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Penkiakovininkų 
vietą Sportininkų 

rengimo centre 
Druskininkuose 

užims imtynininkai

16 psl.

Druskininkų 
ligoninei – 
restorano 

„Vitaminas B12“ 
parama

12 psl.

Simboliniu Sausio 
13-osios bėgimu 

pagerbti Lietuvos 
laisvės gynėjai

6 psl.

Pergalės kvadrato 
varžybose

Laima Rekevičienė

Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA, penkta-
dienį minėsiantis  veiklos de-
šimtmetį, šią sukaktį pasitin-
ka, būdamas vienu didžiausių 
sveikatingumo centrų visoje 
Rytų Europoje. Tai ir neabejo-
tinai kone ryškiausiai spindin-
ti Druskininkų pramogų ir tu-
rizmo verslo žvaigždė, kurios 
siūlomomis paslaugomis kas-
met naudojasi šimtai tūkstan-
čių žmonių. Atidarius vandens 
parką, planuota per metus su-
laukti apie 350 tūkstančių lan-
kytojų, tačiau jau per pirmus 
darbo metus vandens parkas 
sulaukė 424 626 lankytojų, o 
dabar lankytojų skaičius artė-
ja link 4 000 000.

Vandens parke dirba dešim-
tmetį

Druskininkų vandens parko ad-
ministracija džiaugiasi, kad dau-
gelis darbuotojų čia dirba nuo pat 
pirmųjų dienų. Jiems suteikiamos 
sąlygos mokytis, kelti kvalifikaci-
ją, tobulėti, siekti karjeros. Ne vie-
nas darbuotojas būtent vandens 
parke surado savo antrąją pusę, 
sukūrė šeimas. 

Pasitikdami dešimtąjį jubiliejų, 
centro AQUA darbuotojai mielai 
prisiminė pirmąsias darbo dienas, 
smagius nutikimus, papasakojo 
apie savo darbą. 

Druskininkų vandens parko di-
rektoriaus pavaduotoja Rasa 
Černiauskienė sako, kad į van-
dens parką atėjo dirbti, siekda-
ma naujų iššūkių – tokio objek-

to Lietuvoje iki tol nebuvo: „Per 
dešimtį metų vandens parkas 
augo, plėtėsi, ir tai dėka mūsų 
klientų, kurie norėjo ne tik mau-
dytis, bet ir čia gyventi, rūpintis 
sveikata, norėjo daugiau pramo-
gų ir atrakcijų. Žinoma, tai, kad 
įstaiga sėkmingai augo, dide-
lis mūsų Savivaldybės ir paties 
centro AQUA vadovų, ir pačių 
darbuotojų nuopelnas. Tapome 
liudininkais, kad kartais ir neį-
manoma tampa įmanoma – juk 
kažkada net svajoti negalėjome, 
kad apleisti senųjų fizioterapijos 
gydyklų pastatai galėtų tapti to-
kiu įspūdingu vandens parku. Tai 
akivaizdus įrodymas, kad drąsios 
svajonės gali tapti realybe.“

R. Černiauskienė pasakojo, kad 
vandens parko kolektyvas visa-
da buvo žingeidus, norėjo tobulė-
ti ir mokytis: „Neramu buvo tik pir-
mąją dieną, nes nežinojome, kaip 

viskas veiks, ar nebus kokių trik-
džių. O šiandien žinome, kad gali-
me padaryti viską. Manau, galime 
dar labiau augti.“ 

Rasa prisiminė, kad pirmaisiais 
metais pasitaikė ir įdomesnių nu-
tikimų: „Vandens parke yra šešių 
skirtingų spalvų nusileidimo kal-
neliai, taigi mūsų klientai, gavę, 
tarkime, raudonos spalvos apy-
rankę, ieškodavo būtent raudo-
nos spalvos kalnelio. Ir teirauda-
vosi, kur galėtų įsigyti kitų spalvų 
apyrankių, kad galėtų nusileisti 
kitų spalvų kalneliais...“

Daivos Žaptorienės sūnus 
Laimis Žaptorius pasakojo, kad 
darbas vandens parke jam iš kar-
to atrodė įdomus, o tai, kad įmo-
nėje sėkmingai nuo pirmųjų dienų 
dirba jo mama, dar labiau paskati-
no čia įsidarbinti. 

Vaikinas vandens parke pradė-
jo dirbti vasaromis, kai vandens 
parkui reikia papildomų darbuo-
tojų. Kaip ir kiekvienas jaunas 
žmogus, norėjo užsidirbti savo 

pinigų. Jis patiko kolektyvui, o 
kolektyvas – jam. Baigęs moky-
klą, verslo vadybą studijavo ne-
akivaizdžiai, tad galėjo čia dirbti. 
Ateityje norėtų įgyti su sportu su-
sijusią specialybę. 

25-erių Laimis Žaptorius pa-
sakojo, kad baseinų erdvėje, ku-
rioje dirba, pasitaiko įvairių atve-
jų: „Dažnai suaugę žmonės per 
daug pasitiki savo jėgomis, įli-
pa į bangų baseiną ir, pervertinę 
savo jėgas, negali išsilaikyti van-
dens paviršiuje, pradeda skęsti. 
Tada jau tenka juos gelbėti. Tur-
būt dažniausiai bėdų kyla vyres-
nio amžiaus žmonėms, čiuož-
dami nusileidimo takeliais jie 
kartais pasimeta, nučiuožę sun-
kiai išsilaiko ant pripučiamos val-
telės ir įkrenta į vandenį. Žinoma, 
stengiamės žmones perspėti, 
kad baseinai nėra gilūs, kad už-
tenka atsistoti ant kojų, tačiau tai 
ne visa-
da pa-
d e d a . “ 

Druskininkų vandens parkas švenčia 
dešimtmetį

4-5 psl.

