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WeloveLithuania.com ekspertas S. Rudaminas: „Druskininkai 
tikrai nenusileidžia geriausiems Europos kurortams“ 

Druskininkai – vienas seniau-
sių ir didžiausių visus metus 
veikiančių Lietuvos kurortų. 
Tai, kad Druskininkai tampa ir 
viena patraukliausių vietų Lie-
tuvos bei užsienio turistams, 
yra neginčijamas faktas. Tą pa-
tvirtina naujausi oficialūs Lie-

tuvos statistikos departamento 
duomenys. 

O šie duomenys ypač džiugina – 
per metus turistų skaičius išaugo 
net 34,2 tūkst. 2019 metais Drus-
kininkus aplankė daugiau kaip 371 
tūkst. turistų. Tai didžiausias turis-
tų skaičiaus augimas per pastarą-

jį dešimtmetį. Oficialios statistikos 
skaičiai apie turistus, kurie nakvo-
jo Druskininkuose, nėra galutiniai. 
Tokie išskirtiniai objektai, kaip 
„Lynų kelias“, žiemos pramogų 
kompleksas „Snow Arena“, Drus-
kininkų ir sveikatinimo poilsio cen-
tras AQUA, K. Dineikos sveikatin-

gumo ir Grūto parkai ar išskirtinės 
narcizų žydėjimo, kurorto šventės 
bei tortų turnyrai į Druskininkus 
bent vienai dienai pritraukia dau-
gybę turistų. Tokie vienadieniai 
Druskininkų kurortą aplankę turis-
tai, į oficialią statistiką nėra įtrau-
kiami, o jų yra labai daug.

Druskininkai tampa viena iš patraukliausių vietų Lietuvos ir užsienio turistams/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas pasidžiau-
gė turizmo statistikos duomeni-
mis. „Druskininkai nesirengia už-
leisti turizmo lyderio pozicijų. Tai 

dar kartą patvirtino pateikti 2019 
m. oficialūs turizmo statistikos 
duomenys. Rezultatai itin džiugi-
nantys – jie rekordiniai! Sėkmin-
gą rezultatą pavyko pasiekti dėl 

išpuoselėtų parkų, patrauklių 
miesto objektų, SPA centrų ly-
gio išlaikymo, 
harmoningos 
plėtros. 5 psl.
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Nepalanki žiema privačių miškų savininkams
Saugokime miško dirvožemį 

ir kelius

Žiemos įšalo nesulaukus, šiuo 
metu itin sudėtingos sąlygos miš-
kuose net ir pasimalkauti, jau ne-
kalbant apie pagrindinius miško 
kirtimus biržėmis. Bet koks tech-
nikos naudojimas net ir sausuose 
pušynuose turi akivaizdžiai nei-
giamų pasekmių. Išvežant me-
dieną iš kirtavietės, jei šakomis 
rūpestingai neišklojami medie-
nos išvežimo valksmai, žaloja-
mas dirvožemis ne tik miške, bet 
ir medienos sandėliavimo aikšte-
lėse. Kitas darbų etapas – medie-
nos išgabenimas miškavežėmis 
– taip pat kelia didesnę grėsmę 
miško kelių, pamiškėmis pro so-
dybas vedančių lauko keliukų ir 
vietinės reikšmės kelių būklei. 
Dėl šių aplinkybių kiekvieno ra-
jono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus įsakymu nustato-
mi medienos gabenimo ribojimai 
tam tikru metų laiku. Druskinin-

kų savivaldybėje nustatytas pa-
stovus apvalios medienos gabe-
nimo ribojimas kasmet nuo spalio 
1 d. iki gegužės 1 d. Miškų savi-
ninkams, organizuojantiems me-
dienos išvežimą, primename, 
kad ribojamu laikotarpiu privalo-
te iš anksto kiekvieną medienos 
gabenimo atvejį suderinti su vie-

tiniu seniūnu, pateikus jam iš va-
karo raštu arba elektroniniu paš-
tu nustatytos formos informacinį 
pranešimą.

Šlapios ir šiltos žiemos sąlygo-
mis agituojame miško savininkus 
atidėti miško kirtimo darbus an-
tram pusmečiui, tikintis sauses-
nių orų, taip pat tuo metu baigiasi 

įvairūs miško kirtimo laiko apribo-
jimai ir ūkiniuose miškuose. Miš-
kų savininkams primename, kad 
artėja laikas ruoštis pavasariniam 
darbymečiui – miško atkūrimui 
plynose kirtavietėse ar naujų miš-
kų įveisimui žemės ūkiui nenau-
dojamuose plotuose. 

Sutvarkykite žalias vėjovar-
tas ir vėjolaužas

Tokiomis sudėtingomis orų są-
lygomis miško savininkus iki ba-
landžio pabaigos primygtinai ra-
giname atlikti tik vienos rūšies 
kirtimus savo miškeliuose: sutvar-
kyti ir ne mažiau 3 km nuo miško 
ribos išgabenti nuo praėjusio ru-
dens vėjo išverstas arba nulauž-
tas žalias egles ir pušis. Tai atlikti 
privalote, vadovaujantis miško sa-
nitarinės apsaugos taisyklėmis, 
siekiant išvengti  spygliuočių lie-
menų kenkėjų – kinivarpų plitimo 
jūsų miškuose ir besiribojančiuo-
se kaimynų medynuose. Kinivar-

pos pavasarį, bent keletui dienų 
nusistovėjus 15-20 laipsnių šilu-
mai, pirmiausiai puola sužalotus 
ir nusilpusius medžius, per kele-
tą savaičių išaugina naują gausią 
palikuonių generaciją, kuri puo-
la naujus sveikus medžius. Šiais 
metais kinivarpų žiemojimui sąly-
gos labai palankios, todėl neleis-
kite šitiems kenkėjams lengvai 
naikinti jūsų ir kaimynų turtą. Pri-
mename, kad, kertant sausuolius 
ir išvirtusius  medžius, leidimai 
kirtimui nereikalingi, o dėl palauž-
tų žalių medžių sutvarkymo bū-
tina kreiptis į jūsų rajone dirban-
čius Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų ūkio priežiūros skyriaus 
pareigūnus, pateikiant nustaty-
tos formos pranešimą apie ketini-
mus atlikti atrankinį sanitarinį miš-
ko kirtimą. 

Parengė Valstybinės miškų 
tarnybos Miškų ūkio 

priežiūros skyriaus patarėjas 
Gintautas Sventickas

Asociatyvi nuotrauka

Dujų balionų likvidavimas daugiabučiuose 
namuose pristatytas, kaip Druskininkų 

savivaldybės gerosios praktikos pavyzdys

Vasario 26 d. surengtas Vals-
tybinės energetikos reguliavi-
mo tarybos (toliau VERT) pa-
sitarimas, kuriame dalyvavo 
Energetikos viceministras Egi-
dijus Purlys, VERT Tarybos 
pirmininkė Inga Žilienė, VERT 
atsakingi darbuotojai, Savival-
dybių asociacijos atstovai, AB 
„Energijos skirstymo opera-
torius“ (toliau – ESO) atstovai, 
savivaldybių atstovai. Pasitari-
mo tema – suskystintų naftos 
dujų balionų, naudojamų dau-
giabučiuose namuose, pakeiti-
mo 2019-2020 metais veiksmų 
plano įgyvendinimo priemonės.

Pasitarimo metu buvo aptartos 
problemos, su kuriomis susiduria 
savivaldybės, įgyvendindamos 
suskystintų naftos dujų balionų, 
naudojamų daugiabučiuose na-
muose, pakeitimo 2019-2020 me-
tais veiksmų planą. Tarybos at-
stovai pateikė informaciją apie 
plano įgyvendinimą atskirose sa-
vivaldybėse, o Druskininkų savi-
valdybės ir ESO bendradarbiavi-
mo atvejį paminėjo, kaip gerąją 
praktiką, sėkmingai įgyvendinant 
plano nuostatas.

Druskininkų savivaldybė turė-
jo galimybę pristatyti savo gero-
sios patirties pavyzdį – sėkmingai 
vykdomą iniciatyvą, likviduojant 
dujų balionus daugiabučiuose na-
muose, nors tai ir nėra savival-
dybės funkcija. Druskininkų savi-
valdybėje daugiausiai balioninių 
įrenginių perjungta į centralizuo-
to gamtinių dujų tiekimo sistemą, 
kai kurie vartotojai rinkosi ir elek-
trines virykles.

Dar 2017 metų pabaigoje Druski-
ninkų savivaldybė, bendradarbiau-
dama su AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ bei UAB „Lietuvos 
dujų tiekimas“, pakvietė daugia-
bučių namų gyventojus atsisaky-
ti nuo blokados laikų užsilikusių, 
grėsmę keliančių naftos dujų ba-

lionų ir jungtis prie gamtinių dujų 
sistemos arba pasirinkti kitą alter-
natyvą – elektrines virykles. Ener-
getikams paskaičiavus tvarkingos 
vidaus dujų sistemos prijungimo 
prie veikiančio dujotiekio ir skai-
tiklio įrengimo arba perėjimo prie 
kitų šaltinių kainą – 150 eurų kie-
kvienam butui, Savivaldybė numa-
tė 50 proc. sumos kompensaci-
ją gyventojams. Taigi prijungimas 
prie kitų norimų šaltinių Druski-
ninkų savivaldybės gyventojui kai-
nuoja tik 75 Eur.

Pirmiausia dujų balionai buvo 
panaikinti Savivaldybės sociali-
niuose būstuose, vėliau į proce-
są įsijungė daugiabučių namų 
bendrijos. Įgyvendinus sėkmingą 
iniciatyvą, per 2018-2019 m. net 
376 daugiabučių namų savininkai 
atsisakė suskystintų naftos dujų 
balionų naudojimo ir pasirinko 
saugią alternatyvą. Taip pat yra 
pasirašyta per 200 sutarčių dėl 
prisijungimo prie ESO gamtinių 
dujų dujotiekio tinklo. Dar daugiau 
kaip 200 gyventojų laukia galimy-
bės prisijungti prie gamtinių dujų 
sistemos. 

Druskininkų savivaldy-
bės administracijos di-
rektorė Vilma Jurge-
levičienė pasidžiaugė, 
kad savivaldybės iniciaty-
va tapo tokia sėkminga, o 
Druskininkai tapo pavyz-
džiu kitoms Lietuvos savi-
valdybėms: „Džiaugiuosi, 
kad pavyko surasti bendrus 
sprendimus kartu su ESO, 
daugiabučių namų bendrijų 
pirmininkais ir butų savinin-
kais. Žmonės, suprasdami 
problemos esmę, nebeno-
ri turėti pavojingų dujų ba-
lionų. Per du metus balio-
nų jau yra atsisakę beveik 
400 butų savininkai, tačiau 
ne viskas vyksta taip grei-
tai, kaip norėtųsi. Druski-
ninkuose iš viso yra beveik 
1000 dujų balionų, todėl 
veikti dar turime ką. Labai 
kviečiame visus kitus kuo 

greičiau išreikšti savo ap-
sisprendimą ir atsisakyti 
pavojingų įrenginių, kol ne-
pasikeitė perjungimo kai-
nos ar valstybinės institu-
cijos nepradėjo baudimo 
akcijų. Savivaldybė yra pa-
sirengusi padėti savo lėšo-
mis, kaip ir iki šiol“.

Savivaldybės tarybos posėdyje 
patvirtintas 2020 metų Druskininkų 

savivaldybės biudžetas

Praėjusį ketvirtadienį su-
šauktame Druskininkų savival-
dybės Tarybos posėdyje buvo 
priimti labai reikšmingi spren-
dimai. Visi sprendimų projektai 
prieš savaitę buvo apsvarstyti 
Sveikatos apsaugos ir socia-
linių reikalų bei Švietimo, kul-
tūros ir sporto, jungtiniame Fi-
nansų, Ūkio ir kurorto plėtros 
komitetų posėdžiuose.

Posėdyje pritarta Druskininkų 
savivaldybės 2020-2022 m. stra-
teginiam veiklos planui. Strate-
ginis veiklos planas – svarbus 
dokumentas ne tik biudžetui su-
daryti, bet ir savivaldybės plėtrai, 
projektų sudarymui bei vykdymui. 
Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vedėjas Algirdas Svirskas 
išsamiai pristatė 13 strateginio 
veiklos plano programų, jų tikslus 
bei uždavinius, numatomus prio-
ritetus, projektus bei finansavimą.

Vienas iš svarbiausių posėdy-
je priimtų sprendimų – 2020 metų 
Druskininkų savivaldybės biudže-
tas. Savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė, 
pristatinėdama biudžeto projek-
tą, išsamiai išdėstė numatomus 
biudžeto pajamų šaltinius, sudė-
tį, apimtis bei jų paskirstymą pa-
gal programas. 2020-aisiais sa-
vivaldybės biudžetas yra 24,6 
mln. Eur. Lyginant su 2019 m., 
šiųmetis biudžetas padidėjo 6 
proc. Išlaidos padidėjo švieti-
mo, miesto infrastruktūros, viešo-
jo sektoriaus darbo užmokesčio 
bei socialinės paramos srityse. 
Beveik 1 mln. Eur buvo nukreip-

tas viešojo sektoriaus darbuoto-
jų darbo užmokesčio didinimui. 
Vidutinis Druskininkų savivaldy-
bės viešojo sektoriaus darbuoto-
jų darbo užmokestis yra didesnis, 
nei vidutinis Druskininkų miesto 
užmokestis. Per metus Savivaldy-
bė numato gauti papildomų lėšų 
Kultūros centro statyboms bei ga-
tvių infrastruktūros plėtrai, gautos 
dotacijos bus paskirstytos Tary-
bos sprendimais.

