiti 
dokumentai, kuriuose yra infor-
macija apie prekės pavadinimą, 
pirkimo datą, mokėjimo sumą ir 
kuriais įrodoma, kad pagal iš-
laidų pagrindimo dokumentus 
buvo atliktas mokėjimas), atsi-
skaitomosios sąskaitos numerį 
banke. Jei ūkis ekologinis, bičių 
laikytojas savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojui turi pateikti 
sertifikavimo institucijos išduotą 
sertifikatą ir ekologiško cukraus 
kokybės įrodymo dokumen-
tus. Duomenis apie turimą bičių 
šeimų skaičių bičių laikytojai turi 

atnaujinti teritoriniame Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos skyriuje kasmet prieš teik-
dami paramos paraišką.

Už pateiktos informacijos tei-
singumą atsako ją pateikę bičių 
laikytojai.

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad Druskininkų krašto 
bičių laikytojai gali gauti fi-
nansinę paramą pagal Savi-
valdybės žemės ūkio rėmimo 
programą. Bičių laikytojai gali 
investuoti ir vykdyti bitynuose 
varozės kontrolę, kad galima 
būtų sumažinti bičių šeimų ser-
gamumą varoze (parama ski-
riama tik laikantiems iki 10 bičių 
šeimų ir tik pateikusiems paraiš-
kas paramai už papildomą bičių 
maitinimą 2019 m. gauti).

Savivaldybei bitininkai teikia 
paraišką ir veterinarinių prepa-
ratų varozei gydyti įsigijimą (PVM 
sąskaita faktūra) bei apmokėjimą 
patvirtinančius dokumentus. Bi-
tynui, priklausomai nuo laikomų 
bičių šeimų skaičiaus, skiriama 
iki 50 eurų paramos suma per 
kalendorinius metus.

Išsamesnę informaciją teikia ir 
paraiškas priima Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Alvydas 
Vengrauskas (Vasario 16-osios 
g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 
25826, el. paštas: alvydas.ven-
grauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės 
informacija
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2019.07.06 d.
Šeštadienis

2019.07.05 d.
Penktadienis

2019.07.07 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Vartotojų kontrolė. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ su Martynu Starkumi“.
22:40 Fantastiškas penktadienis. 

Ieškojimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas. Tiriamo-

sios žurnalistikos laida. 
02:05 Gyvenimas.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:05 Komisaras Reksas.
05:10 Ponių rojus. 

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Pelenė“.
21:05 VASAROS KINO TEATRAS 

„Pakvaišę dėl Merės“.
23:30 „Henrio nusikaltimas“.
01:40 „Nakties klajūnai 2“.
03:15 „Kautynės Maniloje“.
04:45 „Gyvenimo išdaigos“.

06:15 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmano-

ma misija. Slaptoji tauta.
23:35 Blogas poelgis.
01:15 Vilkolakis.
02:50 Kruvinas deimantas.
05:05 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. Dak-

tarai. Pirmasis kraujas“. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. Mo-

tina žudikė 1“. 
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.

06:25 „Mentalistas“.
07:20 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pasmerktieji.
23:45 Tikra istorija.
01:40 „F. T. Budrioji akis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gyvenimas.
06:55 Klausimėlis.lt.

07:25 Linkėjimai nuo Maiko.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Lietuvos Valstybės diena. Iš-

kilmingas valstybės vėliavos ir isto-
rinės vėliavos pakėlimas. Lietuvos 
Respublikos Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės kalba. 

12:30 Dainuoju Lietuvą.
13:00 Valstybės diena. Šv. mišių tie-

sioginė transliacija iš Vilniaus.
14:15 Mano tautinis kostiumas: būta 

ir atkurta. 
15:15 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas.
18:00 Ketvirtasis prezidentas. Do-

kumentinis filmas. 
19:05 Dainuoju Lietuvą.
19:30 „Tautiška giesmė aplink pa-

saulį“. 10 metų. Šventinis pasaulio lie-
tuvių koncertas.

21:00 „Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi“. 