Daiva Žaptorienė  ir jos sūnus Laimis Žaptorius

Rasa Černiauskienė

8 psl.
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Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisija
Praėjusią savaitę sušauktame 

Druskininkų savivaldybės an-
tikorupcijos komisijos posėdy-
je dalyvavo Druskininkų savival-
dybės antikorupcijos komisijos 
pirmininkė,  Savivaldybės tary-
bos narė  Gražutė Kuneikienė, 
komisijos pirmininko pavaduo-
tojas, mero pavaduotojas, Sa-
vivaldybės tarybos narys Linas 
Urmanavičius bei komisijos na-
riai: Vida Krisiuvienė, Algimantas 
Stoncelis, Algis Bolys, savivaldy-
bės kontrolierius Sigitas Valen-
tukevičius,  Jovaišių kaimo ben-
druomenės pirmininkas Vytautas 
Gintutis, Viečiūnų bendruome-
nės „Versmė“ tarybos narė Inga 
Kostina, Leipalingio miestelio 
bendruomenės pirmininkė,  Avi-
rio seniūnijos seniūnaitė Žane-
ta Krivonienė. Posėdyje taip pat 
dalyvavo Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė, direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė, 
centralizuoto vidaus audito sky-

riaus vedėjas, asmuo, atsakin-
gas už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę savivaldybės adminis-
tracijoje Algimantas Petrauskas. 
Posėdyje svarstyti klausimai dėl  
Druskininkų savivaldybės anti-
korupcijos komisijos 2016  metų 
veiklos ataskaitos. Pranešėja –  
Antikorupcijos komisijos pirmi-
ninkė G.  Kuneikienė. Buvo pri-
statyta antikorupcijos komisijos 
veikla 2016 metais, numatytos 
priemonės 2017 metams. Nutar-
ta antikorupcijos ataskaitai pri-
tarti ir teikti ataskaitą Tarybos po-
sėdžiui. Taip pat posėdyje buvo 
pateikta informacija dėl Druski-
ninkų savivaldybės korupcijos 
prevencijos 2016-2018 metų pro-
gramos  įgyvendinimo priemo-
nių plano vykdymo. Pranešėjas 
A. Petrauskas pateikė informa-
ciją apie korupcijos prevencijos 
programos priemonių plano vyk-
dymą. A. Petrauskas taip pat pri-
statė apklausos „Lietuvos korup-
cijos žemėlapis 2016“ rezultatus. Praėjusią savaitę sušauktas Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdis/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Kvietimas teikti NVŠ programas
Kviečiame teikti neformaliojo 

vaikų švietimo programas. Rei-
kalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ 
programai yra apibrėžti Švieti-
mo ir mokslo ministro patvirtin-
tame Neformaliojo vaikų švieti-
mo lėšų skyrimo ir panaudojimo 
tvarkos apraše (2016-01-05  
įsakymas Nr. V-1).

Bendrojo ugdymo mokyklos 

NVŠ krepšelio gauti negalės – 
jose neformalus švietimas vyks, 
kaip ir anksčiau, pagal ugdymo 
planus.

NVŠ krepšelio lėšomis galės 
būti finansuojama viena vaiko 
pasirinkta programa.

Visi NVŠ teikėjai – savival-
dybės, valstybės įstaigos, ne-
vyriausybinės organizacijos, 

viešosios įstaigos ar laisvieji 
mokytojai, kūrėjai ir kt., pagei-
daujantys užimti mokinius įdo-
mia ir prasminga veikla ir keti-
nantys pretenduoti į valstybės 
skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, 
Savivaldybei iki 2017 m. sausio 
26 d. pateikia šiuos dokumen-
tus:

1. NVŠ teikėjo atitikties reika-

lavimus patvirtinančius doku-
mentus – registracijos juridinių 
asmenų registre pažymėjimo 
kopiją, laisvieji mokytojai – in-
dividualios veiklos pažymos ko-
piją ar verslo liudijimo kopiją 
(pateikti po programos patvirti-
nimo), dokumentus patvirtinan-
čius, kad asmuo gali dirbti nefor-
maliojo vaikų švietimo mokytoju;

2. Pridedamą NVŠ programos 
atitikties reikalavimams paraiš-
kos formą;

3. Laisvos formos NVŠ progra-
mos aprašymą;

4. Sutartis dėl patalpų nuomos 
(jeigu patalpos nuomojamos);

5. Prireikus komisija gali pa-
prašyti pateikti papildomus do-
kumentus.

Savivaldybės vadovai padėkojo prie savanorystės akcijos 
prisijungusiems druskininkiečiams

Druskininkiečiai –  gerašir-
džiai, nuoširdžiai norintys pa-
dėti ir ištiesti pagalbos ranką.  
Tai dar kartą įrodė gerų darbų 
maratono „Pradėk nuo savęs“ 
akcija „Tapk savanoriu bent 
vienai dienai“, kurioje visi no-
rintys galėjo išmėginti savo 
jėgas savanoriškoje veikloje 
ir prisidėti prie Druskininkų 
įstaigų ir organizacijų darbo. 
Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės vadovai su-
sitiko su savanorišką veiklą 
išbandžiusiais akcijos daly-
viais, išklausė jų įspūdžius ir 
patirtį savanoriškoje veikloje, 
padėkojo už iniciatyvumą ir 
įteikė Druskininkų savivaldy-
bės mero Ričardo Malinausko 
pasirašytas padėkas.

Visuomenės sveikatos biure 
savanoriavęs Kęstutis Krance-
vičius pasidalino užsienio šalių 
patirtimi savanorystės srityje, 
pasidžiaugė, kad savanoriška 
veikla užsiima ir užsienyje gyve-
nantys jo vaikai. Savo energija 
ir gerumu K. Krancevičius visus 
paskatino ir toliau tęsti pradėtą 
gerų darbų maratoną.

K. Krancevičius negailėjo gra-
žių žodžių susitikime dalyvavu-
siam mero pavaduotojui Linui 
Urmanavičiui, visada suran-
dančiam laiko susitikimams ir 
nuoširdžiam bendravimui su 
druskininkiečiais. Savanoriai 
džiaugėsi ir Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Ligitos Bara-
nauskienės bendravimu, visi 

vienbalsiai nutarė, kad ši akcija 
jiems sugriovė biurokratų stere-
otipą, mat  visi, su kuriais teko 
bendrauti buvo paslaugūs ir ge-
ranoriški.