Pristatant biudžetą, buvo at-
kreiptas dėmesys ir į pasirengi-
mo 2020-2021 m. Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynėms, Jaunimo 
verslumo ugdymo ir neformalių-
jų grupių iniciatyvų skatinimo pro-
gramų, Savivaldybės inžinerinės 
infrastruktūros specialiųjų planų 
parengimo svarbumą.

Posėdžio metu pritarta Druski-
ninkų savivaldybės aplinkos ap-
saugos rėmimo specialiosios pro-
gramos 2020 metų priemonių 
tvirtinimui, memorandumui dėl 
bendradarbiavimo, siekiant didinti 
savivaldybių kultūros įstaigų kul-
tūros ir meno darbuotojų darbo 
apmokėjimą, patvirtinta Druski-
ninkų savivaldybės 2020 metų vi-
suomenės sveikatos rėmimo spe-
cialioji programa, Antikorupcijos 
komisijos 2019 ir Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos Cen-
tralizuoto vidaus audito skyriaus 
2019 metų veiklos ataskaitos, pri-
imti kiti svarbūs sprendimai. 

Tarybos nariai apsvarstė Drus-
kininkų savivaldybės Tarybos vei-
klos reglamentą, kuriame atlikti 
būtini ir svarbūs pataisymai.

Į posėdį susirinkusiems Tarybos nariams teko atsakinga užduotis – patvirtinti 2020 metų 
Druskininkų savivaldybės biudžetą, 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, priimti kitus, 
bendruomenei aktualius sprendimus/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Šiuolaikiškas ir modernus amatų centras 
„Menų kalvė“ kviečia lankytojus

Šiuolaikiškas ir modernus 
Amatų centras „Menų kalvė“ 
kviečia lankytojus į atviras 
dirbtuves. Tai – puiki galimybė 
susipažinti su kurorte kurian-
čiais menininkais, iš arti pama-
tyti kūrybos procesą, pažinti 
skirtingus vaizduojamojo, tai-
komojo meno bei dailiųjų ama-
tų raiškos būdus, priemones, 
technikas ir technologijas. 
Amatų centre (M. K. Čiurlionio 
g. 27, Druskininkai) veikiančių 
parodų ir atvirų dirbtuvių lan-
kymas yra nemokamas! 

Šis objektas įrengtas, Druski-
ninkų savivaldybei įgyvendinus 
projektą „Amatų centro „Menų 
kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“. 
Vykdant projektą, rekonstruotas 
senas buvusios viešosios pirties 
pastatas ir pritaikytas kultūros bei 
edukacinei veiklai. Projektu buvo 
siekiama prisidėti prie Druskinin-
kų miesto  gyvenimo kokybės ir 

aplinkos gerinimo, sudarant sąly-
gas gyventojų užimtumui didinti. 

Projekto finansavimo šalti-
niai: Europos regioninės plėtros 
fondas – 381 843 Eur, Druskinin-
kų savivaldybės biudžeto lėšos – 
487 963 Eur, Valstybės biudžeto 
lėšos – 33 629 Eur).

Amatų centre (M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkai) veikiančių parodų ir atvirų dirbtuvių 
lankymas yra nemokamas/Amatų centro „Menų kalvė“ archyvo nuotrauka

„Džiugučiai“ šventė atnaujintų 
parapijos namų atidarymą

Šeštadienio popietę vaikų 
dienos centras „Džiugučiai“ 
kartu su parapijiečiais šven-
tė atnaujintų Ratnyčios parapi-
jos namų atidarymą. Renginys 
prasidėjo Šv. Mišiomis. Jų pa-
baigoje klebonas kun. Medar-
das Čeponis parapijiečius ir 
šventės svečius pakvietė į pa-
rapijos namus. 

Perkirpus šventinę atidarymo 
juostelę, svečiai ir gausus būrys 
parapijiečių įžengė į atnaujintų 
parapijos namų erdves.

Atnaujintų parapijos namų ati-
darymo proga susirinkusiuosius 
pasveikino ir sėkmės bendruo-
menės veiklose palinkėjo Drus-
kininkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius ir 

Viečiūnų seniūnijos seniūnas Al-
vydas Varanis. 

Parapijos namų istoriją prisimi-
nė senieji Ratnyčios gyventojai, 
kurie labai džiaugėsi, kad šie na-
mai dabar pilni gyvybės ir įvairiau-
sių veiklų. 

Šventinę atmosferą sukūrė vaikų 
dienos centro „Džiugučiai“ lankytojai. 

Vaikų dienos centras „Džiugu-
čiai“ kartu su parapijiečiais dė-
koja Druskininkų savivaldybei, 
Viečiūnų seniūnijai, restoranui-
muzikiniam klubui „Kolonada“ ir 
Druskininkų centro AQUA resto-
ranui-picerijai.

Už iniciatyvą atnaujinti para-
pijos namų erdves „Džiugučiai“ 
dėkoja parapijos klebonui kun. 
M. Čeponiui.

Perkirpus šventinę atidarymo juostelę, svečiai ir gausus būrys parapijiečių įžengė į at-
naujintų parapijos namų erdves/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Organizuotas pirmasis teisinio 
konkurso „Temidė“ etapas

Vasario 26 dieną organizuo-
tas teisinių žinių konkurso „Te-
midė“ pirmasis etapas. Į Drus-
kininkų jaunimo užimtumo 
centro salę susirinko 5 koman-
dos. Keturias komandas suda-
rė „Ryto“ gimnazijos mokiniai 
ir viena komanda atstovavo 
Viečiūnų progimnazijai. Pras-
mingi ir šių komandų pavadini-
mai: „Kriminalistai“, „Plieniniai 
teisės kavalieriai“, „Trečia pa-
kopa“, „Atėniečiai“ ir „Straips-
niolika“. Prieš konkurso pra-
džią visus dalyvius pasveikino 
bei padrąsino Druskininkų sa-
vivaldybės tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinato-
rė Nijolė Bazienė. 

Konkursas buvo vykdomas „Pro-
tų mūšio“ forma. Po trijų konkurso 
etapų paaiškėjo, kad geriausiai 
su visomis užduotimis susitvarkė 
komanda „Straipsniolika“, antra 
vieta atiteko „Atėniečiams“, tre-
čia – „Trečiai pakopai“, ketvirta – 
„Plieniniams teisės kavalieriams“, 
o penkta – „Kriminalistams“. 

Komanda „Straipsniolika“ – pa-
tyrusi ekipa, kuri jau buvo tapusi 

šalies finalinio etapo teisinio kon-
kurso „Temidė“ nugalėtoja. Linki-
me šiai komandai ir šiais metais 
įveikti visus sunkumus antrame 
etape ir patekti į finalinį teisinių ži-
nių konkurso „Temidė“ etapą, vyk-
siantį Vilniuje. 

Visiems šio renginio dalyviams 
buvo įteiktos atminimo dovanė-
lės. Komandos, užėmusios prizi-
nes vietas gavo diplomus, o ko-
manda nugalėtoja „Straipsniolika“ 
kelialapį į antrą etapą.

Organizatoriai dėkoja kompe-
tentingai komisijai, vertinusiai 
dalyvių atsakymus, patyrusiam 
renginių vedėjų duetui Juozui 
Kazlauskui ir Mariui Dovidauskui 
– už puikų renginio vedimą, Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centro 
direktorei Aušrai Nedzinskienei – 
už sudarytas sąlygas organizuo-
ti šį gražų renginį. Džiaugiamės, 
jok konkurse dalyvavo penkios 
komandos. Linkime ir kitoms švie-
timo įstaigoms pasekti Viečiūnų 
progimnazijos pavyzdžiu ir kitais 
metais deleguoti komandas da-
lyvauti teisiniame žinių konkurse 
„Temidė 2021“.

Teisines žinias jaunuoliai išmėgino pirmajame teisinio konkurso „Temidė“ etape/Organi-
zatorių archyvo nuotrauka
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„Myli“ Druskininkus, bet pinigai svarbiau...
Seime vidurinės atestato ne-

prašo
2018 metų vidurvasary Seime 

vyko keistas posėdis. Ne kas-
dien viena iš svarbiausių ša-
lies valdžios institucijų svarsto 
klausimą dėl vienos persona-
lijos kompetencijos ir tinkamu-
mo eiti pareigas. O ta persona – 
tai ne koks nors ES komisaras, 
vyriausias prokuroras ar teisė-
jas... Seimas svarstė klausimą 
„Dėl nepasitikėjimo Vyriausio-
sios rinkimų komisijos nariu Vi-
liumi Semeška“. Pirmas klausi-
mas paprastas – tas nebaigęs 
vidurinės!

Pareigūno, prižiūrinčio visus sa-
vivaldybių tarybų narius ir visus 
seimūnus, vidurinės atestato ieš-
kojo net prokuratūra. Ieškojo, bet 
nerado ir konstatavo – „valsty-
bės politikas Druskininkų savival-
dybės narys V. Semeška galimai 
nėra įgijęs vidurinio išsilavinimo“. 
Tada šis dar bandė „pasėdėti“ ant 
dviejų kėdžių ir gauti du atlygius, 
tačiau Druskininkų savivaldybės 
tarybos mandato jam vis dėlto 
teko atsisakyti. Iš Druskininkų ta-
rybos konservatorius pasitraukė 
tik 2018-ųjų lapkritį. 

„Nepabuvęs kareivėliu, ne-
bus geras artojėlis...“

Prokuratūra savo nutarime nu-
rodė: „Atsižvelgiant į tai, kad be 
vidurinį išsilavinimą patvirtinan-
čio brandos atestato asmuo netu-
ri teisės studijuoti aukštesnės pa-
kopos švietimo įstaigose ir įgyti 
aukštojo išsilavinimo, kelia pagrįs-
tų abejonių, ar teisėtai V. Semeš-
ka įgijo banko tarnautojo kvalifi-
kaciją aukštesniojoje ekonomikos 
mokykloje bei bakalauro ir magis-
tro kvalifikacinius laipsnius VU“; 
„buvo pažeista imperatyvi Švieti-
mo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 
nuostata, kadangi, stodamas į 
aukštesniąją mokyklą, V. Semeš-
ka nebuvo įgijęs vidurinio išsilavi-
nimo.“ 

Pasikartojo žinoma buvusio kul-
tūros viceministro D. Mažinto si-
tuacija, kuomet išaiškėjo faktas, 
kad jis, suklastojęs vidurinės bai-
gimo atestatą, įstojo į Konserva-
toriją, kurią sėkmingai baigė ir net 
pasiekė profesinių muziko aukštu-
mų. Tuomet konservatoriai elgėsi 
principingai, ir tas pareigūnas tu-
rėjo atsistatydinti. Bet brandos 
atestato niekam neparodžiusiam 
V. Semeškai tokios drąsos ir prin-
cipingumo pristigo. Tiesa, jeigu 
muzikinę dvikovą surengtų pianis-
tas Mažintas ir pianistas Semeš-
ka, tai pastarojo balsų dėžutė, ko 
gero, liktų tuščia... 

Politiką į VRK delegavę opozi-
cijos atstovai konservatoriai savo 
partietį gynė aršiai. Piktinosi „de-
mokratijos principų paminimu“, 
ragino „bijoti Dievo“ ir išvadino 
valdančią daugumą „fašistuojan-
čia puse“. Tik va to atestato taip ir 
neparodė. Nepadėjo vyresnių ko-
legų prašymai elgtis santūriau. 

Kariavo su visais
„V. Semeška, kaip VRK narys, 

veikia destruktyviai, vengia atlik-
ti VRK nario pareigas, atsisako 
rengti paklausimus, nedalyvau-
ja vykdomuose tyrimuose. Tapęs 
VRK nariu, V. Semeška iš karto 
pradėjo reikalauti, kad VRK jam 
mokėtų fiksuotą atlyginimą, tai 
yra ne už atliktus darbus, kaip tai 
numato galiojantys teisės aktai, 
bet už einamas pareigas. VRK at-
sisakius vykdyti neteisėtą reikala-
vimą, V. Semeška kreipėsi į Vil-

niaus apygardos administracinį 
teismą reikalaudamas, kad jam 
pareiginė alga būtų skaičiuojama 
netaikant Pareigūnų darbo apmo-
kėjimo įstatymo tvarkos, nors tas 
įstatymas imperatyviai nurodo, 
kad tokių komisijų, kaip kad yra 
VRK, kurių posėdžiai vyksta pe-
riodiškai, nariams pareiginės al-
gos dydis apskaičiuojamas pro-
porcingai dirbtam laikui. Teismas 
nutartimi V. Semeškos skundą at-
metė“, – tada konstatavo Teisė-
tvarkos komiteto pirmininkė Agnė 
Širinskienė.