21:10 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:15 Panorama.
21:45 Gražiausios poetų dainos.
22:45 Niekas nenorėjo mirti. 
00:30 Ieškojimai.
02:40 Tarptautinis sportinių šokių 

festivalis „Lithuanian Open 2018“.
04:05 Senekos diena. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos .
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Didieji Žemaičių Kalvarijos at-

laidai. 
13:50 Mis Marpl.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė 

publicistika. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:00 Premjera. Zacherio viešbutis. 
23:45 Raudonplaukė.
01:35 Mano tautinis kostiumas: būta 

ir atkurta.
02:30 Ketvirtasis prezidentas. 
03:35 Istorijos detektyvai. 
04:20 Mis Marpl. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus .
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 

09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Namas prie šaltinio“.
15.45 Keliauk su Reporteriu.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
 01.20 „Širdies plakimas“.
02.25 „Rojus“.
03.15 „24/7“. 
03.55 „Detektyvas Linlis“.
05.25 „Kelrodė žvaigždė“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“. 
10:00 „Maisto kelias“. 
10:30 „Heida“.
12:45 „Aleksandras ir baisiai, labai 

siaubingai nesėkminga diena“.
14:20 „G būrys „.
16:05 „Galiūnas Džo“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 TIESIOGIAI „Laisvės karalys-

tė. Tautiškos giesmės giedojimas“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Dangaus karalystė“.
00:55 „Prezidento medžioklė“.
02:25 „Pakvaišę dėl Merės“.
04:25 „Moderni šeima“.
04:55 „Gyvenimo išdaigos“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Keliauk išmaniai“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Džiunglių knyga 2“.
12:55 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis ke-

liauja į Holivudą!“.
14:45 „Kosmoso kariai“.
16:40 „Žavios ir labai pavojingos. 

Filmas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Diena po rytojaus“.
22:00 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Povandeninis horizontas“.
00:05 „Lengvi pinigai“.
01:50 „Karo kiaulės“.

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

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Ūkio šefas“. 
08:20 „Skaniai ir paprastai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Geras, blogas ir negyvas“.
23:45 „Kaulai“.
00:40 „24 valandos. Palikimas“.
01:30 „APB“. 
02:20 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Moderni šeima“.
04:35 „Gyvenimo išdaigos“.

06:30 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

06:55 Vėžliuko Semio nuo-
tykiai.

08:30 Srovės nublokšti.
10:05 Jau baigėm?
12:00 Agentas Kodis Benksas.
14:00 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo 

istorijos. 
16:05 Kalifornijos svajos 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Paskutinis Oro 

valdovas. 
21:35 Pikseliai.
23:40 Be įsipareigojimų.
01:45 Neįmanoma misija. 
03:50 Programos pabaiga. 

06:15 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 Laba diena. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Rydiko 

kronikos.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Hankokas.
03:20 Programos pabaiga. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.55 Rubrika „Verslo genas“.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.45 Keliauk su Reporteriu.
20.55 Rubrika „Verslo genas“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.

06:05 „Varom!“.
07:30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
08:30 „Varom!“.

09:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
komandinis čempionatas. 

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Nematoma karalystė“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 Metų laikai.
16:30 Dirbtinis intelektas.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
23:10 MANO HEROJUS Gelbstint 

eilinį Rajaną.
02:15 AŠTRUS KINAS Stiklo namai.
03:45 „F. T. Budrioji akis“.
04:30 „F. T. Budrioji akis“. 

06:30 Ultimate Strongman 
Pasaulio komandinis čempi-
onatas.

07:30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Nematoma karalystė“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:10 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 „Šuo“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:35 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“ 
23:35 Pasmerktieji.
01:45 Stiklo namai. 

06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
09:20 „Teisingumo agen-

tai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių ke-

lias.
23:40 Gelbstint eilinį Rajaną.
02:30 „Juodasis sąrašas“.
03:15 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
04:05 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

06:20 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

06:45 „“Nickelodeon“ va-
landa. Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“.
07:10 „Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:35 „Kung Fu Panda“.
08:05 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Plojus.
11:15 Agentas Kodis Benksas. Už-

duotis Londone.
13:15 Naujokė.
15:10 Po kauke.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Transformeriai.
22:20 Hankokas.
00:10 Atsisveikinimo žodis.
02:10 Be įsipareigojimų.
03:55 Programos pabaiga. 

05.20 „Namas su lelijomis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

2019.07.08 d.
  Pirmadienis

04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

07.55 „TV Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje. Magdalena Draugelytė-Galdi-
kienė“. 

08.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“. 