„Savivaldos darbe svarbiausia 
atviras kontaktas su žmonėmis 
– mums visiems tikrai rūpi kuo 
gyvena kiekvienas bendruome-
nės narys, kokios jo problemos, 
džiaugsmai, kuo galime prisidė-
ti, kad gyvenimas taptų geres-
nis. Todėl kiekvieną kartą, suti-
kęs tokius atvirus, savanoriškai 

norinčius padėti kitiems žmo-
nes, džiaugiuosi, kad esame sti-
prūs pasirūpinti ne tik savimi, 
bet ir šalia esančiais“,  –  sakė 
L. Urmanavičius.

Kai kuriems savanoriams da-
lyvavimas akcijoje padėjo ap-
sispręsti dėl tolimesnės savo 
ateities – gimnazistė Živilė Ma-
laškevičiūtė, savanoriavusi 
Druskininkų ligoninės Vidaus 
ligų skyriuje atviravo, kad iki šiol 
svajojo ateitį sieti su medicina, 
tačiau jautrios akimirkos ben-

draujant su pacientais privertė 
susimąstyti, ar tikrai galėtų dirb-
ti panašų darbą. Pasak Živilės, 
medicinos darbuotojo darbas 
yra nelengvas, reikalauja daug 
psichologijos žinių, susikaupi-
mo. Visgi veikli mergina džiau-
giasi, kad akcijos „Tapk sava-
noriu bent vienai dienai“ dėka 
išmėgino tai, apie ką svajojo bei 
tęsia savanorystės veiklą Drus-
kininkų ligoninėje.

Pasibaigus akcijai Druskininkų 
ligoninė sulaukė žmonių, norin-

čiųjų savanoriauti – su jais jau 
pasirašytos tolimesnio bendra-
darbiavimo sutartys, o jų pagal-
ba – svarbi ir reikalinga pacien-
tams bei ligoninės kolektyvui.

„Džiaugiuosi, kad kai kurie ak-
cijos dalyviai toliau tęsia sava-
norišką veiklą, kiti turi savano-
rystės planų ateičiai, galbūt jų 
pavyzdys paskatins ir kitus iš-
mėginti savanorišką veiklą. 
Toks ir buvo šios akcijos tiks-
las – parodyti, kad tapti sava-
noriu bent vienai dienai gali-
me kiekvienas iš mūsų. Ir nors 
akcija baigėsi, tačiau įstaigos 
ir organizacijos, o svarbiau-
sia – žmonės – laukia norinčių-
jų bendru darbu pasaulį pada-
ryti šviesesnį“,  – po susitikimo 
sakė Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė.

Akcijoje dalyvavę savanoriai jė-
gas išbandė Socialinių paslau-
gų centro Leipalingio skyriuje, 
Visuomenės sveikatos biure,  
Druskininkų ligoninėje Vidaus 
ligų ir Reabilitacijos skyriuose, 
Druskininkų Švč.Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės parapijoje,  
Ratnyčios parapijos Carito vai-
kų dienos centre „Džiugučiai“,    
Maltos ordino pagalbos tarny-
bos Druskininkų skyriuje.

Akcijos organizatoriai dar kar-
tą dėkoja savanoriams, o visus 
druskininkiečius ir kurorto sve-
čius kviečia ir toliau aktyviai da-
lyvauti gerų darbų maratono 
„Pradėk nuo savęs“ renginiuose.

Druskininkų savivaldybės vadovai susitiko su savanorišką veiklą išbandžiusiais akcijos dalyviais, išklausė jų įspūdžius ir patir-
tį savanoriškoje veikloje, padėkojo už iniciatyvumą ir įteikė Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko pasirašytas padė-
kas/Dovilės Ciūnienės nuotrauka
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Posėdžiavo Savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Šią savaitę Druskininkų jauni-

mo užimtumo centre organizuo-
tas savivaldybės jaunimo reikalų  
tarybos (SJRT) posėdis, kuria-
me aptartos jaunimo problemų 
sprendimo galimybės, planuotos  
priemonės jų efektyviam sprendi-
mui. Posėdyje dalyvavo SJRT pir-
mininkas, mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius, mero patarėja 
Irena Lynikienė, Savivaldybės ta-
rybos narys Artūras Skausmenis, 
Švietimo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Diana Brown, Druskininkų 
jaunimo užimtumo centro atstovai 
– Aušra Nedzinskienė ir Juozas 
Kazlauskas bei jaunimo atstovai 
– Ieva Sutkutė, Emilija Širvinskai-
tė, Ieva Dovidauskienė.

Mero pavaduotojas, SJRT pirmi-
ninkas teigė, kad, norint užtikrin-
ti efektyvesnį jaunimo problemų 
sprendimą bei paslaugų įvairovę 
ir kokybę, reikia sistemiškai žiū-
rėti į darbą su jaunimu savivaldy-
bėje, bendradarbiaujant viešajam 
ir privačiam sektoriams, įvairioms 
biudžetinėms ir NVO organiza-
cijoms. Norint pasiekti geresnių 
rezultatų, reikėtų analizuoti da-
bar vykdomų priemonių efektyvu-
mą, taip pat planuoti naujas, atsi-
žvelgiant į pasikeitusią situaciją 
savivaldybėje bei jaunų žmonių 
individualius poreikius. Mero pa-
vaduotojas įvardino  aktualių pro-
blemų sprendimo būdus: jaunimo 

dalyvavimo ir įsitraukimo didini-
mą; jaunimo verslumo ugdymą ir 
nedarbo mažinimą; palankių jau-
nimo sveikatos priežiūros sąly-
gų sudarymą; tarpžinybinio ben-
dradarbiavimo stiprinimą, teikiant 
kompleksinę pagalbą; užtikrinti 
su jaunimu dirbančių organizacijų 
veiklos kokybę didinant jų poten-
cialą bei atsakingų asmenų kom-
petencijų plėtrą.