Seimo posėdyje LVŽS frakci-
jos narys Jonas Jarutis ramiai, 
žmogiškai ir su užuojauta poli-
tiko klausė:  „Pone pareigūne, 
jūs atsakinėjate į klausimus, bet 
lyg ir neatsakote į mūsų iškeltus 
klausimus. Aš paklausiu taip. Ar 
jums pačiam neatrodo, kad jūs 
turite kažkokių problemų? Drus-
kininkuose jūs kariaujate su vi-
sais. Čia, nespėjęs apšilti kojų, 
pradėjote kariauti su VRK pir-
mininke, su VRK nariais, vis ke-
liate, kaip kolega sakė, destruk-
ciją. Mes jaučiame tą. Ar jūs 
nematote savyje šiek tiek pro-
blemų? Jūsų kalboje nuskam-
bėjo nuoskauda, kad neva kai 
kurie komisijos nariai važiuoja 
mokytis į Kanadą, Jordaniją ir t. 
t., na, jūsų nesiunčia. Į kokią šalį 
norėtumėte važiuoti pasimokyti, 
kad būtumėte bent kiek paten-
kintas?“. 

Apie savo problemas atesta-
to Seimui taip ir neparodęs poli-
tikas V. Semeška nepasakojo, bet 
bandė juokauti: „Žinote, kur dabar 
labiausiai norėčiau? Tai į Filipi-
nus užnerti gerai, nes esu nardy-
mo instruktorius. Nevažiuoju vien 
todėl, kad tapdamas pareigūnu 
aš supratau, kad atostogų netu-
riu, mums ir įstatymas nenumato 
atostogų, ir aš neatostogauju de-
vynis mėnesius.“

2018 m. aiškintis V. Semeškos 
studijų aplinkybes prokuratūra 
atsisakė, esą labai jau seniai tai 

buvo, o Seimo nariams tada pri-
trūko balsų atleisti V. Semešką iš 
VRK nario pareigų. Savo postą jis 
išsaugojo. Vėliau, aišku, ir atosto-
gavo, ir keliavo. Tik gal ne į Fili-
pinus. Ir, kaip visada, skundė vi-
sus ir viską – tą jis gerai moka: tai 
jam parkavimo vietos neskyrė, tai 
komisijos pirmininkė nepasisakė, 
kur išvažiavo, tai darbo laiko aps-
kaitos tabelį liepė užpildyti.

O štai 2020 m. pradžioje politi-
kas pats nusprendė, kad jau už-
teks. Nebaigė jis ir šitos įstaigos 
kadencijos. V. Semeška iš VRK 
panoro trauktis sausio pabaigoje, 
dar turėdamas vilčių, kad teismas 
įpareigos VRK perskaičiuoti jo at-
lyginimą. Tiesa, pasididinti atlygi-
nimą neišėjo. Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas 2020 
m. vasario 5 d. neskundžiama nu-
tartimi atmetė V. Semeškos skun-
dą, kuriuo buvo prašoma įparei-
goti VRK skaičiuojant ir išmokant 
jam darbo užmokestį, pareiginės 
algos dydį skaičiuoti ir išmokė-
ti netaikant LR valstybės politikų 
ir valstybės pareigūnų darbo ap-
mokėjimo įstatymo priedėlio pas-
tabos, numatančios, kad komisijų 
ir tarybų, kurių posėdžiai vyks-
ta periodiškai, nariams pareigi-
nės algos dydis apskaičiuojamas 
proporcingai dirbtam laikui. „Tiek 
pirmos, tiek ir apeliacinės instan-
cijos teismai įvertino, kad VRK 
nariams atlyginimas turi būti mo-
kamas už atliktus darbus, o ne už 
einamas pareigas. Kadangi apta-
riamas teismo sprendimas priim-
tas, išsamiai įvertinus visas šalių 
nurodytas ginčo aplinkybes, atsi-
žvelgus į šiuo metu galiojantį tei-
sinį reglamentavimą, todėl tokį 
teismo sprendimą, be abejonės, 
vertinu labai teigiamai“, – teismo 
sprendimą pakomentavo Vyriau-
siosios komisijos pirmininkė Lau-
ra Matijošaitytė.

Teigiamai teismo sprendimą 
vertina ir pats V. Semeška: „Teis-
mo sprendimą vertinu labai teigia-
mai. Pagaliau teismas išryškino 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(toliau VRK) įstatymo spragas, 
kurios turės būti užlopytos įsta-
tymo pataisomis. Ypač svarbus 
VRK nario nepriklausomumo 
principas, kad VRK narys nepri-
klausytų nuo VRK pirmininko, kurį 
skiria valdančioji dauguma, malo-
nės išmokant jam vienokį ar kito-
kį darbo užmokestį. Tokia sistema 
pasenusi ir tikiu, kad naujos ka-
dencijos Seime bus patobulinta. 
Be to, pagaliau VRK priėmėme 
ir naują veiklos reglamentą, ku-
ris atliepia narių lūkesčius ir sure-
guliuoja didžiąją dalį buvusių pro-
blemų komisijos viduje.“

Apie skundus, teismus ir norą 
gauti didesnį, nei priklauso už 
faktiškai atliktą darbą, atlygį poli-
tikas V. Semeška nekalba.

„Įkalbėjo?“
„Ne dėl darbo užmokesčio su-

tikau tapti Vyriausiosios rinki-
mu komisijos nariu, o dėl galimy-
bės skaidrinti rinkimų sistemą, 
atkreipti dėmesį į susikaupu-
sias ilgametes problemas, kurios 
pagaliau pradėtos spręsti...“, – re-
dakcijai rašė politikas. 

Ne dėl darbo užmokesčio suti-
ko? Oho! Gal jį dar ir įkalbinėjo?... 
O jis, žinoma, sutiko. Ir visai ne 
dėl pinigų padavė VRK į teismą? 
Panašių precedentų, kai vienas 
iš komisijos narių kreiptųsi į teis-
mą dėl darbo užmokesčio, VRK 
pirmininkė L. Matijošaitytė neži-
no: „Kiek man žinoma, VRK isto-
rijoje nėra buvę tokių atvejų, kad 
klausimų, susijusių su VRK narių 
darbo apmokėjimu, sprendimas 
būtų persikėlęs į teismus. Netu-
riu duomenų, kad ankstesnių ka-
dencijų nariams būtų kilę minčių 
dėl kitokios narių darbo užmokes-
čio apskaičiavimo tvarkos. Darbo 
užmokesčio apskaičiavimo tvar-
ką nustato ne VRK pirmininkas, 
o įstatymai, kurių Komisijos pir-
mininkas laikosi ir nemanipuliuo-
ja VRK narių darbo užmokesčiu, 
kaip kartais bandoma įteigti“.

– Ar, Jūsų manymu, etiška, 
kad žmogus, dirbęs VRK ir ko-
ordinavęs rinkimų veiklą, pats 
kandidatuoja į LR Seimą, po 
pasitraukimo iš VRK nepraėjus 
nei metams –  taip vadinamam 
„atšalimo“ laikotarpiui?“

– Šiuo metu galiojantys tei-
sės aktai aiškiai numato, kokius 
veiksmus gali atlikti VRK nariai, 
ir nuo kokių turėtų susilaikyti: „Ta-

čiau vertinimą kiekvienu atveju, 
konkrečių aplinkybių kontekste, 
turėtų atlikti atitinkamos kompe-
tentingos institucijos.“

– Kaip moraliniu aspektu ver-
tinate V. Semeškos veiksmus, 
kai jis paviešino Jūsų koman-
diruotes ir stengėsi žiniasklai-
doje sukelti ažiotažą?

– Sprendimai dėl Vyriausio-
sios rinkimų komisijos pirminin-
ko komandiruočių priimami viešai 
transliuojamuose komisijos posė-
džiuose, nariams viešai diskutuo-
jant, viešai vertinant komandiruo-
tės reikalingumą ir dėl to viešai, 
atviru balsavimu, komisijos narių 
balsų dauguma, priimant sprendi-
mus. Vienos ar kitos temos „eska-
lavimas“, siekiant pateikti tai kaip 
tam tikrą „sensaciją“, jau nebeste-
bina. Tačiau, tikiu, visuomenė yra 
protinga, ir geba pati atskirti pelus 
nuo grūdų.

„Myli Druskininkus“, bet „orų 
atlyginimą“ labiau? 

Paklausėme politiko, kur jis ke-
tina dirbti, atsistatydinęs iš VRK 
nario pareigų.

„Šiuo metu turiu keletą pasiū-
lymų, labiausia myliu Druskinin-
kus, savo Gimtinę, nors savival-
dybėje nėra paprasta susirasti 
oriai apmokamą darbą, kad ga-
lėčiau išlaikyti savo daugia-
vaikę šeimą. Dėl savo veiklos 
– darbo apsispręsiu, kai LR Sei-
mas priims nutarimą ir paten-
kins mano prašymą, tai turėtų 
įvykti po kovo 10 dienos, o taip 
pat ketinu dalyvauti ir rinkimuo-
se į LR Seimą Jotvingių apy-
gardoje. Kaip sakoma, žmogus 
planuoja – Dievas juokiasi, ma-
tysime kaip čia bus,“ – svarsto 
V. Semeška.

Seimas tikriausiai patenkins 
prašymą ir paleis politiką iš VRK. 
Seime žmonės kalba, kad be 
darbo jis neliks, labai jau daž-
nai druskininkietis lankosi savo 
šefo G. Lansdbergio kabinete. Ir 
tikriausiai ne apie muziką abudu 
pasišneka. Sako, gal bus jo padė-
jėju ar patarėju, nors šis ir taip jau 
gal penkis turi. O ir rinkimai – ne 
už kalnų. 

Žmogus „myli“ Druskininkus, bet 
orų atlyginimą labiau. O tik Seime 
tą „orų atlyginimą“ moka. Ten pri-
ima ir vidurinės nebaigusius, ir 
sveikatos pažymos neprašo, o ir 
skundų bus galima kiek tik nori 
prirašyti.
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 Mes vertiname ir brangina-
me savo kurorto turistus, o džiu-
ginantys skaičiai yra kryptin-
go mūsų visų darbo rezultatai. 
Druskininkai puikiai pasirodė ir 
Lietuvos kurortų kontekste. Nors 
augo Neringos, Birštono ir Pa-
langos kurortų turistų skaičius, 
tačiau Druskininkai tarp šių Lie-
tuvos kurortų pasirodė geriausiai 
ir turistų, ir nakvynių skaičiumi“, 
– sakė R. Malinauskas.

Turizmo rinkodaros eksper-
tas, projekto WeloveLithuania.
com įkūrėjas Simonas Rudami-
nas pabrėžė Druskininkų nuo-
seklaus darbo rezultatą bei ku-
rorto svetingumą: „Tikslingas 
ir nuoseklus darbas su turizmo 
rinkodara duoda apčiuopiamus 
rezultatus. Druskininkai gali būti 
pristatomi vienu iš sėkmingiau-
sių pavyzdžių Lietuvoje, kaip, 
dirbant nuosekliai su pasirink-
tomis užsienio rinkomis, mato-
mas nuolatinis augimas. Svetin-
gumas yra antras elementas po 
turizmo rinkodaros, kuris grąži-
na turistus. Ir čia Druskininkai ti-
krai nenusileidžia geriausiems 
Europos kurortams, o tai garan-
tuoja nuolatinį ir nuoseklų turis-
tų srauto augimą“.

Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centras AQUA sulaukia itin 
didelių turistų srautų. 2019 metų 
pabaigoje Druskininkų vandens 
parkas sulaukė net 5 milijonojo 
lankytojo. „Druskininkų sveikati-
nimo ir poilsio centro AQUA“ di-
rektorius Edmundas Antanaitis 
mano, kad padidėjusį susidomė-
jimą centro AQUA paslaugomis 
2019 m. paskatino įvairių veiks-
nių visuma. 

„Atvykti pas mus skatina išau-
gę klientų poreikiai keliauti ir at-
rasti Lietuvą bei Druskininkus ne 
tik kaip pramogų, pasivaikščio-
jimų, poilsio , bet ir kaip sveika-
tinimo miestą, ypač moksleivių 
atostogų metu. Svečiams pa-
traukli ir puiki viso miesto infras-
truktūra, platus centro AQUA tei-
kiamų paslaugų spektras bei jų 
kainos ir kokybės santykis. Ne-
stovime vietoje ir nuolat pasiūlo-
me naujovių – klientai pas mus 

randa vis naujų paslaugų. Gy-
dykloje jiems siūlomas „Sveika-
tos ratas“, vandens parke – alpi-
nizmo sienelė, Rūtos Meilutytės 
plaukimo pamokos ir kita“, – pa-
sakojo E. Antanaitis. 

Jis akcentavo, kad klientų srau-

to augimui svarbūs ir teisingai 
parinkti bei kryptingi rinkodaros 
veiksmai. 

„Be to, pernai buvo ir palankiai 
lietuviams bei aplinkinių šalių pi-
liečiams išsidėsčiusios šventi-
nės dienos, kurios kartu su sa-

vaitgalio dienomis daugeliui 
suteikė galimybę turėti trumpas 
atostogas. Svarbios ir palankios 
oro sąlygos kelionėms šaltuo-
ju periodu“, – sakė centro AQUA 
vadovas.