09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
11.00  „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“.
16.00 Žinios.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
01.20 „Moterų daktaras“.
03.10 „Nusikaltimas ir bausmė. Mo-

tina žudikė 2“. 
03.50 „Mylima mokytoja”.
05.30 „Pamiršk mane“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
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2019.07.10 d.
Trečiadienis

2019.07.11 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija. 
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Lūkesčiai ir vizijos. Kokio LRT 

tikisi visuomenė?
23:00 Dviračio žinios.
23:30 Kostiumuotieji.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

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

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Ginkluotas atsakas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
23:55 „Kaulai“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:35 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:30 „Kaulai“.
04:25 „Moderni šeima“.
04:50 „Gyvenimo išdaigos“.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.

06:15 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 

06:15 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „Supermamos“.
21:00 Laba diena. . 
22:30 VAKARO SEANSAS Pase-

kmė.
00:25 „Kortų namelis“.
01:25 Paskutinė stotelė.
03:05 Alchemija. 
03:35 RETROSPEKTYVA. 
04:05 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Ne spaudai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Ne spaudai. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.

06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Artėjant prie nežinomybės.
22:45 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias.
01:10 „F. T. Budrioji akis“.
02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“. 

06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
 17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Amerikos kikboksininkas.
22:50 Artėjant prie nežinomybės.
00:35 „F. T. Budrioji akis“.
01:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“. 

06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
22:50 Amerikos kikboksininkas.
01:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

2019.07.09 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

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

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Didelės akys“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „24 valandos. Palikimas“.
01:55 „APB“. 
02:45 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Moderni šeima“.
04:55 „Gyvenimo išdaigos“.

06:15 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „Supermamos“.
21:00 Laba diena. 
22:30 VAKARO SEANSAS Šaka-

las.
01:00 „Gyvi numirėliai“.
02:00 Rydiko kronikos.
03:55 Programos pabaiga. 

00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.

20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „Supermamos“.
21:00 Laba diena. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Paskutinė stotelė. 
00:25 „Gyvi numirėliai“.
01:25 Šakalas.
03:30 Programos pabaiga. 

15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Rembo. Pirmasis kraujas“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Detektyvas Bekstriomas“.
02:35 „Salemas“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Moderni šeima“.
04:45 „Gyvenimo išdaigos“.

Renginiai
Liepos 3 d. 20 val. Pianistės 

Birutės Vainiūnaitės koncertas M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus 
sode. Programoje – M. K. Čiurlionio, 
F. Couperin, C. Debussy, S. Vainiūno 
kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35).

Liepos 5 d. 17 filmo ,,M. Dobužinskis – 
Lietuvos valstybės simbolių ir heraldikos 
kūrėjas“ pristatymas (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35).

Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo ) dienai skirti 

renginiai Druskininkuose:
Liepos 5 d. 17 val. Parodų pristatymas 

Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ 
(M. K. Čiurlionio g. 27)

Baltų genčių kostiumų fotografijų 
paroda (fotografas – Artūras Moisejenka)

Fotografijose – Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro I-XIV a. Lietuvos 
teritorijoje gyvenusių baltų genčių 
kostiumų kolekcija

Antano Norvydo dirbinių ekspozicija 
„Protėvių ratas“

Priešistorę menantys dirbiniai iš molio, 
senovės baltų kapavietės rekonstrukcija

Parodos veiks iki liepos 31 d.

Giedokime Lietuvos himną kartu!    
Liepos 6 d. 21 val. – Viečiūnuose prie 
Bendruomenės centro. Koncertuos 
Viečiūnų kaimo kapela. Organizatorius 
– Viečiūnų laisvalaikio salė. 
 
Liepos 6 d. prie Leipalingio dvaro     
Valstybės (Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos minėjimo renginys. 
  20.30 val. Evitos Cololo koncertas. 
  21.00 val. Tautiška giesmė aplink 
pasaulį. Prisijunk ir tu – giedok tautišką 
giesmę! 
  Organizatoriai – Leipalingio miestelio 
bendruomenė ir laisvalaikio salė

Liepos 6 d. 20 val. Pramogų aikštėje 
(Vilniaus al. 24)

Šventinis koncertas. Dalyvaus 
muzikos duetas Neringa Nekrašiūtė ir 
Paulius Bagdanavičius

21 val. Lietuviai visame pasaulyje 
gieda „Tautišką giesmę“. Esame 
vienintelė tauta, kurios himnas vieną 
dieną metuose apskrieja visą Žemės 
rutulį. Giedokime savo šalies himną visi 
drauge!