Savivaldybės tarybos narys A. 
Skausmenis, aktyviai dirbantis su 

kaimiškomis bendruomenėmis, 
pastebėjo, kad labai svarbu ma-
žinti socialinę atskirtį tarp miesto 
ir kaimiškų vietovių jaunų žmonių 
užimtumo sąlygų. Jis pasidžiaugė 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro darbuotojų vykdomu mo-
biliu darbu su jaunais žmonėmis 
Jovaišių kaime, ragino vykti į ben-
druomenes dažniau, nes tai susi-
laukia didelės sėkmės.

Druskininkų savivaldybės mo-
kinių tarybos narės I. Sutkutė, 

E. Širvinskaitė vieningai sutarė, 
kad viena iš aktualesnių proble-
mų mokyklose yra nepakanka-
mas dėmesys emocinei sveika-
tai. Dauguma jaunuolių patiria 
psichologinį bendraamžių, o taip 
pat suaugusiųjų spaudimą – dėl 
patyčių, mokymosi sunkumų, iš-
vaizdos ir panašių dalykų. Mergi-
nos siūlė efektyvinti  prevencinių 
programas, o, planuojant priemo-
nes, labiau įtraukti pačius jaunus 
žmones, skatinti didesnę asmeni-

nę bei socialinę atsakomybę savo 
asmeniniu pavyzdžiu.

JUC direktorė A. Nedzinskienė 
teigė, kad, norint didinti jaunimo 
įsitraukimą, būtina naudoti mo-
dernias IT, ji pažymėjo, kad la-
bai reikšmingas būtų bevielio ry-
šio interneto stotelės įrengimas, 
veikiantis tiek įstaigos viduje, tiek 
lauko teritorijoje, kurioje ypač va-
sarą laisvalaikį mėgsta leisti skate 
parko lankytojai ir kiti jaunuoliai.

JUC renginių organizatoriaus 
J. Kazlausko nuomone, reikia ne 
piktintis jaunimo pomėgiu naudo-
tis išmaniomis technologijomis, 
bet tai išnaudoti, kuriant aktyves-
nius socialinius ryšius ir didinant 
jų tarpusavio komunikaciją. Spe-
cialistas pristatė E-sporto prie-
mones, numatytas 2017 m. JUC 
veiklos plane – kompiuterinių žai-
dimų turnyrus, klubus ir kitus ren-
ginius.

Švietimo skyriaus vyriausio-
ji specialistė  D. Brown padėko-
jo visiems dalyvavusiems bei tei-
kusiems pasiūlymus dėl jaunimo 
situacijos savivaldybėje gerini-
mo, taip pat informavo, kad Drus-
kininkų savivaldybės 2017-2019 
m. Jaunimo problemų sprendimo 
planas bus teikiamas Savivaldy-
bės tarybai tvirtinti vasario mėne-
sį, taigi iki sausio 31 d. dar galima 
teikti pasiūlymus el. paštu: diana-
brown@druskininkai.lt.

Druskininkų jaunimo užimtumo centre organizuotas savivaldybės jaunimo reikalų  tarybos (SJRT) posėdis/Jaunimo užimtumo 
centro archyvo nuotrauka

Praėję metai Druskininkams padovanojo tris poras dvynukų ir 
daugiau santuokų

Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus pateikta praėjusių metų 
statistika rodo, kad 2016-ieji drus-
kininkiečiams buvo geri: Drus-
kininkų bendruomenė praturtė-
jo net trimis poromis dvynukų, 
padaugėjo santuokų. Pasak Tei-
sės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėjo pavaduotojos Ramu-
tės Juonienės, santuokų skaičius 
Druskininkuose nuo 2011 metų 
kasmet didėja. Praėjusiais metais 
Druskininkuose susituokė 209 
poros, iš kurių 29 – mišrios, t. y., 
vienas iš jaunavedžių – užsienio 
pilietis. Santuokos sudarytos su 

Airijos, Danijos, Izraelio, Rusijos, 
Baltarusijos, Latvijos, Jungtinės 
Karalystės, Lenkijos, Graikijos, 
Azerbaidžano, Ukrainos ir Vokie-
tijos piliečiais.

Didžioji dalis jaunavedžių san-
tuokas registravo prieš keletą 
metų atnaujintame ir išpuoselė-
ta aplinka garsėjančiame Drus-
kininkų miesto muziejuje. Drus-
kininkuose santuokas registravo 
ne tik druskininkiečiai, bet ir jau-
navedžiai iš Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės, Alytaus, Pane-
vėžio, Ukmergės, Šalčininkų, 
Varėnos, Lazdijų ir kitų miestų. 

Pernai įregistruotos 67 ištuokos.  
Praėjusiais metais sudaryti 

322 mirties įrašai: mirė 155 vy-
ras ir 167 moterys.

2016-aisiais Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyriuje buvo 
įregistruoti 233 naujagimiai 
(2015-aisiais jų buvo 219). Gimė 
122 berniukai ir 111 mergaičių. 
Įregistruota 3 poros  dvynukų: 
gimė sesutės Eva ir Elija, bro-
liukai Ignas ir Lukas,  sesutė 
Karina ir broliukas Kajus. 2015 
metais buvo įregistruota tik vie-
na pora dvynukų.

Praeitais metais populiariausi 

mergaičių vardai buvo Ema, Ga-
brielė, Rusnė. Taip pat populia-
rūs buvo Emilijos, Gabijos, Ie-
vos vardai.

Populiariausias berniuko var-
das – Lukas, antroje vietoje – Jo-
kūbas. Taip pat populiarūs Jorio, 
Dominyko, Mato, Roko  vardai.