Sveikatinimo ir poilsio centrui 
AQUA 2019 m. perėmus „Snow 
Arenos“ administravimą, žie-
mos pramogų komplekse page-
rėjo teikiamų paslaugų kokybė. 
„Teikdami paslaugas, galvojame 
ir apie mėgėjus, kurie atvyks-
ta paslidinėti savo malonumui, 
ir apie profesionalius sporti-
ninkus, siekiančius aukščiau-
sių rezultatų. Praėjusiais me-
tais „Snow Arenoje“ apsilankė 
rekordiškai daug profesionalių 
sportininkų komandų ir slidinė-
jimo žvaigždžių iš viso pasau-
lio. Druskininkuose viešėjo ir 
„Snow Arenoje“ treniravosi sve-
čiai iš JAV, Lenkijos, Rusijos, 
Skandinavijos ir kitų šalių. Dalis 
jų jau rezervavo vietas ir šiems 
metams – tai rodo, kad einame 
teisinga linkme. Tikimės, kad 
2020-ieji „Snow Arenai“ bus sė-
kmingi ir kad po atnaujinimo su-
lauksime dar daugiau lankytojų, 
taip prisidėdami prie Druskinin-
kų turistų skaičiaus didėjimo“, – 
sakė  „Snow Arena“ vadovas Ai-
varas Kadziauskas.

VšĮ Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro di-
rektorius Rimantas Palionis ku-
rorto turistų skaičiaus augimo 
priežastimi įvardijo pasirinktą 
teisingą plėtros kelią. „Didelė 
paslaugų pasiūla leidžia kurortui 
išlikti stipriam bet kokiu rinkos 
svyravimo atveju. Prieš 20 metų 
sukurtos strategijos rezultatai 
matomi šiandien – kurortas uni-
versalus, veikiantis visus metus. 
Didelė sanatorijų ir SPA pasiū-
la, aktyvaus poilsio ir pramogų 
paslaugos, įvairi apgyvendinimo 
ir maitinimo bazė, didelė rengi-
nių pasiūla leidžia miestui pri-
traukti turistų net ir pačiu nepa-
traukliausiu turizmo laikotarpiu 
ar paprastomis darbo dienomis. 
Galime pasidžiaugti, kad Drus-
kininkai turi didelį ateities poten-
cialą grandioziniams renginiams 
rengti, todėl atsipalaiduoti nega-
lima. Juk auksinė sėkmės taisy-
klė – išlaikyti lyderio poziciją yra 
dvigubai sunkiau, negu ją pa-
siekti!“, – sakė R. Palionis.

Druskininkų TVIC informacija

WeloveLithuania.com ekspertas S. Rudaminas: 
„Druskininkai tikrai nenusileidžia geriausiems Europos kurortams“ 

Atkelta iš 1 psl.

Atnaujintas Negyvosios jūros vandens te-
rapijos kabinetas. Vanduo gabenamas tiesiai 
iš Izraelio ! VISĄ KOVĄ procedūrai taikysi-
me 20% nuolaidą. Viešbutis „Pušynas“, Tai-
kos g. 6, tel. 8 313 56666 

Superkame menkaverčius krūmynus iš apleistų pievų nuo 1 ha, 
sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas iš kirtaviečių ir 
išsitraukiame patys. Tel. 8 645 88807

Dėmesio!

Kovo 14 d. 17. 00 val. UAB „Druskininkų vandenys“ (M. K. Čiurlionio g. 115, Druskininkai) administraci-
nio pastato aktų salėje šaukiamas garažų eksploatavimo bendrijos „Ratas“ narių visuotinis susirinkimas. 

Nesusirinkus pakankamam bendrijos narių skaičiui, ten pat pakartotinis susirinkimas vyks kovo 29 dieną 17. 
00 val. 

Prašome bendrijos narius būtinai dalyvauti, kadangi bus svarstomi svarbūs bendrijos klausimai.

Bendrijos pirmininkas Viktoras Malinauskas

Meras R. Malinauskas: „Druskininkai nesirengia užleisti turizmo lyderio pozicijų. Tai dar kartą patvirtino pateik-
ti 2019 m. oficialūs turizmo statistikos duomenys.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkai turistams patrauklūs dėl nuostabios gamtos, turo oro, išpuoselėtų gėlynų ir renginių gausos/Druskininkų savivaldybės ar-
chyvo nuotraukos
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Druskininkų savivaldybės 
administracija skelbia atranką į mentoriaus pareigas

 
Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas mentorius – darbuotojas dirbti pagal ter-

minuotą darbo sutartį Socialinės paramos skyriuje projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Darbuotojas teiks mentorystės paslaugas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės ap-

saugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Užimtumo skatinimo ir motyva-
vimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) 
dalyviams - ilgą laiką nedirbantiems asmenims: suteiks jiems individualią pagalbą, padės identifikuoti jų 
polinkius, įvertinti asmeninius gebėjimus ir suformuoti užimtumo tikslus, taip siekiant juos integruoti į dar-
bo rinką. 

Mentoriaus mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, – 934,80 Eur.

Pagrindinės mentoriaus funkcijos
1. Įvertina ilgą laiką nedirbančio asmens atitiktį nustatytiems reikalavimams ir prioritetiniams Projekto 

dalyvių atrankos kriterijams. 
2. Identifikuoja Projekte dalyvaujančių asmenų ribotų įsidarbinimo galimybių bei ilgo nedarbo priežastis. 
3. Suteikia asmeniui individualią pagalbą, padeda identifikuoti polinkius, įvertinti asmeninius gebėjimus 

ir formuoti savo užimtumo tikslus, taip siekiant asmenį integruoti į darbo rinką. 
4. Vertina darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės vei-

klos įgūdžių susiformavimą ir jau turimų išsaugojimą bei numato priemones, siekiant tvaraus įsidarbinimo.
5. Įvertina kiekvieną susitikimą su Projekto dalyviu ir dalyvio padarytą pažangą.
6. Bendradarbiauja su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims.
7. Surenka ir susistemina Projekto dokumentus, pateikia juos Projekto finansininkui.

Kvalifikaciniai reikalavimai
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba psichologijos krypties išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo, konsultavimo srityje.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo 
rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisi-
nę apsaugą, vadovautis šiais dokumentais bei savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės para-
mos skyriaus veiklos nuostatais ir mentoriaus pareigybės aprašymu.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet 
Explorer.

5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti in-
formaciją.

6. Gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedar-
bo prie užimtumo darbo rinkoje.

7. Mokėti dirbti komandoje.

Gyvenimo aprašymą (pagal Europass formą) prašome teikti iki 2020 m. kovo 11 d. el. p. parama@drus-
kininkai; nijole.p@druskininkai.lt vienu metu abiem adresais. 

Dalyvauti atrankoje bus kviečiami reikalavimus atitinkantys pretendentai, pranešant jiems jų nurodytu 
el. pašto adresu.

Tel. pasiteirauti (8 313) 53 708; 51 244.

Gerbiami Druskininkų savivaldybės gyventojai,

iškilmingai minėdami 30-ąsias Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo metines, galime drąsiai džiaugtis 
ir didžiuotis pažangia, sėkmingai augančia ir klestė-
jimo keliu žengiančia mūsų Tėvyne – Lietuva.

Būkime pilietiški, vieningi ir stiprūs, branginkime 
ir ginkime savo sunkiai iškovotą laisvę. Garsinkime 

savo šalį kilniais darbais ir laimėjimais. Kiekvieną dieną kurkime laisvės ir nepriklausomybės 
vertą Lietuvą, tokią, kuria didžiuosis mūsų ateities kartos!

Gražios ir reikšmingos Kovo 11-osios!

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Druskininkų skyriaus vardu,
skyriaus pirmininkas Donatas Mizaras

Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS sąskaitos

Kovo 11-oji – tai trispalvis Lietuvos laisvės pavasario 
žiedas, išaugęs iš žmonių širdyse brangintos Tėvynės 
meilės sėklos. 

Su visų mūsų švente!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas Streikus

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ skelbia, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto, viešąjį 
aukcioną. Parduodami baldai, kompiuterinė, buitinė technika, sidabriniai 925° juvelyriniai gaminiai, kitas 
turtas.

Aukcionas vyks 2020 m. kovo 20 d. 10.00 val.:
M. K. Čiurlionio g. 65. Druskininkai;  Žirmūnų g. 70, Vilnius;  Tomo g. 20, Klaipėda.
Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto pirmajame aukcione, sekantys aukcionai vyks 2020-03-27, 

2020-04-10, 2020-04-10, 2020-04-24, 2020-05-29, 2020-06-26, 2020-07-31, 2020-08-28 ,  10.00 val. 
nurodytais adresais.

Aukcionai nemokami. Atsiskaitymas už įgytą turtą  banko pavedimu per tris darbo dienas nuo įvykusio 
aukciono datos.

Parduodamo turto sąrašas, kita informacija – interneto svetainėje www.lpr.lt     
           Informacija teikiama telefonu +370 313 55293, +370 650 43041, el. paštu: info@lpr.lt
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Įspūdis

Praėjusį ketvirtadienį sušauk-
tas Tarybos posėdis, regis, ir 
vėl buvo pažymėtas liberalų ir 
konservatorių bandymu išsi-
šokti ir surengti „politinį spek-
taklį“. Pačioje posėdžio pra-
džioje minėtų partijų atstovai 
puolė ginčytis dėl darbotvar-
kės ir reikalauti, kad paskuti-
nis darbotvarkės klausimas 
dėl reglamento būtų perkel-
tas į posėdžio pradžią. Posė-
džio pirmininko paaiškinimas, 
kad reglamento pakeitimai, pri-
ėmus juos posėdžio pradžioje, 
vis tiek įsigalios ne nuo tos pa-
čios minutės, o nuo kito Tary-
bos posėdžio, kaip tai numato 
teisės aktai, sukėlė didžiulį li-
beralų ir konservatorių nepa-
sitenkinimą. Liberalas Karolis 
Kaklys demonstratyviai išė-
jo iš posėdžio salės, pasiūlęs 
prie jo prisijungti ir likusiems 
savo kompanionams. 

Atrodytų, kad trečią kadenciją 
– beveik dešimtmetį – Taryboje 
esantis asmuo turėtų žinoti, kokia 
tvarka įsiteisėja Tarybos priimti 
sprendimai? Juolab, kad pats vi-
sada prisistato, kaip teisininkas. 
Tik ar pakanka tos kompetencijos 
teisės srityje? 

Liberalo K. Kaklio pasiūlymas 
išeiti iš salės, ko gero, nebuvo iš 
anksto aptartas. Pasimetę, suglu-
mę, dvejoję ir abejoję, ką toliau 
daryti, liberalas J. Šarkus, kon-
servatoriai K. Rečkovas ir A. Bal-
kė dairėsi vienas į kitą, tik tada su-
sikrovė ir išėjo. Konservatoriai ir 
liberalai, kiekvieną kartą postrin-
gaujantys apie Tarybos daugumos 
jų ribojamą laisvę dalyvauti Tary-
bos darbe, patys to darbo atsisa-
kė. Nors darbotvarkėje buvo labai 
svarbių klausimų – 2020 metų biu-
džetas, pritarimas projektams ir 
kiti. Bet jiems, viešas teatrališkas 
pasirodymas, ko gero, rūpi labiau, 
nei tiesioginis jų darbas. O ką dau-
giau daryti, jei konkrečiais darbais 
pasigirti negali? Belieka tik „išsto-
ti“ prieš Tarybos posėdį transliuo-
jančias kameras?

„Gal Kaklys gimtadienį pradėjo 
švęsti anksčiau?“, – šiam išėjus, 
pasigirdo spėliojimai salėje...

Ir nieko, ko gero, nenustebino, 
kai po jų dingimo iš posėdžio ke-
tveriukės selfis puikavosi „Face-
book‘e“. Ten konservatorius K. 
Rečkovas skundėsi, kad nega-
lėjo dalyvauti Tarybos posėdyje 
dėl jiems netinkančio reglamen-
to. Įrašą socialiniame tinkle vaini-
kavo taip pat nieko nestebinantis 
liberalų ir konservatorių grasini-
mas skųstis. Šį kartą – Vyriausy-
bės atstovui. 

Beje, Druskininkų savivaldybės 
Tarybos reglamentas yra pana-
šus į kitų miestų – Kauno, Pane-
vėžio. Ten, kiek teko girdėti, Tary-
bos sugeba konstruktyviai dirbti! 
O Druskininkų konservatoriams 
ir liberalams trūksta laiko! Kauno 
miesto meras šalies žiniasklaidai 
yra sakęs, kad Tarybos posėdis – 
ne vieta politiniams šou, o visus 
klausimus reikėtų prieš Tarybos 
posėdžius išdiskutuoti komitetuo-
se ir komisijose. Ten laikas disku-
sijoms iš viso neribojamas – dis-
kutuokite nors ir pusę paros...

Redakcijai pasidomėjus, kaip šią 
kadenciją liberalai ir konservato-
riai lanko Tarybos ir komitetų po-
sėdžius paaiškėjo, kad kai kurie iš 
jų ten – reti svečiai. Iš 12-os šios 
kadencijos Tarybos posėdžių K. 
Kaklys, J. Šarkus, K. Rečkovas 
daugiau nei pusėje nebuvo arba 
išėjo, jiems nepasibaigus. Komite-
tų lankomumo statistika – dar liū-
dnesnė. Buvo 10 komitetų, kurių 
nariai jie yra, posėdžių. J. Šarkus 
nebuvo net 8-iuose, K. Rečkovas 

– 5-iuose, A. Balkė – 3-iuose. Kas 
gali paneigti, kad komitetų posė-
džių liberalai ir konservatoriai ne-
lanko todėl, kad juose įstatymas 
nenumato tiesioginės transliaci-
jos? O be „eterio“ juk viešo politi-
nio „cirko“ nesukelsi?