Liepos 6 d. 12-15 val. edukacinis 
užsiėmimas mažiems ir dideliems, 
skirtas Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dienai paminėti (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Liepos 6 d. 16 pianisto Daumanto 
Kirilausko koncertas M. K. Čiurlionio 
memorialinio muziejaus sode. 
Programoje – M. K. Čiurlionio, J. S. 
Bach, F. Schubert, F. Liszt kūriniai. 
Koncertas mokamas (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35)

Festivalis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“: Skiriama Valstybės 
dienai 
    Liepos 7 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų bažnyčioje: Steponas 
Zonys (baritonas), Rimvydas Mitkus 
(vargonai), Vaclovas Juodpusis 
(muzikologas). Programoje M. K. 
Čiurlionio, J. Naujalio, J. S. Bacho 
kūriniai

Liepos 10 d. 20 val. pianisto 
Sergejus Okruško koncertas M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus sode. 
Programoje: M. K. Čiurlionis, J. S. 
Bach. Koncertas mokamas.

Parodos

Liepos 10 d. 16 val. tarptautinio 
tapytojų plenero „Šlavantas 2019“ 
parodos atidarymas (V. K. Jonyno 
galerija, Turistų g. 9)

Iki liepos 11 d. veiks M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje vyksta M. 
Dobužinskio paroda „Scenografija 
Lietuvos teatre“. Paroda (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35)

Iki liepos 7 d. veiks Ramintos 
Ardzevičienės paroda „Spalvotos balos“ 
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Iki liepos 15 d. veiks Romualdo 
Povilansko kūrybos darbų paroda 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Iki liepos 11 d. veiks Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos 
D. Petrauskienės ankstyvojo amžiaus 
vaikų tapybos darbų paroda „Labirintai“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų miesto muziejuje veikia 
paroda „1000 druskinių“ iš Muziejaus 
rinkinių (Druskininkų miesto muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 59)

Liepos 6 d. „Atgimimo“ mokyklos 
sporto salėje vyks Dzūkijos regiono 
stalo teniso turnyras, skirtas Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai 
paminėti. Varžybų pradžia – 11 val. 
Įėjimas – nemokamas!

Liepos 13 d.13.30 val. Leipalingio 
laisvalaikio salėje jubiliejinė mokytojos, 
poetės, tautotyrininkės Onos Alesiūtės-
Bleizgienės popietė „Saulėlydžio 
spalvos“.
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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

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

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

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

REIKIA PINIGŲ? NORITE PADENGTI 
TURIMAS PASKOLAS AR SKOLAS?

Suteikiame paskolas itin geromis sąlygomis!
Refinansuojame turimas paskolas ir skolas!
Dengiame ir skolas, perduotas antstoliams 

ar išieškojimo įmonėms! 
Kreipkitės ir pasistengsime rasti geriausią 

variantą Jums!

Tel. 8 608 79790

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

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-

no dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Telefonai: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

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

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

Tel. 8 686 94982

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.

Teikiu galandimo paslaugas: galandami peiliai, žirklės, 
obliavimo peiliai, benzininių pjūklų grandinės, mėsmalių 
peiliukai, žoliapjovių peiliai. Kreiptis (šalia Vytauto g. 13, 
buvusi parduotuvė „Ropė“).  Tel. 8 613 81728

Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas žmogui, 
turinčiam darbo traktoriumi, kombainu patirties. 
Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Nuolatiniam darbui Druskininkuose reikalingas stalius. 
Tel. 8 685 46006

Gamybos įmonė ieško mechanikų dirbti prie 
gamybinių linijų. 8 615 14427
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Asmeniniai skelbimai
0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 8500 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474.

Parduodu 2 kamb. butą 39 kv. 
m. Druskininkuose, Gardino g. 2 
a. su baldais ir buit. technika, po 
remonto . Tel. 8 671 59773

Parduodu 2 k. butą Kalviškių 
mikrorajone, Ateities g. 3 aukšte. 
Kaina – 32 000 Eur.  
Tel. 8 6109 1301.

Parduodu 6 arų sklypą sodų ben-
drijoje „Migla“, Jaskonyse. Kaina 
– 11 500 Eur. Tel. 8 699 83720. 

Parduodamas 2 k. butas Gardino 
g. už 22 500 Eur arba domina 
keitimas į sodo namelį.  
Tel. 8 607 36078.

Parduodamas 1 k. 18 kv. m butas 
bendrabutyje, Viečiūnuose.  
Tel. 862593924.

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g. 
Kaina – 1900 Eur.  
Tel. 8 627 66422.