R. Juonienė pasidžiaugė, kad 
2016 metais buvo prisiminti gra-
žūs, rečiau vartojami lietuviški 
vardai: berniukams suteikti to-
kie vardai, kaip Vytautas, Jo-
nas, Ąžuolas, Juozas, Motiejus, 
Raigardas, mergaitėms – Elž-
bieta, Ona, Elzė, Marija.

Pasak Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotojos Ramutės 
Juonienės, santuokų skaičius Druskinin-
kuose nuo 2011 metų kasmet didėja/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptarti atliekų tvarkymo rinkliavos 
skaičiavimo klausimai

Antradienį Druskininkų savival-
dybės vadovai ir administracijos 
specialistai susitiko su Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tro (ARATC)  vadovu Algirdu Rei-
pu ir aptarė diferencijuotos  rin-
kliavos  už atliekų  surinkimą bei 
tvarkymą skaičiavimo klausimus. 
Praėjusiais metais Vyriausybei 
priėmus taisykles, reglamentuo-
jančias  vietinės rinkliavos už ko-
munalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų, ir atliekų tvarky-
mą paskaičiavimo dydžius, visos 
savivaldybės privalo apskaičiuoti 
naująją rinkliavą. Pagrindinis rei-
kalavimas – diferencijuoti rinklia-
vas, nustatant pastoviuosius bei 
kintamuosius kaštus.

ARATC vadovas pristatė vieną iš 
galimų pastoviųjų ir kintamųjų kaš-
tų apskaičiavimo metodiką. Susiti-
kimo metu Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinauskas 

pabrėžė, kad Savivaldybė laikysis 
Vyriausybės patvirtintų taisyklių, 
tačiau naujoji rinkliava turi būti ap-
skaičiuojama, pirmiausia atsižvel-
giant į gyventojų interesus. „Priva-
lome atlikti optimalius ir pagrįstus 
įmokų skaičiavimus ir tik tada pri-

imti galutinį sprendimą“,  – sakė R. 
Malinauskas.

Susitikime nuspręsta, kad ar-
timiausiu metu ARATC vadovas 
parengs daugiau skaičiavimo va-
riantų, kurie bus aptarti kito susi-
tikimo metu.

Sušauktas pasitarimas 
keleivių vežimo klausimais

Trečiadienį Druskininkų savival-
dybės vadovai susitiko su UAB 
„Kautra“ atstovais ir aptarė per 
2016-uosius nuveiktus darbus, 
diskutavo keleivių vežimo tobuli-
nimo ir paslaugų teikimo kokybės 
gerinimo klausimais, analizavo 
vietinių ir priemiestinių maršru-
tų aktualijas. Susitikimo metu pa-
sidžiaugta, kad šiais metais UAB 

„Kautra“ Druskininkų filialo auto-
busų parką papildė net trys pa-
togūs autobusai, kuriais miesto 
ir priemiestiniais maršrutais pa-
togiai vežami druskininkiečiai bei 
kurorto svečiai.

Susitikime pasidžiaugta iki šiol 
pasiektais puikiais keleivių ve-
žimo Druskininkų savivaldybėje 
rezultatais: keleiviai vežami šiuo-
laikiško dizaino patogiais auto-
busais, savivaldybės teritorijoje 
atnaujinti autobusų stotelių pa-
viljonai, juose įrengtos informa-
cinės švieslentės, įdiegta elek-
troninio bilieto sistema, mokinio 
e-bilietas, dirba druskininkiečiai 
vairuotojai, kuriuos gyventojai 
jau įprato matyti visada manda-
gius, pasitempusius ir tvarkin-
gomis uniformomis. Viešasis 
transportas Druskininkų savival-
dybėje pritaikytas ir negalią tu-
rintiems žmonėms.

Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai su Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro (ARATC)  vadovu Algirdu Reipu aptarė diferencijuotos  rinkliavos  už 
atliekų  surinkimą bei tvarkymą skaičiavimo klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Su UAB „Kautra“ atstovais aptarti kelei-
vių vežimo klausimai/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka
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Daug kas priklauso nuo paties 
žmogaus, vieni „ekstremalai“, kiti 
ne, vieni džiaugiasi,  kiti pyksta. 
Būna visko, ypač kai per dieną 
apsilanko daugiau nei 2000 žmo-
nių. Susikalbu beveik visada – jei 
ne žodžiais, tai gestais. Pasitai-
ko, kad žmonės pasiklysta, pa-
siteirauja pagalbos, tuomet nu-
rodai jiems kryptį. Stengiamės 
pasiklydusius žmones rasti, ben-
draujame per racijas, blogiausiu 
atveju naudojame garsinį signa-
lą visiems vandens parko lanky-
tojams.“

Jo mama Daiva Žaptorienė pa-
sakojo, kad, vos pradėjus statyti 
vandens parką, ji buvo nusiteikusi 
čia dirbti. Apie šį norą iškarto pa-
pasakojo visiems draugams. Kad 
renkami darbuotojai, sužinojo, bū-
dama Palangoje: „Man paskam-
bino draugai ir paragino greičiau 
grįžti, atnešti savo CV, nes buvo 
paskutinė darbuotojų atrankos 
diena. Skubėdama grįžau iš Pa-
langos, CV atnešiau į centro „Dai-
nava“ medinį žalią namelį, kur tuo 
metu buvo įsikūrusi parko admini-
stracija. Mane pakvietė į porą po-
kalbių, taip ir patekau čia. Kai tik 
pradėjome dirbti, buvo labai įdo-
mu, nes viskas buvo nauja. Iššū-
kis buvo visiems, sodinome gė-
les, valėme grindis. Ir laikrodukai 
tuomet buvo kitokie, dėjome juos 
į maišelius, surinkinėdavome iš 
lankytojų, džiovindavome. Pirma 
darbo diena buvo tikras šokas – 
žmonių buvo daug, visų darbuo-
tojų rankos drebėjo. Dirbdavome 
pamainomis – vieni dirbo, kiti ste-
bėjo ir sekė, kaip ir kas ką daro. Iš 
pradžių visi buvome labai įsitem-
pę. Kai važinėjome po Vokietijos 
ir Čekijos vandens parkus, paste-
bėjome, jog visi žmonės atrodė 
tokie atsipalaidavę, visai kitaip nei 
mes. Tačiau po dešimties metų ir 
mes čia jau susidirbę, dirbame be 
nerimo, kaip šeima. Mano kolek-
tyvas, juokaudami, vadina mane 
„mamule“. Aš mėgstu tvarką, ir 
kiti tai gerai žino, esame pasi-
skirstę – kas, ką ir kada dirba.“