Klausimui pateikti 30 sekun-
džių – per mažai?

„Mano Druskininkai“ susidarė 
įspūdis, o šis Tarybos posėdis tai 
dar kartą parodė, kad ilgesnis lai-
kas liberalams ir konservatoriams 
reikalingas ne tam, kad būtų 
sprendžiami Savivaldybės klau-
simai, o dėl to, kad būtų galima, 
pasinaudojant tiesiogine translia-
cija, uždavinėti dažniausiai su pri-
statomu sprendimu net nesusiju-
sius klausimus. 

Beje, kol dar sėdėjo posėdyje, 
svarstant pirmąjį klausimą, kon-
servatorius K. Rečkovas per skir-
tas 30 sekundžių sugebėjo ne tik 
užduoti keletą klausimų, bet dar 
spėjo pasidalinti savo sampro-
tavimais bei įžvalgomis. Taigi ti-
krai kyla klausimas, ar liberalams 
ir konservatoriams šis skundų 
dėl reglamento šou reikalingas ti-
kram Tarybos nario pareigų vyk-
dymui, ar imituoti „persekiojamą 
ir užguitą“ opoziciją? Druskinin-
kų savivaldybei atlikus kelerių 
metų Tarybos narių pasisakymų 
ir klausimų uždavimo posėdžiuo-
se analizę, paaiškėjo, kad, atme-
tus visus politinius šou, Tarybos 
nariams visiškai pakanka regla-
mente nustatyto pasisakymų ir 
klausimų laiko.

Situaciją dėl klausimų ir pasisa-
kymų Tarybos posėdžio metu tru-
kmės paprašėme pakomentuoti ir 
Druskininkų savivaldybės Teisės 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėją Renaldą Viščinį. 

„Norėčiau priminti, kad libera-
lai ir konservatoriai, pasitelkę Sei-
mo narį konservatorių J. Razmą 
dar 2017 m. apskundė Tarybos 
reglamente nustatytą pasisaky-
mų trukmę, neva kaip ribojančią 
jų nuomonės išsakymo galimy-
bes. Pirmos instancijos teismas 
2017 m. gruodžio mėnesį atmetė 
Razmos skundą dėl paklausimo ir 
pasisakymų laiko, teigdamas, kad 
Reglamente nustatytas 30 se-
kundžių laikas apdairiam, rūpes-
tingam ir protingam asmeniui yra 
visiškai pakankamas užduoti kon-
kretų klausimą, o Reglamente nu-
statyta 1 minutė kalbėti savo var-
du ir 2 minutės kalbėti Tarybos 
daugumos, Tarybos mažumos 
(opozicijos), frakcijos ar grupės 
vardu protingam asmeniui yra vi-
siškai pakankamas laiko tarpas 
išreikšti konkrečią poziciją tam ti-
kru klausimu. Kodėl J. Razmos 
ir Druskininkų liberalų ir konser-
vatorių toks, atrodytų, logiškas 
teismo sprendimas netenkino, 

belieka spėlioti. Ar liberalai ir kon-
servatoriai abejoja savo apdairu-
mu, rūpestingumu ir protingumu, 
ar Seimo narys J. Razma abejoja 
savo kolegomis?

Kaip ten bebūtų J. Razma ap-
skundė šį teismo sprendimą. 
2020 m. sausį Lietuvos Vyriau-
siasis administracinis teismas 
(LVAT) priėmė sprendimą, kuriuo 
pakeitė pirmos instancijos teismo 
sprendimą ir pasisakė, kad sa-
vivaldybės taryba turi pilną tei-
sę reglamentuoti jos kompetenci-
jai priskirtų klausimų ir sprendimų 
svarstymo ir priėmimo tvarką, ta-
čiau LVAT nuomone dabartinis 
klausimų uždavimo bei pasisaky-
mo laikas yra per trumpas. Todėl 
pastarajame Druskininkų savival-
dybės Tarybos posėdyje bendru 
sutarimu buvo nutarta šiek tiek 
pailginti pasisakymų ir klausimų 
laiką“, – komentavo  Druskininkų 
savivaldybės teisininkas.

Atsakymų nesulaukėme
Redakcija, rengdama publika-

ciją Tarybos posėdžių tema, pa-
prašė į keletą klausimų atsakyti ir 
iš Tarybos posėdžio pasišalinu-
sius liberalus bei konservatorius. 
Klausimus nusiuntėme elektroni-
niu paštu. 

„1. Jau ne pirmą kartą visa 
konservatorių-liberalų opozici-
jos frakcija teatrališkai palieka 
Tarybos posėdžių salę. Paliko-
te ją ir per pastarąjį Savivaldy-
bės tarybos posėdį, išklausę 
vos vieną klausimą. Kodėl taip 
elgiatės?“

2. Ar Jums svarbu, kad vasa-
rio 27 dienos posėdyje buvo 
priimamas Savivaldybės 2020 
metų biudžetas?

3. Ar tikrai Jums neužten-
ka Tarybos posėdžio metu pu-
sės minutės klausimo pateiki-
mui ir 2 minučių pasisakymui? 
Kiek Jums reikėtų? Beje, pas-
tarajame Druskininkų savival-
dybės Tarybos posėdyje, kiek 
teko stebėti, per pusę minu-
tės Jūs spėjote ir pasisakyti, ir 
dar 2 klausimus užduoti... Ar il-
gesnio laiko reikia tam, kad tu-
rėtumėte laiko ne tik konstruk-
tyviems pasisakymams, bet ir 
savireklamai? O gal šis Jūsų 
vis keliamas klausimas yra tik 
dėl noro sukelti persekiojamos 
opozicijos įvaizdį?

4. Kaip manote, ar Tarybos 
nariui būtina žinoti, kada įsiga-
lioja Savivaldybės tarybos pri-
imti norminiai teisės aktai? 

5. Ar Jums, kaip Tarybos na-
riui, žinoma, kada įsigalioja Sa-
vivaldybės tarybos priimti nor-
miniai teisės aktai? Jeigu Jums 
tai žinoma, tai ko opozicija sie-
kė, pastarajame Tarybos po-
sėdyje teikdami siūlymą pa-
skutinį Tarybos darbotvarkės 

klausimą svarstyti pirmuoju? 
Kas būtų pasikeitę, jei minėtas 
klausimas būtų svarstytas pir-
mas, o ne paskutinis, jei jis įsi-
galiotų tik kitą dieną po priėmi-
mo? Ko Jūs siekėte savo viešu 
pareiškimu ir po to padarytu 
demaršu – išėjimu iš posėdžių 
salės?“ – klausėme K. Rečkovą. 

Tik atsakymų į mūsų klausimus 
nesulaukėme. Užtat sulaukėme 
dar vieno mūsų savaitraščiui skir-
to įžeidinėjimų pliūpsnio: „Būčiau 
pateikęs atsakymus į šiuos klau-
simus, jeigu jūsų leidinį būtų gali-
ma laikyti nešališka profesionalia 
žiniasklaidos priemone. Kadan-
gi visą savo leidybos laikotarpį 
tiek formos, tiek turinio, tiek eti-
kos prasme „Mano Druskininkai“ 
tėra Druskininkų valdžios propa-
ganda, nuolat skleidžianti tenden-
cingą ir šališką informaciją, o pa-
teikti klausimai tai tik patvirtina, 
nematau galimybės bendrauti su 
jūsų leidiniu dėl elementarios mo-
ralinės higienos paisymo. Prašau 
į tai atsižvelgti ateityje. Pabrėžiu, 
kad mūsų frakcija, skirtingai nuo 
Druskininkų valdančiųjų, savo 
veikloje vadovaujasi teisinės vals-
tybės principais ir viešuoju intere-
su. Komentarą prašau pateikti pil-
na apimtimi. KR“

Manėme, gal į paprastą klau-
simą atsakys teisininku prisista-
tantis K. Kaklys: „Ar Jums, kaip 
teisininkui, žinoma, nuo kada 
įsigalioja teismo sprendimas ir 
ar jis veikia į praeitį? Jeigu ži-
note, kodėl sąmoningai klaidi-
nate visuomenę, teigdami, kad 
tris metus Druskininkų savi-
valdybės tarybos reglamentas 
buvo neteisėtas?“. 

Ir šiam pasirodė, kad mūsų 
klausimas „yra tendencingas“, 
todėl paprašė jo komentarą (ne 
atsakymą į klausimą, kaip pra-
šėme!) publikuoti vientisą ir ne-
iškraipytą: „Pažymiu, jog Lietu-
vos Vyriausias Administracinis 
Teismas 2020-01-29 d. neskun-
džiamu Sprendimu pripažino, 
kad Druskininkų savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento 101 
punkto (2017-05-30 d. sprendi-
mo Nr. T1-100 redakcija) nuosta-
ta „Klausimas turi trukti ne ilgiau 
kaip 30 sekundžių“ ir 102 punkto 
(2017-05-30 d. sprendimo Nr. T1-
100 redakcija) nuostata „Tary-
bos narys savo vardu gali kalbėti 
iki 1 minutės, o tarybos daugu-
mos, tarybos mažumos (opozi-
cijos), frakcijos ar grupės var-
du – iki 2 minučių“ prieštarauja 
Lietuvos Respublikos vietos sa-
vivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 
punktui, todėl akivaizdu, jog lai-
kotarpyje nuo minėtų reglamentų 
punktų priėmimo (t.y. 2017 m.) iki 
jų panaikinimo savivaldybės tary-
ba vadovavosi prieštaraujančiais 
įstatymui reglamento punktais, ri-
bojančiais savivaldybės tarybos 
narių teises.“ 

„Liberalas K. Kaklys bando įro-
dyti, kad Savivaldybės taryba tris 
metus vadovavosi neteisėtu re-
glamentu. Kaip yra iš tikrųjų?“, – 
klausėme  Druskininkų savivaldy-
bės teisininką R. Viščinį. 

Jo teigimu, K. Kaklio teiginys dėl 
reglamento neteisėtumo tris metus 
visiškai nėra susijęs nei su galio-
jančia teise nei su reglamento tei-
sėtumu: „Manau, kad tai yra eilinis 
bandymas išraiškingais pareiški-
mais pasiskųsti ir parodyti, kaip tris 
metus jie neva skriaudžiami Drus-
kininkų savivaldybės taryboje“. 

Statistika
Šią kadenciją sušaukta 10 Tary-

bos komitetų posėdžių. J. Šarkus 
nedalyvavo 8-iuose, K. Rečkovas 
– 5-iuose, A. Balkė – 3-uose.

Per šią Druskininkų savivaldy-
bės tarybos kadenciją sušaukta 
12 posėdžių. Juose nedalyvavo 
arba išėjo, nepasibaigus posė-
džiui: liberalas K. Kaklys – 7 kar-
tus, liberalas J. Šarkus – 6 kartus, 
konservatorius K. Rečkovas – 6 
kartus, konservatorius A. Balkė – 
4 kartus;

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Liberalai ir konservatoriai vėl paliko Tarybos posėdį, jam vos 
prasidėjus. Ar jiems nesvarbūs druskininkiečių reikalai? 

Suglumę ir dvejoję, ką toliau daryti, J. Šarkus, K. Rečkovas ir A. Balkė, pasidairę vienas 
į kitą, susikrovė ir paliko posėdžių salę/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka



2020 m. kovo 5 d.                                                          Savaitraščio Nr. 2448
Ak, mūsų metai! Jūs – mūsų turtas,

kaip upė bėgat, kaip paukščiai skrendat,
Gražesnio ryto viltim gyvenat,

į amžių rūką tyliai brendat...
 
Širdingai sveikiname mylimą klubo Garbės prezidentę Janiną 

Montvilienę gražios sukakties proga! Tegul žydintys pavasariai 
puošia Jūsų skubančius metus, tegul niekad rudens šalna nepa-
liečia Jūsų jautrios, dosnios, mylinčios širdies. Linkime stiprios 
sveikatos, energijos, ilgų šviesių metų!

Druskininkų moterų klubas „Gabija“

Gydomojo, sportinio masažo specialistas, 
masažuotojas Audrius Buzas 

Išankstinė registracija tel. 8 679 04883 
„Facebook“ paskyra „Gydomieji Sportiniai 

Masažai Druskininkuose“

Užsakymo Nr. MDR-244-01

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

Pasaulinio garso komedija 
„Tobuli melagiai“ jau DOMINO teatre!

Įsibėgėjančiame naujajame DOMINO teatro sezone žiūrovai 
sulauks dar vienos, išskirtinės premjeros. Jau kovo 19 d. Drus-
kininkų „Eglės sanatorijos“ scenoje pasirodys nuotykių kome-
dija ,,Tobuli melagiai“, sukurta pagal visame pasaulyje garsų to 
paties pavadinimo filmą (angl. „Perfect strangers“).

Spektaklio režisierius Dainius Kazlauskas įsitikinęs, kad didelio po-
puliarumo sulaukusi istorija kino ekranuose tokio pat susidomėjimo 
sulauks ir teatro scenoje: „Visi turime 3 gyvenimus: viešą, privatų ir 
slaptą. Tik ar visiems pavyksta jį išsaugoti? Ši istorija puikiai žinoma 
visiems kino gurmanams, tačiau tikiu, kad DOMINO teatro scenoje ji 
gali suskambėti naujai, savitai atskleidžiant aštriausias modernios vi-
suomenės gyvenimo – žaidimo peripetijas“. 