1 k. 35 kv. m butas Gardino g., 4 a. 
Tel. 8 676 47063.

1 kambario 31 kv. m butas Vei-
siejų g. 10, 5 aukštas (5 aukštų 
name). Kaina – 22 tūkst. Eur.  
Tel. 8 655 22098 ir (8 313) 45818.

1 kambarys Viečiūnuose, ben-
drabutyje, yra balkonas, 1 aukš-
tas. Kaina –5500 Eur.  
Tel.  8 622 38944.

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Gardino g. 56G prie Alkos 
I tvenkinio. Tel. 8 687 37575.

Parduodamas 3 k. 67,43 kv. m bu-
tas, 9/9 aukšte Ateities g.  Kaina – 
38 500 Eur. Tel. 8 687 37575.

Parduodamas garažas Baltašiš-
kėje. Kaina – 2700 Eur.  
Tel. 8 630 86962.

Naujos statybos 2 a. 230 kv. m 

neįrengtas namas 6, 5 arų sklype 
Jaskonių sodų bendrijoje. Kaina 
– 36 tūkst. Eur. Tel. 8 600 07399.

Parduodamas 7 arų sklypas su 
58 kv. m vasarnamiu SB „Raigar-
das“. Tel. 8 685 53645.

2, 55 ha  sklypas Vilkininkų kai-
me, apie 4 km nuo Leipalingio, 
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. 
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.  
Tel. 8 617 62483.

Sodas Jaskonyse. Dviejų aukš-
tų, įrengtas, malkinis šildymas. 
Gręžinys. Garažas. Rūsys. Su 
buitine technika. Visais baldais.  
Kanalizacija. Kaina – 37 000€. 
Tel. 8 684 02680.

Nuoma

Išnuomojamas 2 k. butas, Liškia-
vos g. 19. Tel. 8 616 22120.

Dirbanti šeima išsinuomotų 3-4 
kambarių butą Druskininkų mies-
te. Tel. 8 628 91922.

Išnuomojamas 2 k. butas Neravų 
g. 29, 5/5 su atskira virtuve. Kai-
na – 130 Eur + mokesčiai.  
Tel. 8 650 16100.

Parduodami įvairūs daiktai

Centrinis katilas – 200 Eur, boile-
ris ir dušo kabina – 50 Eur, langai 
ir durys, televizoriai, lovos, sta-
las, sofa, spintos, dviračiai.  
Tel. 8 616 48116. 

Parduodu muskusinius ančiukus, 
3 sav. – 2, 50 Eur. 1, 5 mėn. – 3, 
50 Eur. Tel. 8 683 32507.

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su 
varikliu. Tel. 8 656 38881.

Parduodu 8 medinius vežimo 
ratus. Tel. 8 610 27952.

Žieminiai kaktusai (2 rūšių, 
„Opuncija“). Tel. 8 671 01555.

Parduodamas televizorius „VIDO“ 
– 25 Eur. Televizoriaus staliukas 
– 10 Eur. Elektrinė plytelė – 45 
Eur. Nauja elektrinė mėsmalė – 
25 Eur. Tel. 8 687 17270.

Parduodu įvairių dydžių dvira-
čius: vaikiškus ir suaugusiems. 
Tel. 867834492.

Parduodamas 3 dalių varstomas 
langas, 2.00 m*1.60 m, kaina – 
50 Eur. Plastikinės balkono durys 
1,00 m*2,32 m, su stiklu iki apa-
čios. Kaina – 50 Eur. 15kW elek-
tros variklį (1450 apsukų), kaina 
– 80 Eur. Tel. 8 612 31803.

Parduodamos sauskelnės „TENA 
Slip Super“ M dydis.  
Tel. 8 696 15277.

Parduodama A klasės buitinė 
technika: šaldytuvas „Electrolux“ 
– 50 Eur, šaldytuvas „Beko“ – 50 
Eur, skalbimo mašina  „Blom-
berg“, 7 kg, skalbyklė „Hansa“, 
kaina – 50 Eur. Tel. 8 650 87433.

Televizorius, svetainės staliukai, 
siuvimo mašina, sulankstomos 
kėdės. Tel. 8 630 36440.

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung“ (51 cm) – 
15 Eur, TV priedėlio „TV STAR“ 
pultelis. Tel. 8 686 43600.

Televizorius , mikrobangų kros-
nelė, medinės durys, pakabi-
namas šviestuvas, kompiuterio 
kėdė, paspirtukas.  