Daiva sako, kad suaugę van-
dens parko lankytojai daugiausiai 
renkasi pirčių erdvę. Jos žodžiais, 
„sunkiausi“ lankytojai – lietuviai, 
triukšmingiausi – lenkai, o įnorin-
giausi – rusai: „Pastarieji  nori dau-
giausia dėmesio, jie išleidžia dau-
giausia pinigų, jų poreikiai taip pat 
didžiausi, kartais su vienu kitu gali 
prašnekėti ir pusvalandį. Beje, 
kasmet lankytojai vis reiklesni.“

Paklausta, ar yra pasitaikę ko-
kių nors įdomesnių, kuriozinių nu-
tikimų, pašnekovė sakė, kad jų 
būta išties nemažai. Pavyzdžiui, 
kai kurie lankytojai bando ieškoti 
spintelių pagal laikrodukų nume-
rius. Jie nežino, kad gali naudo-
tis bet kuria spintele: „Įsivaizduo-
kite – laikroduko numeris 4400, o 
spintelės – 1500, lankytojai vaikš-
to ratais, neranda tų spintelių, 
tada kreipiasi į mus pagalbos. Iš 
tikrųjų daug įdomybių pasitaiko, 
turbūt reikėtų juos užsirašinėti, 
kad atsimintume.“

Vandens pramogų erdvėje dir-
bantis Gintaras Bitinas pasakojo, 
kad yra buvę atvejų, kai buvo kilę 
abejonių, ar klientas tilps į nusilei-
dimo kalnelio vamzdį, bet visuo-
met tilpdavo. Pasakodamas apie 
įdomesnius nutikimus, jis prisimi-
nė vieną moterį, kuri leidosi nuo 
nusileidimo kalnelio „Azartas“: 
„Nusileidusi, ji ir liko gulėti po van-
deniu, gražiai susidėjusi rankutes 
ant krūtinės, stipriai sučiaupusi lū-

pas ir užsimerkusi. Taip gulėjo gal 
5 sekundes. Ją iškėlusiam dar-
buotojui  pasiteiravus, kodėl gulė-
jo, paaiškino maniusi, jog tebesi-
leidžia kalneliu...

Kita moteris atvedė vaikutį į vai-
kų erdvę, paliko darbuotojų prie-
žiūrai, o pati nuėjo į pirčių erdvę, 
kurioje tuo metu vyko nuogalių 
vakaras. Atėjus laikui pasiimti vai-
kutį, moteris atėjo, kaip gimusi, – 
be drabužių.“

Pasak G. Bitino, vandens pramo-
gomis mėgaujasi įvairaus amžiaus 
žmonės: „Garbaus amžiaus se-
nelius anūkai prikalbina nusileis-
ti „Ekstremaliuoju“ ar „Adrenalino“  
kalneliais. Pasitaiko, kad koks se-
nolis, nusileidęs, ir už širdies grie-
biasi. O vienas senjoras, nuspren-
dęs nusiliesti nusileidimo kalneliu, 
paklaustas, ar tikrai to nori, atsakė: 
„Vaikeli, geriau jau mirsiu kalnelyje 
nei lovoje“!“. 

Būna įvairių „nuotykių“ – prade-
dant pamestais maudymosi kos-
tiumėliais, baigiant neatsakingų 
tėvelių „pamirštais“ vaikais. Juos 
vedamės į vaikų dalį, saugome ir 
ieškome tėvų...

„Šiuo metu vandens erdvė-
je pati populiariausia pramo-
ga – „Bermudai“, daug jaunimo 
mėgsta žaisti krepšinį vandenyje. 
Populiarūs  treniruokliai vandeny-
je. Žmonės dėl jų kartais ir eilėse 
laukia – norinčiųjų labai daug“, – 
sako G. Bitinas. 

Ilgamečiai vandens parko dar-
buotojai Donatas Stonkus ir 
Mantas Baltrušaitis yra dalyva-
vę įvairiuose pirtininkų renginiuo-

se, konkursuose.  „Vandens parke 
buvo surengta atranka į pasaulio 
pirtininkų čempionatą. Sudaly-
vavome ir išvažiavome, – šypso-
si Mantas, sakydamas, kad tokie 
renginiai labai praplečia akiratį. – 
Pamatai, kaip kiti pirtininkai dirba, 
susipažįsti su kita pirties kultūra. 
Rytų ir Vakarų pirties kultūra vi-
siškai skiriasi. Lietuvoje pirtis sie-
jama daugiau su sveikata, jėgų 
atstatymu, o   ten pirtis yra tea-
tras, o pirtininkai – tarsi artistai, 
kuriantys šou su rankšluosčiais. 
Mums tai naujas dalykas“. 

Donatas pasakojo, kad iš kon-
kursų semiasi patirties, žiūri, ką 
galėtų pritaikyti savo darbe: „Tar-
kime, pirtyse,  kai kurias progra-
mas atliekame su muzika, ku-
riame gerą nuotaiką, mokomės 
ir rankšluosčiais „žongliruoti“. 
Lankytojams tai labai patinka, ir 
mums smagu“. 

Pirtininkai sako, kad jie progra-
mas veda įvairiose pirtyse, nes tai 
suteikia įvairovės, nėra monotoni-
jos. Ir patys stengiasi įnešti nau-
jų vėjų – tarkime, iš namų vasa-
rą atnešdavo šviežių vaistažolių, 
įdomesnių vantų, kurias naudojo 
pirčių programose.  Tai įdomu ir 
klientams, ir patiems padeda to-
bulėti.  Didžiausią džiaugsmą pir-
tininkams teikia laimingi klientai, 
žinojimas, kad jų vedamos pro-
gramos žmonėms patinka. 