Draugų kompanija prie bendro vakarienės stalo nusprendžia pa-
žaisti rizikingą žaidimą. Jie sudeda visus mobiliuosius telefonus ant 
stalo ir sutaria suskambus telefonui įjungti garsiakalbį ir leisti vieni ki-
tiems klausytis pokalbių bei kartu skaityti gautas žinutes. Juk jie ne-
turi ko slėpti! Bet kiekvienas skambutis ir žinutė atskleidžia vis dau-
giau meistriškai slepiamų paslapčių, pažinčių ir intrigų. Negi jie visi 
tokie tobuli melagiai?!

Spalvingus ir realistiškus personažus naujajame spektaklyje kurs 
Lietuvos žiūrovams gerai pažįstami ir talentingi aktoriai: Eimutis 
Kvoščiauskas, Jokūbas Bareikis, Sakalas Uždavinys, Emilija Latė-
naitė-Beliauskienė, Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Andrius Po-
vilauskas, Julius Žalakevičius. Šiame spektaklyje net keturi aktoriai 
– Miglė Polikevičiūtė, Renata Kutinaitė, Tomas Žaibus ir Valentinas 
Krulikovskis – kurs savo pirmuosius vaidmenis DOMINO teatre. 

DOMINO teatras kviečia jus pasimėgauti meistriška istorija, kuria 
žavisi milijonai žmonių visame pasaulyje. Filmas „Tobuli melagiai“ jau 
įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip dažniausiai adaptuotas filmas 
kino istorijoje. Planuojamos dar 8 filmo versijos, įskaitant ir Holivu-
do pastatymą. 

Bilietus galite įsigyti internetu www.dominoteatras.lt bei renginio 
vietoje.

Išnuomojame kabinetą masažo paslaugoms 
teikti grožio ir sveikatingumo centre „Dorama“, 

M. K. Čiurlionio g. 55. Tel. +3706 243 0043

Parduodama sodyba Merkinės seniūnijoje, 
Varėnos rajone Aplink sodybą – 3ha žemės 

ir miško. Kaina – sutartinė. 
Telefonas pasiteirauti 8 682 80940

Restoranui „Sicilia“ reikalingi virtuvės darbuotojai : 
 virėjai, virtuvės pagalbiniai, picų kepėjai, indų plovėjai. 

Tel. +370 698 72997
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SYNLAB Lietuva UAB ieško BENDROSIOS 

PRAKTIKOS SLAUGYTOJOS AR AKUŠERĖS 
DARBUI DRUSKININKUOSE

 
Darbo pobūdis:
klientų aptarnavimas;
įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas;
mėginių paėmimas;
dokumentacijos pildymas;
bendravimas su klientais telefonu, el. paštu, informacijos teikimas;
darbas su kasos aparatu;
pagalba kolegoms.
 
Reikalavimai darbuotojui:
aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas (BŪTINA);
galiojanti licencija (BŪTINA);
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
komunikabilumas, paslaugumas, savarankiškumas, greita orientaci-
ja, atidumas,
gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.
 
Privalumai:
panaši darbo patirtis.
paslaugos teikiamos ir užsienio piliečiams, todėl pageidaujama mo-
kėti rusų arba anglų kalbas.
 
Įmonė siūlo:
įdomų ir dinamišką darbą;
geras darbo sąlygas;
linksmą ir draugišką kolektyvą;
apmokymus ir kursus;
motyvaciją už pasiektus darbo rezultatus.

 
Jei esi energingas ir komunikabilus - 

laukiam Tavęs!
Kontaktai: +37061654142

Profesionali konsultacija
TARO KORTOMIS 

visais Jums rūpimais klausimais
Tel. 8 614 96329

Gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos – 
Druskininkų kardiologijos centre

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dirban-
tis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje

Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Užsakymo Nr. MDR-244-01

Praktiką Druskininkų ligoninėje atlikę būsimieji 
medikai: „Po studijų norėtume tapti šios 

ligoninės kolektyvo dalimi“
Beveik mėnesį Druskininkų 

ligoninėje praktiką atlikę Vil-
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto VI-o kurso studen-
tai Gabija Jasionytė ir Rokas 
Bobina negaili gražių žodžių 
įstaigos kolektyvui. „Anks-
čiau nebūčiau pagalvojusi, 
kad mane taip sužavės darbas 
nedidelėje ligoninėje. Prakti-
kos metu įsitikinau, kad Drus-
kininkų ligoninėje tvyro gera 
nuotaika, diagnostikos ir gy-
dymo infrastruktūra yra pui-
ki, o gyvenimas šiame mieste 
jaukus ir ramus“, – įspūdžiais 
po praktikos dalijosi Gabija. 
Jai antrino ir Rokas.

Jaunuolių šaknys – ne Druski-
ninkuose. Gabija augo Marijam-
polėje, o Rokas didžiąją gyveni-
mo dalį gyveno Trakuose. Dabar 
abu gyvena sostinėje. Tačiau 
Druskininkai jau spėjo jaunuo-
lius sužavėti savo gamta, tvar-
ka ir draugiškais žmonėmis. „Po 
įtemptos žiemos sesijos norė-
josi pakeisti aplinką ir ištrūkti iš 
Vilniaus. Pagalvojusi apie ramy-
bę bei tyrą orą, pirmiausia prisi-
miniau Druskininkus. Nutariau, 
kad tai bus ir puiki galimybė šia-
me mieste praleisti daugiau laiko, 
susipažinti su jo kasdieniu gyve-
nimu“, – sakė Gabija.

Medikų šeimoje augusi Gabija 
gydytojos kelią nusprendė rink-
tis 11-oje klasėje. Labiausiai ją 
domina reumatologija, neurolo-
gija, dermatovenerologija. Kaip 
pati sako, vieną iš šių specialybių 
rinksis, priklausomai nuo galuti-
nių studijų rezultatų. Druskinin-
kų ligoninėje Gabija atliko prakti-
ką Vaikų ligų skyriuje. „Labiausiai 
džiaugiuosi tuo, kad galėjau pa-
tobulinti praktinius įgūdžius, ku-
rių mums, daugiausia studijų lai-
ko praleidusiems prie knygų, taip 
trūksta. Esu labai dėkinga sky-

riaus vedėjai Rasai Povilaitie-
nei, kuri iškart manimi pasitikė-
jo, suteikė geriausias galimybes 
mokytis“, – gražių žodžių negai-
li mergina. Ji sakė jutusi puikią 
atmosferą, prisiminė, kad ligo-
ninėje dažnai pašmaikštaudavo 
ne tik mažieji pacientai, bet ir ko-
lektyvas. O juk geras gydytojų ir 
slaugytojų nusiteikimas padeda 
pacientams sveikti!

„Mano seneliai buvo gydyto-

jai, todėl klausantis pasakojimų 
ir matant jų pavyzdį idėja studi-
juoti mediciną kilo gana anksti, 
ko gero, šeštoje klasėje“,  – pa-
klaustas, kada nusprendė rinktis 
mediko kelią, pasakoja Rokas. 
Jis norėtų savo profesinę ateitį 
sieti su ortopedija – traumatolo-
gija, būti chirurginės specialybės 
gydytojas.

Rokas Druskininkų ligoninėje 
praktikavosi Nervų ligų skyriuje. 
Jis džiaugėsi, kad galėjo studijų 
metu įgytas teorines žinias pritai-
kyti praktikoje: „Kadangi daugiau-
sia laiko praleidau Nervų ligų sky-
riuje, esu ypač dėkingas visam 
šio skyriaus personalui ir vedėjui 
gydytojui Artūrui Šatrauskui. Ve-
dėjas yra puikus specialistas ir 
šaunus mokytojas, jis ne tik pa-
dėjo pritaikyti vadovėliuose ra-
šomą informaciją praktiškai, bet 
ir pamokė dalykų, kurių nerasime 
jokiose knygose – to išmokstama 
per praktiką, ir tai neabejotinai 
praverčia“. Rokui, kaip ir Gabi-
jai, labiausiai įsiminė gera darbo 
atmosfera.

Druskininkų ligoninės 
informacija

Druskininkų ligoninės di-
rektorė Evelina Raulušaitie-
nė džiaugėsi, kad būsimi medi-
kai savo praktikai renkasi kurorto 
ligoninę: „Šiais metais turėsime 
keturis internatūros praktiką at-
liekančius studentus. Kiekvienais 
metais laukiame norinčių prakti-
ką atlikti studentų ir iš Alytaus ko-
legijos, ir iš kitų švietimo įstaigų. 
Kolektyvas noriai ir atsakingai su 
studentais pasidalina patirtimi, 
parodo tikrąjį, o ne vadovėliuose 
aprašytą darbą ligoninėje. Kie-
kvienais metais mūsų kolektyvą 
papildo nauji jauni veidai. Smagu, 
kad jaunimui Druskininkų ligoninė 
atrodo patraukli darbo vieta“.

Druskininkai jau spėjo R. Bobiną ir G. Jasionytę sužavėti savo gamta, tvarka ir drau-
giškais žmonėmis, gera Druskininkų ligoninės atmosfera/Druskininkų ligoninės archyvo 
nuotrauka
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Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasa-
vininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355

UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų da-
žymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pagei-

dautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 

Parduoda skaldytas 
beržines ir alksnines 

malkas. 
Tel. 8 673 56110 

Parduoda 30 arų namų valdos sklypą su elektra, 10 
km nuo Druskininkų (Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso 
ežero, geras privažiavimas (asfaltas).tel. 8 687 18489

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

Parduodu šaldytus moliūgus, 1 kg kaina – 0, 75 Eur. 
Tel. 8 616 15575

Darbui miške reikalingas traktorininkas, 
 turintis patirties. Tel. 8 616 43408

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis). 

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Mūro, betonavimo darbai, PVC 
grindų klijavimas. Tel. 8 636 27602

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Fasadų šiltinimas, Poliestirolo klijavimas (armavimas, 
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

Skubiai parduodamas 
namas Ricielių kaime, gera 

vieta, 28 a namų valda,
 kaina – 12 000 Eur. 

Tel. 8 670 9 9567
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Užuojautos

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

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui, 
nuoširdžiai užjaučiame Irmą Kalantienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Renginiai
Kovo 12 d. 17 val. atidaroma 

Danutės Kvietkevičiūtės jubilieji-
nė paroda V. K. Jonyno namuo-
se-galerijoje (Turistų g. 9, Drus-
kininkai)

Kovo 21 d. 19 val. Laimos Že-
maitytės koncertas. Daugiau in-
formacijos tel. 862343166 (Vie-
čiūnų bendruomenės centre)

Parodos
Atnaujintoje Muziejaus galeri-

joje veikia Adomo Varno paroda 
„Portretai“, skirta Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo 30-mečiui 
(M. K. Čiurlionio g. 37, Druskinin-
kai)

Iki kovo 8 d. V. K. Jonyno na-
muose-galerijoje veiks Adomo 
Varno paroda „Ponas Varnas 
nupiešė paveikslą“ (Turistų g. 9, 
Druskininkai)

Iki kovo 11 d. M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje eks-
ponuojama paroda „Augalų por-
tretai“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki kovo 13 d. Viešojoje bibli-
otekoje veiks Dianos Lukošiū-
naitės (karpiniai) ir Linos Kabel-
kaitės (siuvinėjimas) paroda „Iš 
praeities aruodų“ (V. Kudirkos g. 
13)

Iki balandžio 30 d. M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muzieju-
je eksponuojama Ričardo Daili-
dės fotografijų paroda „Čiurlionio 
namų trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 
35)

Dėmesio! Poetinė impresija 
„Kelyje į Eldorado“, turėjusi vyk-
ti Viešojoje bibliotekoje kovo 9 d. 
17 val., perkelta į balandžio mė-
nesį

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979

UAB „Druskininkų vandenys“ darbuotojai nuoširdžiai 
užjaučia Juozą Savolskį dėl Motinos mirties.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

Mirus Petrui Janulevičiui, 
skaudžią netekties ir liūdesio valandą 

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.

Kaimynai 

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
25 proc. nuolaida.

Turgaus g. 3, Druskininkai.
I-V nuo 8 iki 18 val. 
Tel. 8 687 12363

Mieli druskininkiečiai 
ir parapijiečiai, laukia-
me Jūsų su kastuvais. 
2020 m. kovo 13 d. 10 
val. Sodinsime ąžuoliu-
kus Ratnyčioje prie pa-
rapijos namų. 
Renginys, skirtas kovo 

11-ajai atminti.
 

Sąjūdis ir Parapijos 
aktyvūs nariai

Informuojame, kad 2020 m. 
kovo 16 d. 15 val. 00 min. bus 
ženklinami žemės sklypas, ku-
rio proj. 1382-2, esantis Čivonių 
k., Leipalingio sen., Druskininkų 
sav., ir atliekami kadastriniai ma-
tavimai. Gretimų žemės sklypų 
kadastriniai Nr. 5925/0003:168 
ir 5925/0003:55 savininkus kvie-
čiame dalyvauti ženklinant že-
mės sklypų ribas. Matavimus 
atlieka matininkas Kęstutis Kaz-
lauskas Saulėtekio g. 10, Lazdi-
jai, tel. 8 685 32727 el. p. geo-
pliusas@gmail.com

Mirus Kęstučiui Mazaliauskui, 
nuoširžiai užjaučiame jo žmoną Jūratę, 

dukras Neringą ir Gintarę bei visus artimuosius.