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

Sklypas Snaigupėje, 13 arų, 1 
aro kaina – 500 Eur.  
Tel. 8 612 67489

Parduodu 2 kamb. butą miesto 
centre, 48 m2, Taikos g. Kaina – 
56000 Eur. Tel. 8 616 48116. 

70 m2 namas Leipalingyje, 7,13 
arų sklypas, kaina – 15 500 Eur. 
Tel. 8 616 48116. 

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

Nuomojamas arba parduodamas 
1 kamb. 40 m2 butas, 2 a. Leipa-
lingyje. Tel. 8 652 33055.

Parduodu sodybą Kabelių kaime, 
nuo Druskininkų 20 km, asfaltuo-
tas kelias. Tel. 8 675 12644.

Parduodu 1 kamb. butą, 18 kv. 
m. Grigiškėse, Vilniuje. Kaina – 
14 000 Eur.  
Tel. 8 684 89389, 8 313 45879.

6 arų sodas Viečiūnuose su va-
sarnamiu. Kaina – 17 000 Eur. 
Tel. 8 628 66606.

Parduodamas 2 kambarių, 41 kv. 
m. butas, Gardino g. 1 aukštas, 
atskiras įėjimas, pristatytas 25 
kv. m.  priestatas su židiniu. 25 
kv. m. pusrūsyje įrengtas gara-
žas ir kitos patalpos.  
Tel. 8 620 27058, 8 608  93346.

Kambarys 16 kv., Šiltnamių g. 
Kambaryje yra vanduo, kanaliza-
cija, elektra. Reikalingas remon-
tas. Kaina – 6900 Eur.  
Tel. 8 686 42499 

Parduodamas 20 arų namų 
valdos sklypas Naujasodės pra-
džioje, Jaskonių g. šalia miško 
ir prie pat asfaltuoto kelio, 4 km 
nuo Druskininkų. Atvesta elektra. 
Padaryti kadastriniai matavimai, 
visi dokumentai. Kaina – 13 500 
Eur. Tel. +37068614615 arba 
+37062836763.

Tel. 8 675 57873.

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

Svetainės staliukai, televizoriaus 
staliukai. Tel. 8 630 36440

Parduodu visuotinę lietuvių enci-
klopediją, 25 tomus. Už savikai-
ną. Tel. 8 675 22149.

Parduodama žemės ūkio  
produkcija

Parduodu šieną, šienainį, šiau-
dus. Tel. 8 622 33 441

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Parduodamas automobilis OPEL 
ZAFIRA: 2000 m. TA iki 2021-01-
30 d. Draudimas iki 2020-02-28 d. 
Naujos padangos. Kaina – 1450 
Eur, derinama. Tel. 8 646 27272

Parduodamas  „zaporožietis“ 
400, kaina – 800 Eur. TA, isto-
riniai numeriai. Toyota Corolla: 
1998 m. TA iki 2021 m. Kaina – 
900 Eur. Tel. 8 682 98506.

„Chrysler Voyager“: 2005 m., 2,8 
l dyzelinas, pavarų dėžės defek-
tas. Kaina – 700 Eur.  
Tel. 8 616 82326.

„Nissan X-Trail“: 2003 m., 2,2 
l, dyzelis, TA iki 2021 m. liepos 
mėn. Būklė ideali.  
Tel. 8 615 43483

Motoroleris JAMAX-AIREX, 2011 
m., TA galioja 2 metus. Kaina – 
700 Eur. Tel. 8 699 73012.

Miškas, mediena, malkos

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

 Siūlo darbą

Reikalingas žmogus nupjauti 
žolę sklype. Tel. 8 671 47343. 

Ieško darbo

Už prieinamą kainą pjaunu žolę 
su trimeriu bei specialiu trakto-

Keturi vyrai ieško buto nuomai Druskininkuose 
3 mėn. Tel. 8 614 35269

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Reikalingas mechanikas nenuolatiniam darbui, remontuoti 
elektrinius dviračius, triračius, keturračius. Tel. 8 698 40430.

riuku. Daugiau informacijos bei 
kaina, tel. 8 625 71804.

57 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177.  

2 vyrai ieško bet kokio darbo. Turi 
darbo patirties statybų sektoriuje. 
Tel. 8 623 09062.

Vyras ieško staliaus darbo. 
Tel. 8 605 95721.