Mantas ir Donatas Rygoje (La-
tvija) baigė Pirties akademiją, turi 
diplomus. 

Pirtininkas Antanas Fedaravi-
čius prisiminė, kad kartą pirtyje į 

vantų programą susirinko net 23 
moterys. Ir visas jas teko išvano-
ti: „Tąkart net mano kraujospūdis 
nukrito, tai buvo išskirtinis atve-
jis.“ Jis sako, kad kiekvienas lan-
kytojas pats įvertina savo galimy-
bes, bet kaskart pirtininkas stebi, 
ar žmogus gali dalyvauti progra-
moje. 

Skirtingų tautybių žmonės pirty-
se elgiasi skirtingai, bet pirtinin-
kai situaciją visuomet kontroliuo-
ja, kad visi pirtyse gerai jaustųsi. 
„Kartais žmonės po programų per 
daug atsipalaiduoja. Išėję, tarki-
me iš ekstremalios „Kantri“ pirties 
pamiršta ir šlepetes, ir rankšluos-
čius, apsiauna svetimas šlepetes, 
kartais keliais dydžiais mažesnes 
ar didesnes... Kas būdinga pirčių 
lankytojams? O gi tai, kad jie per-
vertina savo galimybes. Niekas 
nenori iš pirčių programos išei-
ti pirmas, nenori pasirodyti silpni. 
Ypač, jeigu būna su draugais. 

Nuo pat pirmųjų vandens parko 
veiklos dienų pirčių erdvėje  dir-
banti Laura Savonienė sako, kad 
pasitaiko įvairių klientų. Būna ir to-
kių, kurie reikalauja ypatingo dė-
mesio, pageidauja, kad juos visur 
lydėtų. Vienas garbaus amžiaus 
druskininkietis kasdien ateidavo 
į pirtis ir prašydavo veido kaukių. 
Negalėdamas vieną dieną ateiti, 
net prašė   išsinešti kaukę į na-
mus – tokia efektyvi ji buvo... Vy-
rai sako, kad vandens parke nau-
dojamos kaukės esą padeda nuo 
plaukų slinkimo. 

Laura sako, kad yra klientų, ku-
rie Druskininkų vandens parko 
pirtyse lankosi nuolat nuo pat pir-
mųjų dienų. Atvyksta kas mėne-
sį ar net kas savaitę. Ir ne tik lie-
tuviai, bet ir lenkai, baltarusiai, 
Kaliningrado srities gyventojai.

Populiariausios pirtys tos, ku-
riose vykdomos programos. Yra 
žmonių, kurie ne pirmą kartą lan-
kosi pirtyse ir žino, kada kurioje 
pirtyje vyksta programa.  Lanky-
tojai pamėgo „Alkos“, „Alnus“ pir-
tis, vantų, medaus, druskos pro-
gramas, veido kaukes. 

Laura vandens parke skirtingo-
se pamainose dirba kartu su savo 
vyru ir sako, kad toks darbas la-
bai patogus, nes abu gali prižiū-
rėti savo mažylius. 

Inžinierius Viktoras Mali-
nauskas – taip pat vienas iš pir-
mųjų vandens parko darbuoto-
jų.  Jį iš karto sudomino naujos 
galimybės – juk tokio objekto 
Lietuvoje iki tol nebuvo. „Daug 
naujovių čia atradau – baseinų, 
pirčių įrangą. Tiesa, iš pradžių 
didelėse parko erdvėse ir pasi-
klysdavome, sukdavome ratus. 
Ypač rūsyje, kuriame yra, kaip 
patys sakome, visas „fabrikas“.  
Dabar net nesitiki, kad jau pra-
bėgo dešimtmetis. Ir aš, ir ko-

legos didžiuojamės, kad dirba-
me Druskininkų vandens parke. 
Darbas įdomus, žinoma, ir atly-
ginimas geras.“ Viktoras negai-
li gražių žodžių vandens par-
ko kolektyvui: „Labai šaunūs 
darbuotojai: jauni, entuziastin-
gi, draugiški. Bendraujame ne 
tik darbe. Prieš ketverius me-
tus net muzikinę grupelę subū-
rėme –  parke dirba keletas mu-
zikantų.

Gintaras Kerpakis nuo pat 
pradžių dirba vandens parke. 
Pradėjęs dirbti pirtininku, vėliau 
tapo vyr. pirtininku, o dabar va-
dovauja pirčių skyriui. Aktyviai 
dalyvaudavo kursuose, baigė 
Rygos pirčių akademiją. „Dir-
bame, tobulinamės. Esame 16 
žmonių. Tai sunkus, ištvermės 
reikalaujantis darbas, kurį labai 
mylime.“

Vandens parko vyr. inžinierius 
Viktoras Česnulis: „Iš pra-
džių buvo sunkoka susigaudy-
ti ir išmokti viską valdyti – čia 
tiek daug įvairiausios įrangos, o 
objektas labai didelis. Kad vis-
kas vyktų sklandžiai, mes po 
tuos rūsius ir sukamės. Prabė-
go dešimt metų, palaipsniui vis-
ką reikia atnaujinti. Kasdien rū-
pinamės, kad viskas veiktų be 
trikdžių. Paskaičiavome, kad 
per pamainą tenka nueiti ir 20 
tūkstančių žingsnių“.