Draugai Gintaras, Vytautas, Antanas

Parkelyje priešais parduotuvę MAXIMA (M. K. Čiurlionio 
g. 95) rastas nešiojamas kompiuteris.

Dėl pamesto kompiuterio prašome kreiptis į Druskininkų 
policijos komisariatą adresu Vytauto g. 41

Pirkčiau ar išsinuomočiau patalpas dirbtuvėms, 
siūlykite įvairius variantus. Tel. 8 646 22367 
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2020.03.07 d.
Šeštadienis

2020.03.06 d.
Penktadienis

2020.03.08 d.
Sekmadienis

2020.03.09 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Bloga mergaitė. 

10:05 Dainuok su manim. 
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
13:00 Nepažintas meras. 
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:35 Vakaras su Edita. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Legendos. Šiandien ir visados.  
23:55 Laba diena, Lietuva (kart.).
02:10 Kas ir kodėl? 
02:35 Klausimėlis. 
02:50 Beatos virtuvė. 
03:45 Auksinis protas. 
05:00 Panorama (kart.).
05:30 Dienos tema (kart.).
05:50 Sportas. Orai (kart.).

06:25 „Transformeriai.  
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-

MAS „Sparnai. Ugnies tramdytojai“.
21:05 VAKARO KINO TEATRAS 

„Keršytojai. Altrono amžius“.
00:05 „Majamio katastrofa“.
01:45 „Sveiki atvykę į džiungles“.
03:20 „Gaudynės“.
05:05 „Makgaiveris“.
05:55 „Naujakuriai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Ponas Bynas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Tik tu ir aš“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Bornas. 

Palikimas.
23:40 Prarasta kontrolė.
01:30 Nebaigti reikaliukai.
03:00 Viską prisiminti.
04:50 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Oponentai. 
07.00 Skyrybos.
08.00 Greiti pietūs. 

09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Kaimo akademija. 
14.00 Mokslo ritmu. 
14.20 Mažos Mūsų Pergalės. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Skyrybos. 
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
02.10 Bušido ringas. 

06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:50 „Stoties policija“.

09:50 „Pėdsakas“.
10:45 „Kobra 11“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Operacija „Salazaras“.
23:35 Neramumai Bronkse.
01:15 „Nusikaltimų miestas“.
02:10 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:55 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis. 
07:15 Stambiu planu. 
08:05 Kultūringai su Nomeda. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
14:05 Proto džiunglės. 
14:35 Pasaulio Lietuva. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
21:00 Dainuok su manim. 
23:10 Lemon Joy – 25. 
00:50 Mes nugalėjom. 
01:15 Brandūs pokalbiai. 
01:40 Vakaras su Edita. 
02:35 Stilius. 
03:30 Dainuok su manim. 
05:30 Panorama (kart.).
05:52 Sportas. Orai (kart.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Visi kalba. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Kauno „Hanza dienos 2019“. 
12:45 Mes nugalėjom.
13:10 Muzikinis intarpas.
13:20 Daiktų istorijos. 
14:15 Auksinis protas. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Pasaulio puodai. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
00:35 Pasaulio teisuoliai. 
01:25 Kultūringai su Nomeda. 
02:20 Duokim garo! 
03:45 Bloga mergaitė. 
04:35 Savaitė. 
05:30 Panorama (kart.).
05:52 Sportas. Orai (kart.). 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 

10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo ritmu. 
11.20 Mažos Mūsų Pergalės. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
12.00 „Grobis“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“. 
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija. 
05.15 Oponentai. 

06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 „Spąstai tėvams“.
14:30 „Žiurkių lenktynės“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Uošvių nepasirinksi“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Vagiliautojai“.
23:30 „Kursas į katastrofą“.
01:15 „Kikboksininkas 3. Karo menas“.
02:55 „Majamio katastrofa“.
04:25 „Tarp mūsų mergaičių“.
05:20 „Naujakuriai“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Mulan“. 
13:45 „Druska brangesnė už auksą“.
15:35 „Nuleist periskopą!“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Dantukų fėja“.
21:40 PREMJERA VĖLYVAS VAKA-

RO KINO TEATRAS „Knygų klubas“.
23:45 „Džoja“.
02:05 „Keršytojai. Altrono amžius“.
04:30 „Kursas į katastrofą“.

06:00 „Naujakuriai“.
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „La Maistas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Pro stiklą“.
00:10 „Perėja“.
01:10 „Makgaiveris“.
02:00 „Greislendas“.
02:50 „Salemas“.
03:45 „Perėja“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:25 „Tarp mūsų mergaičių“.

06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Žmogus-voras“.

08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Žaislų par-

duotuvės paslaptis.
11:35 Kitokia Pelenės istorija.
13:30 Sidnė Vait.
15:40 Šokis hip-hopo ritmu 3.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Pan-

da 2.
21:15 Naujokas.
23:40 Rinas 911. Majamis.
01:05 Bornas. Palikimas.
03:15 Programos pabaiga.

06:50 „Ponas Bynas“.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Žmogus-voras“.

08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos namai. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Ant bangos.
11:30 Eisas Ventura. Naminių gyvū-

nėlių detektyvas.
13:10 Zatura. Nuotykiai kosmose.
15:15 Turi mylėti šunis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:50 Ištroškę greičio.
01:20 Paskutinis samurajus.
03:50 Naujokas.
05:45 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Ponas Bynas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 KK2 penktadienis.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „PREMJERA Turtuolė var-

guolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios 

Tailande.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Ištroškę greičio.
03:35 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš per-

skambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Nauja diena. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Šelesto bylos”.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
03.55 Gyvenimas. 
04.35 Mokslo ritmu. 
04.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
04.55 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
05.15 Skyrybos. 
05.55 Nauja diena. Rubrika. 
06.10  „Gluchariovas“.

06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:45 „Pragaro viešbutis“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - Nevėžis. 
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai. 
21:55 MANO HEROJUS Tamsos 

pakraštys.
00:10 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų 

iki aušros. Budelio duktė.
01:50 Operacija „Salazaras“.
03:30 Programos pabaiga.

06:30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Savickas Classic“. 

07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-

to finalas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:45 „Pragaro viešbutis“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Juventus - Žalgiris. 
19:30 Aukštas blondinas juodu batu.
21:25 „Narkotikų prekeiviai“.
22:35 „Antrininkas“.
23:50 Tamsos pakraštys.
01:50 Nuo sutemų iki aušros. Bude-

lio duktė.
03:55 Programos pabaiga.

05.59  Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Ragana”.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana”.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Netikėtas teisingumas”.

02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 „Pasaulis iš viršaus“.
06.00„Brangioji, aš perskambinsiu”.

09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asme-

nybės kūrybingumo paieškos ir lavini-
mo ugdymas. 

16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 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 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Naujasis popiežius.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Naujasis popiežius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
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2020.03.10 d.
 Antradienis

2020.03.11 d.
 Trečiadienis

2020.03.12 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

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

lybės dokumentika. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Paskutinė karalystė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai. 
06:55 Daiktų istorijos. Istorinė publi-

cistika. 
07:50 Vakaras su Edita.
08:45 „Aš – dalis Tavęs“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nuostabioji draugė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Visi mes žmonės“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 

06:05 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:35 „Supermergaitės“.
07:05 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:35 „Sparkas. Kosminė istorija“.
09:20 „Sparnai. Ugnies tramdytojai“.
11:00 „Paryžiaus katedros kuprius“.
12:50 „Aukštyn“.
14:40 „G būrys „.
16:30 „Bibliotekininkas. Likimo ie-

ties beieškant“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos garbė 

2020“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Bruklinas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Bruklinas“.
00:15 „Perėja“.
01:15 „Makgaiveris“.
02:00 „Greislendas“.
02:50 „Salemas“.
03:45 „Perėja“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:20 „Makgaiveris“.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 NAUJAS SEZONAS „Tarp 

mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Ponas Bynas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „PREMJERA Turtuolė var-

guolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Kapų plėšikė Lara Kroft.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Pagirios Tailande.
03:20 Programos pabaiga.

06:20 „Ponas Bynas“.
06:45 Sujudimas džiunglėse.
08:25 Meškiukas Pading-

tonas.
10:15 Svečiai palėpėje.
12:00 Paskutinis Oro valdovas. 

Ango legenda.
14:05 Marlis ir aš.
16:25 Ponas ir ponia gangsteriai.
18:30 Žinios.
19:30 Laisvei - 30. Šventinė laida 

apie tai, kaip paiskeitėme per 30 ne-
priklausomybės metų. 

22:30 PREMJERA Sibiras.
00:40 Stalino mirtis.
02:30 Kapų plėšikė Lara Kroft.
04:25 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Ponas Bynas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „PREMJERA Turtuolė var-

guolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Užsie-

nietis.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Sibiras.
03:15 Alchemija XX. Gyvenama 

sala. 
03:45 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:15 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su An-

driumi Tapinu.
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano”.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.30 Oponentai. 
01.30 Nauja diena. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana”.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Oponentai. 
05.40 Kaimo akademija 5/02. 

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 „Partizanų keliais”.
10.00 Skyrybos. 

11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
12.30 „Vaikai iš Amerikos viešbučio“. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Pirmininko diplomatija. Atkur-

tosios Lietuvos kelias“. 
18.00 Reporteris. 

05.59 Programa.
06.00 „Pirmininko diplomati-

ja. Atkurtosios Lietuvos kelias“. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana”.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Oponentai. 
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Gyvenimas.
01.30 Skyrybos. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana”.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Skyrybos. 
05.40 Vantos lapas. 

06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:50 „Stoties policija“.

09:50 „Pėdsakas“.
10:45 „Kobra 11“.
11:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:50 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tokarevas.
22:55 Aukštas blondinas juodu batu.
00:45 „Narkotikų prekeiviai“.
01:45 „Antrininkas“.
02:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:30 Programos pabaiga.

06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:50 „Stoties policija“.

09:50 „Pėdsakas“.
10:45 „Kobra 11“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Miesto teisingumas.
23:00 Tokarevas.
00:55 „Nusikaltimų miestas“.
01:55 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:40 Programos pabaiga.

06:45 „Jei statytume šian-
dien“.

08:50 „Kalnai. Pasaulis virš 
debesų“.

12:10 Putinas ir mafija.
13:20 Nuostabieji lūzeriai. Kita pla-

neta.
14:55 „Mažylis“ Tomis.
16:50 Kvailių auksas.
19:10 Operacija „Delta farsas“.
21:00 Pagauk, jei gali.
23:50 Tylos kodeksas.
01:40 Miesto teisingumas.
03:15 Programos pabaiga.

06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:30 „Stoties policija“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:25 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kaip žaibo trenksmas.
23:20 Pagauk, jei gali.
01:55 „Nusikaltimų miestas“.
02:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:30 Programos pabaiga.

18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 Lietuvos kriminalis žemėlapis. 
21.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Lietuvos kriminalis žemėlapis. 
00.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
02.10 Delfi dėmesio centre. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana”.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.40 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

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

„Drugelis“.
00:45 „Makgaiveris“.
01:35 „Greislendas“.
02:20 „Salemas“.
03:15 „Makgaiveris“.
04:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:30 „Naujakuriai“.
05:15 „Tarp mūsų mergaičių“.

09:15 Gražiausios poetų dainos 
Kovo 11-ajai.

10:45 Mes nugalėjom. 
11:15 Speciali transliacija „Kovo 11-

ajai – 30“. 
12:00 Kovo 11-oji  – Lietuvos ne-

priklausomybės atkūrimo diena. Tri-
jų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija. 

12:30 Lietuvos kariuomenės Gar-
bės sargybos kuopos ir Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos karinių orkestrų 
iškilmingas paradas nuo Nepriklau-
somybės aikštės iki Katedros aikštės. 

12:40 Eitynės „Nepriklausomybės 
atkūrimo kelias“ Gedimino prospektu. 

13:00 Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena. 

14:45 Premjera. Misija Sibiras‘19. 
Paliesti tremtį. 

15:40 Svajonių šalis. 
16:10 Premjera. Vanago portretas. 
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Premjera. Elė ir Daktaras. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:58 Loterija „Jėga“.
21:00 Mes nugalėjom. 
21:30 Šventinis koncertas „22.44 

Lietuvos laiku“. 
22:50 Spec. žvėrynas. 
00:25 Svajonių šalis. Lietuva prieš 

30 metų ir dabar. 
00:50 Kūrybingumo mokykla. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Misija Sibiras‘19. Paliesti 

tremtį. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Elė ir Daktaras. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vartotojų kontrolė.

18.30 Laikykitės ten. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Vaikai iš Amerikos viešbučio“. 
01.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
01.30 Gyvenimas. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 Laikykitės ten. 
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.00 Laikykitės ten.
04.50 Nauja diena.
 05.00 Gyvenimas. 
05.40 Kryptys LT. 

19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Organų vagys“.
00:10 „Perėja“.
01:10 „Makgaiveris“.
02:00 „Greislendas“.
02:50 „Salemas“.
03:40 „Perėja“.
04:30 „Naujakuriai“.
05:20 „Tarp mūsų mergaičių“. 