Meistras stato pavėsines, nedi-
delius karkasinius pastatus, tera-
sas. Tel. 8 605 95721.

50 m. vyras be žalingų įpročių 
ieško sodybos prižiūrėtojo darbo. 
Tel. 867557873.

Dovanoja

Dovanoju 2,5 mėn. kačiukus.  
Tel. 8 638 70199.

Dovanojame 2 baltus ir 1 pilkai 
rainą katinėlius.  
Tel. 8 625 58498.

Dovanoju 2 mėn. kačiukus.  
Tel. 8 638 70199.

Dovanoja 6 nuostabius, mažus 
katinėlius, gimusius gegužės 
mėn. Tel. 8 617 43416.

Siūlomas nuolatinis darbas SPA specialistui
(masažuotojui, kosmetologui)

Visos socialinės garantijos; Viešbutis „Pušynas“ 
SPA centras, 8 65503343

Taksi iškvietimas Druskininkų mieste. 
Vežame pigiausiu tarifu. 

Tel. + 370 678 19907
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Kas yra savęs pažinimas? 
Pažinti save reiškia suprasti 
savo silpnybes ir stiprybes, 
pomėgius ir baimes, norus ir 
svajones, tai, kas patinka ir tai, 
kas nepatinka, toleranciją bei 
ribas. Tai asmeninio tobulėjimo 
praktika, kuri padeda suprasti 
savo asmenybės išskirtinumą. 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centras, tęsdamas ilgametes 
tradicijas, kartu su penkiolika 
Druskininkų savivaldybės jau-
nuolių vėl leidosi į savęs pa-
žinimo ir nepamirštamų atra-
dimų kupiną kelionę. Stovyklos 
vadovai Aistė Fedaravičiūtė ir 
Deividas Laukionis džiaugiasi, 
kad susidomėjimas šia stovy-
kla kasmet vis didesnis, o jauni 
žmonės sąmoningai priima iš-
šūkį sau – stoja į kovą su savo 
baimėmis, smalsumu ir drąsa 
spindinčiomis akimis eina sa-
vęs bei kitų pažinimo link. 

Pirmąją stovyklos dieną jau-
nuolių laukė vadovų paruošti ir 
neformalaus ugdymo metodais 
paremti susipažinimo ir koman-
dos formavimo žaidimai. Po pi-
etų su jaunuoliais dirbo lektorius 
Darius Ražauskas, kuris kalbėjo 

apie pasitikėjimą savimi, mokė, 
kaip pasiekti norimų tikslų. Va-
kare jaunuoliai savo tvirtumą 
ir ryžtą išbandė ekstremaliose 
„Uno“ nuotykių parko trasose.

Antroji diena prasidėjo anksti. 
Daugelio dalyvių nuomone, tai 
buvo įsimintiniausias jų rytas. 
Tąkart dalyvius pažadino ne 
vadovai, o Lietuvos kariuome-
nės krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės komanda, kuri 
suteikė galimybę jauniems žmo-
nėms išbandyti savo jėgas lau-
kinėje gamtoje, susidurti su iš-
šūkiais, patikrinti savo ištvermę 
ir ryžtą. Jų laukė veido maska-
vimas, kliūčių ruožo įveikimas, 
kovinių ginklų pristatymas, prak-
tinis šaudymo užsiėmimas ir dar 
daug kitų veiklų. Grįžę iš laukinės 
gamtos, vos kiek pailsėję, skubė-
jome į Druskininkų VSB organi-
zuotą pasivažinėjimą Trikk‘ais. 
Bendradarbiaujant su Europos 
komisijos atstovybe Lietuvoje, 
galėjome išgirsti ir sudalyvauti 
praktiniame užsiėmime apie jau-
nimo galimybes ES. Vakare mė-
gavomės poilsiu boulinge. 

Savęs pažinimas tęsėsi ir 

trečiąją dieną. Emocijų lietus – 
vieniems dėl didelio džiaugsmo, 
kitiems – dėl per sunkių kliūčių, 
nesusikalbėjimo su šalia sėdin-
čiu partneriu. Tačiau stovyklau-
tojus tai tik sustiprino. O žygis 
baidarėmis – paskutinioji užduo-
tis stovyklautojams, po kurios jie 
tapo tvirta, vienas už kitą stoti 
pasiryžusia komanda. 