Parduodamas geros būklės Peugeot 307, 
2.0 l, 100 kW, 2004 m. TA iki 2021-11 mėn. Kaina – 1000 Eur, 

tel. 8 614 57408

„The House“ Ieškome komandos pastiprinimo.
Reikalingi virėjai/virėjos, valytojai/valytojos, indų 

plovėjai/plovėjos!
Kontaktinis tel.: 8 679 14738

El. p. Linas.jablonskas@gmail.com
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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

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

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

Tel. 8 686 94982

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

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

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavi-
mas, prekyba naujomis padan-
gomis

Druskininkų sav. Leipalingio 
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Bal-
tic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370  6 98 12218

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Visi vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 675 83453

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius 
santechnikos ir elektros darbus. Tel.  8 689 61667

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.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis 
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599 

Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidau-
tina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. 

Tel. 8 684 44444 

Atlieku griovimo darbus. 
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881

Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa 
prekybai. Tel. 8 604 18200

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės 
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +3706 444 0333

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas, 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka 
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informa-
cijos kreiptis tel. 8 663 57205

Parduodami dalimis: 1997 m. VW Passat 1,8 turbo, 110 kW, 1998 m. 1.9 
TDI, 81 kW, 1999 m. Opel Astra, 1,6 l benzinas, 74 kW, 1999 m. Peugeot 
406, 2, 0 D, 66 kW, 2000 m. VW Passat, sedanas, 1, 9 TDI, 85 kW, 2003 
m. Opel Astra, 1.6 l benzinas, 2001 m. Mazda Premacy 2,0 TDI, 66 kW, 
2007 m. Peugeot 307, 1,6 HDI, 80 kW, 2001 m. VW Sharan, 4 varomi ra-
tai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel. 8 613  91192

Parduodami dalimis: 1988-1991 m. Audi 80, 1,8 benz. 2001 m. Ford 
Focus, 1,6 benzinas. 1995 m. VW Passat 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m. VW Sha-
ran, 1,9 TDI, 81 kW, 1996 m. Audi A6, 2,5 TDI, 103 kW, 1994 m. VWW Golf, 
1,8 benz., universalas. 1997 m. Renault Scenic 1,6 benz. Tel. 8 613 91192
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Asmeniniai skelbimai
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675 
57201

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai M. K. Čiurlionio g. 120 
šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802,  
8 675 57201

Parduoda 2 kamb. butą Gardino 
g. su baldais. Kaina – 21 800 
Eur. Tel. 8 608 46455

20 arų namų valdos sklypas, Vei-
siejuose. Kaina – 4700 Eur, tel. 8 
699 82055

3 kambarių (65m²) butas, 5 iš 5 
aukšte, Viečiūnuose. Skambinti 
tel. 8 650 99556

Skubiai parduodamas namas 
Ricielių kaime, gera vieta, 28 a 
namų valda, kaina – 12 000 Eur. 
Tel. 8 670 9 9567

1 kamb. butas, 2 a. Arti turgus, 
parduotuvės „Maxima“ ir „Iki“. 
Kaina – 38 000 Eur. Tel. 8 686 
69194

30 a namų valdos sklypą su 
elektra, 10 km nuo Druskininkų 
(Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso 
ežero, geras privažiavimas (as-
faltas). Tel. 8 687 18489

Parduodamas 2 kambarių 53,65 
kv. m. butas 5 aukštas iš 5, Mer-
kinės g. Tvarkingas, nebrangiai, 
be tarpininkų. Tel. 8 614 96329

Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių, 
2 a butas Gardino g. Galimas 
keitimas. Kalviškių, Gardino g. 
nesiūlyti. Tel. 8 683 98529

60 a namų valdos sklypas (Snai-
gupės kaimas) su gerais ūkiniais 
pastatais, yra tvenkinys. Kaina – 
34 000 Eur. Tel.: 8 678 81654, 8 
684 72883.

Dviejų kambarių butą, Antakalnio 
g. 18, 48, 50 kv. m. Tel. 8 621 
92956

Sodo namelis (57 kv. m.), kaina – 
18 000 Eur. Tel. 8 628 66606

2 kamb. 44, 18 kv. m. butas. 
Jaunystės g. 4 aukštas, Viečiū-
nuose. Kaina – 16 000 Eur. Tel.: 
8 625 29382, 8 625 93924

19 arų sklypas su nebaigtos 
statybos namu (118 m2, mūrinis, 
apdengtas, įstatyti langai, 2 a 
paruoštos grindys su grindiniu 
šildymu, nuotekų valymo įrengi-
nys, elektra). Didžiasalio k. Kaina 
– 43 500 Eur. Daugiau informaci-
jos tel. 8 629 66034  

Dzūkijos sodų bendrijoje Jasko-
nyse  9 arų žemės sklypas  su 

mūriniu namu, 133, 12 kv. m. 
pagrindinis plotas – 58, 26 kv. m., 
garažas – 21, 92 kv. m., ūkinis 
pastatas – 13, 58 kv. m., šiltna-
mis – 17, 01 kv.m. ir kiti kiemo 
statiniai. Tel. 8 682 51252

2 kamb. 34 kv. m. 3 a iš 9. Tel. 8 
610 91301

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 
45735

Bitinę faceliją, kviečius: vasa-
rinius, žieminius, kvietrugius, 
rugius ir šiaudus ritiniais. Tel. 8 
616 11588

Kiti daiktai

Varinis (guma padengtas trifazis 
kabelis), 15 mm, l = 30 m, 407, 
tel. 8 612 11851

Virtuvės baldai (7 dalys), NIKI II, 
2018 m., surinktas. Spalva – rie-
šutmedžio. Kaina – 190 Eur. Pia-
ninas PETROF. Tel. 8 683 23112

Namų kinas Toshiba (5-1), 60 
Eur. Namų kinas SONY (3-1), 
kaina – 50 Eur. Vokiška medinė 
viengulė lova su čiužiniu – 40 
Eur. Tel. 8 628 66606

Parduodamas vertikalus, profe-
sionalus 9 tonų hidraulinis kirvis, 
trifazis su dokumentais ir priedais 
už 400 Eur.Tel. 8 686 08504

Šviestuvai, televizorius su prie-
dėliu „Gold Star“, austos vilnonės 
lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Lygiavamzdis 2 vamzdžių šautu-
vas TOZ34 ER, 12x70 su inžek-
toriais ir prožektoriumi už 200 
Eur. Graižtvinis šautuvas IŽH 18 
MN308 Winchester su optika, 
labai geras dėklas, labai gero 
stovio. Kaina – 300 Eur. Tel. 8 
617 35189 

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, kreizo rėmas su 
varikliu. Tel. 8 656 38881

Naujas telefonas „Nokia 216“ už 
40 Eur. Tel. 8 687 06308

3-jų padėčių funkcinė lova, kaina 
– 350 Eur. Tel. 8 610 27959

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, boileris – 50 Eur  ir dušo 
kabina. Svetainės minkštas kam-
pas – 40 Eur, dvigulė lova, spinta 
ir stalai, dviejų dalių sekcija, vir-
tuvinės spintelės nuo 3 Eur. Tel. 
8 616 48116

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kine-
skopinių TV ir TV priedėlio TV 
STAR T910  distanciniai pulteliai 
nuo 3 Eur, laminuota medžio 
plaušų plokštė 275x170 cm – 1 
m2 – 2 Eur, naudotos durų var-
čios po 3 Eur, pakabinami švies-
tuvai nuo 5 Eur, rašalinis spalvo-

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

Perka

Teleloto bilietus su pakvietimu į 
studiją. Tel. 8 612 54947

Pirksiu sodo namelį, mokėsiu iki 
13 000 Eur. Tel. 8 623 20014

Išsinuomotų

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę aplink Leipalingį, 
pirmenybė – šienauti pievoms. 
Tel. 8 612 54947

Pirkčiau ar išsinuomočiau patal-
pas dirbtuvėms, siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 646 22367 

Išsinuomočiau garažą Druski-
ninkų savivaldybės ribose. Tel. 8 
624 95000

4 asmenų šeima ieško išsinuo-
moti 2 arba 3 kamb. butą, pagei-
dautina Vytauto g. arba Veisiejų 
g. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 
630 71019

Miškas, mediena, malkos

Nebrangiai parduodama eglinė ir 
pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8 
612 54947

Beržinės ir drebulinės malkos.

Tel. 8 648 92746, skambinti po 
15 h

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Pušinės malkos. Tel. 8 608 
70658

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 2 k. 50,69 kv. m.  
butas 5 iš 5 aukšte name Liškia-
vos g. Kaina 32 900 eurų. Tel. 8 
687 37575

Parduodamas suremontuotas ir 
paruoštas trumpalaikei nuomai 2 
k. 50,97 m2 butas 5 iš 5 aukšte 
Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur. 
Tel. 8 687 37575

Dviejų kambarių butas Ateities g.  
Buto bendras plotas – 49, 61 kv. 
m. 4 aukštas iš 6. Namas – reno-
vuotas. Kaina – 36 000 Eur. Tel. 
8 699 43002

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a 
mūrinis namas arba keičia į butą 

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Tel. 8 677 71255

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, 
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Išnuomojamos  28 kv. m. patalpos  I-jame aukšte adresu 
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Generatorių, starterių, siurblių 
remontas.

Tel. 8 650 66517

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

Parduodamos laminuotos baldinės plokštės (įvairių spal-
vų, likučiai, atraižos). Kaina – sutartinė. Tel. 8 626  90550

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosio-
se teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. 

Tel. 8 627 49416

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kiti. 
Tel. 8 693 99456

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS,grindinio 
TRINKELES,šaligatvio 

PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ
Tel. (8-620)65577

tas spausdintuvas „Epson“ – 12 
Eur, tel. 8 686 43600

Parduoda biuro kėdę „Happi“ 
(35€), juostinį fotoaparatą „Olym-
pus“(45€), barzdaskutes „Camry“ 
(18€), Philips (12€), nenaudotus: 
išmanųjį laikrodį (10€), išmaniąją 
apyrankę (5€), kojų limfodrenažo 
prietaisą (24€), dviratį treniruoklį 
(labai geros kokybės, 79 Eur), 
buvo pirktas „Studio Moderno“.
Tel. 8 612 29462

Skubiai išparduodami įvairūs bal-
dai: dvigulė lova, trijų dalių spinta, 
prieškambario spinta, paveikslai 
ir kt. Tel. 8 600 38260

Nuoma

Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 
3 kambarių butas Vytauto g. Kai-
na – 200+komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8630 69548.

1 kambarys 2 kambarių bute 
Gardino g. 33 su baldais ir buitine 
technika. Antrame kambaryje 
gyvena kiti nuomininkai. 150 Eur 
su mokesčiais. Tel. 8 650 27321

1 kamb. 3 kamb. bute Vytauto g. 
ir 1 kamb. 2 kamb. bute Vytauto 
g. rami vieta, balkonas, kaina – 
130 Eur. Tel. 8 607 38627

Išnuomojamas sodo namelis prie 
„Eglės“ san. 1 aukštas – 100 Eur. 
2 aukštas – 80 Eur. Tel. 8 675 
61036

2 kamb. butas Gardino g. 200 Eur 
+ komunaliniai. Tel. 8 650 27321

Automobiliai ir jų dalys

BMW, 2497 l, dyzelis, 1998 m. 
geros būklės, tel. 8 698 40423

Žigulys I, istoriniai numeriai, TA 

iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA 
iki 2024 m. Toyota Corolla, 2001 
m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 98506 

Dalimis: 1997 m. VW Passat 1,8 
turbo, 110 kW, 1998 m. 1.9 TDI, 
81 kW, 1999 m. Opel Astra, 1,6 
l benzinas, 74 kW, 1999 m. Peu-
geot 406, 2, 0 D, 66 kW, 2000 
m. VW Passat, sedanas, 1, 9 
TDI, 85 kW, 2003 m. Opel Astra, 
1.6 l benzinas, 2001 m. Mazda 
Premacy 2,0 TDI, 66 kW, 2007 
m. Peugeot 307, 1,6 HDI, 80 kW, 
2001 m. VW Sharan, 4 varomi 
ratai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel. 
8 613  91192

Dalimis: 1988-1991 m. Audi 80, 
1,8 benz. 2001 m. Ford Focus, 
1,6 benzinas. 1995 m. VW Pas-
sat 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m. VW 
Sharan, 1,9 TDI, 81 kW, 1996 m. 
Audi A6, 2,5 TDI, 103 kW, 1994 
m. VWW Golf, 1,8 benz., univer-
salas. 1997 m. Renault Scenic 
1,6 benz. Tel. 8 613 91192

Ieško darbo

Slaugytojos išsilavinimą ir darbo 
praktiką turinti 56 metų moteris 
ieško darbo. Tel. 8 626 48705

58 m. slaugė ieško slaugės ar 
bet kokio kito darbo, tel. 8 605 
05177

Vyras, turintis C, CE kategori-
jas ieško automobilinio krano, 
hidro manipuliatoriaus, auto-
mobilinio bokštelio vairuotojo 
ar traktorininko darbo.  
Tel. 8 627 66422

Dovanoja

Gal kas galėtų padovanoti sun-
kiai besiverčiančiam žmogui vei-
kiantį telefoną?  
Tel.  8 675 61036
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai. 
Tel. +370 698 72997

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748