Kartu patyrėme daug. Susi-
pažinome, kartu įveikėme visas 
kliūtis. Mes pažįstame save šiek 
tiek geriau, nei vakar ar diena 
anksčiau. Užsimezgusios drau-
gystės tęsis ir toliau ir tose pa-
čiose Druskininkų jaunimo už-
imtumo centro erdvėse, kurios 
yra atviros visam jaunimui. 

Stovyklos dalyvių įspūdžiai: 
Anna Augustinavičiūtė: „Ei-

dama į stovyklą, visai nenutuo-
kiau, kas ir kaip bus. 

Net būdama pačioje stovy-
kloje, aš nežinojau, kas vyks 
– intriga likdavo iki paskutinės 
akimirkos. Kiekvieno ryto lauk-
davau nekantriai. 

Man patiko visa programa. 
Namo grįžau pavargusi, 
bet labai laiminga. Visiškai 

Jauni žmonės sąmoningai priima iššūkį sau – stoja į kovą su savo baimėmis, smalsumu ir drąsa spindinčiomis akimis eina savęs bei kitų pažinimo link, dalyvaudami Druskininkų JUC organizuotoje savęs pažinimo stovykloje/
Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Žygis baidarėmis – paskutinioji užduotis stovyklautojams, po kurios jie tapo tvirta, vienas už kitą stoti pasiryžusia komanda/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

nesitikėjau, kad į stovyklą atke-
liaus tokie geranoriški ir supran-
tantys žmonės, kurie padės ir 
palaikys kompaniją. Stovykloje 
buvo daug užduočių, kurioms 
atlikti  tikrai reikėjo ryžto ir ko-
mandinio darbo. Mes vieni ki-
tus motyvavome, padėjome ir 
fiziškai, ir morališkai. Aš buvau 
ir esu nerealiai laiminga, susi-
pažinusi su naujais žmonėmis. 
Kiekvienos dienos pabaigoje vis 
labiau supratau, kiek daug visko 
aš galiu, kaip stipriai tobulėju ir 
labiau pažįstu save. Žinoma, tai 
suprasti ir suvokti padėjo nuos-
tabūs vadovai, kurie motyvavo, 
skleidė pozityvą, rodė pavyzdį 

ir tobulėjo kartu su mumis. Len-
gvų užduočių tikrai nebuvo. Bet 
tai suteikė galimybę išeiti iš savo 
komforto zonos, pažiūrėti į save 
iš kitos pusės, mokytis dirbti ko-
mandoje ir stovyklos metu įgyti 
daug kitos patirties.“

Austėja Kleponytė: „Eidama 
į šią stovyklą, dar šiek tiek dve-
jojau. Tačiau viskas, ką joje pa-
tyriau, nustebino ir mane pratur-
tino. Žodžiais apsakyti negalima, 
ką jautėme, kaip viskas buvo 
nuostabu! Mes išmokome pa-
žinti save, atsirado naujų minčių, 
idėjų, daugiau supratimo ir pasiti-
kėjimo savimi. Mokėmės nugalėti 
savo baimes, suprasti vertybes ir 
atrasti kažką naujo. Išbandėme 
daugybę veiklų, kurios mums su-
teikė nemažai iššūkių. Iš anksto 
nežinojome, ką veiksime ir ką 
išbandysime. Paslaptys ir siurpri-
zai padarė šią stovyklą dar įdo-
mesne. Esu labai dėkinga už visą 
praleistą laiką kartu, emocijas, 
šypsenas ir juoką.“

Greta Markelionytė: „Stovy-
kloje buvo tikrai daug įdomių ir 
linksmų užsiėmimų, pramogų. 
Kai tik atvykau, pamačiau daug 
nepažįstamų veidų, bet, laikui 
bėgant, mes visi susipažinome, 
su daugeliu pradėjau bendrauti. 
Stovykloje daug supratau 
apie save, tai verčia susimąs-
tyti. Nors stovykla truko vos 3 

dienas, mes per jas nuveikėme 
labai daug. Buvo komandinių 
žaidimų, pokalbių su lektoriumi, 
pramogų ir daug kitų dalykų. 
Šioje stovykloje buvo galima 
būti savimi, nebijoti, kad kaž-
kas tau ką nors negražaus pa-
sakys – žmonės buvo ypatingai 
nuoširdūs ir draugiški, skubėjo 
padėti visose situacijose. Sto-
vyklos vadovai Aistė ir Deividas 
buvo labai draugiški, malonūs. 
Dar kartą dėkoju jiems už nuos-
tabią stovyklą!“ 

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro 

informacija