Šaltkalvis-remontininkas Ro-
mas Smaliukas džiaugiasi, kad 
jo pėdomis pasekė ir sūnus Er-
nestas – dabar Vandens parke 
dirba abu. „Smagu, kad sūnus 
pateko į gerą kolektyvą. Žinau, 
kad čia rūpinamasi darbuo-
tojais. Normalus atlyginimas, 
draudimas nuo nelaimingų at-
sitikimų 24 valandas per parą, 
geros darbo sąlygos, taip pat 
esame aprūpinti visais reikalin-
gais darbo įrankiais.“ 

Vyriškiai sako, kad, tarkime, 
techninės profilaktikos metu 
vandens pramogų erdvės ba-
seinus išleidžia per naktį. O štai 
pildyti tenka palaipsniui, nes, 
jeigu  pildytume iš karto, drus-
kininkiečiai turbūt ir vandens 
neturėtų – naudojamas miesto 
vandentiekio vanduo. 

Lina Balčiauskienė, viena 
iš pirmųjų klientų aptarnavimo 
skyriaus darbuotojų: „Pirmos 
dienos buvo sunkios, pavarg-
davome. Būdavo kalnai palik-
tų rankšluosčių. Nuomos punk-
te kartais būna ir radinių biuras. 
Palieka lankytojai ir telefonus, 
ir dokumentus, ir papuošalus, 
kitus širdžiai brangius daiktus. 
Žmonės labai džiaugiasi, kai, 
pasigedę daiktų, paskambinę 
mums sužino, kad parko dar-
buotojai juos rado. 

Ana  Dumbliauskienė, kli-
entų aptarnavimo skyriaus vyr. 
administratorė pasakojo: „Turi-
me patį lojaliausią nuolatinį par-
ko klientą, kurį matome kasdien 
nuo pat pirmųjų dienų. Tiesa, 
bilietų jis neperka. Tik užsuka 
apsidairyti.  Per dieną daugiau-
sia teko aptarnauti 3460 žmo-
nių. Klientų srautas nuolat ste-
bimas, kontroliuojamas, kad 
lankytojai nejaustų diskom-
forto ir galėtų mėgautis mūsų 
paslaugomis. Kiek lankytojų 
per dieną daug ir kiek mažai? 
Daug – 2500, jei iki 600 – ma-
žai. Mūsų komanda „susistyga-
vusi“, suprantame vienas kitą iš 
pusės žodžio, kartais kalbame 
„koduota kalba“.“ 

Druskininkų vandens parkas
atkelta iš 1 psl.

Pirtininkai Antanas Fedaravičius, Virgilijus Širvinskas, Donatas Stonkus

Laura Savonienė

Viktoras Malinauskas
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Vilius Aleksa prisiminė, kad 
dirbti vandens parke pradėjo at-
sitiktinai. Draugai, kurie ketino 
įsidarbinti naujai atidaromame 
parke, paprašė juos pavėžė-
ti. Pasiūlė ir Viliui nuvežti savo 
gyvenimo aprašymą. Viešbu-
čių administratoriaus specialy-
bę turintis vaikinas iš pradžių 
nė neketino ten darbintis, bet 
dokumentus nuvežė. Ir  taip jau 
išėjo, kad priimtas buvo  būtent 
jis, o ne draugai. Ir štai jau de-
šimtmetį darbuojasi vandens 
parke. Čia susipažino su būsi-
ma žmona Ramune, su kuria 
augina dvi dukrytes. 

Vilius sako, kad per dešimt 
metų įgijo nemažai bendravimo 
su klientais patirties, be vargo 
susikalba anglų, rusų ir lenkų 
kalbomis. Darbas jam įdomus: 
„Kasdien nauji žmonės, naujos 
situacijos.  Būna smagu, kai, 
tarkime, Kaune sutikti žmonės 
sveikinasi ir prisimena, kad dir-
bu Druskininkų vandens parke“. 

Šiuo metu sporto klube AQUA 
GYM treneriu dirbantis Ramū-
nas Gudaitis sako,  kad jam 
nuo pat pradžių viskas Druski-
ninkuose buvo labai patrauklu: 
„Tuo metu su būsima žmona gy-
venome Alytuje, dažnai atva-
žiuodavome į gydyklas ar šiaip 
papramogauti. Žinojome, kad 
statomas vandens parkas, kal-
bėjomės, kad gal būtų visai ne-
blogai čia gyventi, dirbti. Viskas 
taip ir susiklostė – atsikraustė-
me gyventi į Druskininkus. Pra-
dėjau dirbti vandens pramogų 
erdvėje, o būsima žmona – pir-
tyse. Sukūrėme šeimą. Dabar 
abu dirbame sporto klube. Aš 
buvau trumpam išėjęs iš darbo, 
nes darbas baseinuose pasiro-
dė nelabai kūrybingas, monoto-
niškas. Sulaukęs kvietimo dirbti 
sporto klube, labai apsidžiau-
giau. Gerai pažįstu tiek šią 
aplinką, tiek patį darbo kolekty-
vą. Gavau tokią darbo vietą, ku-
rią drąsiai galiu vadinti svajonių 
darbu.“

Ramūno manymu, sporto klu-
bas centrui AQUA labai svar-
bus: „Turime daug viešbučio 
lankytojų, kuriems sporto klubo 
paslauga suteikiama nemoka-
mai. Lankosi jie kiekvieną die-
ną, žinoma, ne taip gausiai kaip 
vandens parke. 

Klube dažniausiai lankosi 
druskininkiečiai. Yra tokių kli-
entų, kurie lankosi nuo pat klu-
bo atidarymo, siekia įvairių tiks-
lų – nebūtinai varžybų, daugiau 
rūpinasi sveikata. Kai kuriems 
žmonėms atėjimas į sporto klu-
bą yra lygiai tokia pati rutina, 
kaip dantų valymasis. Tiesa, 

malonumą teikianti rutina.
Žinoma, atėjęs žmogus renka-

si trenerį, kuris sukuria atmos-
ferą, rodo dėmesį klientui, taip 
klubas ir įgauna gyvybės. Mano 
vadovas suteikia galimybę to-
bulintis, nes tokiame darbe rei-
kia nuolat atnaujinti žinias, da-
lyvauti seminaruose. Mes patys 
nuolat mokomės, žiniomis dali-
jamės su mūsų klientais, todėl 
jie pas mus ir ateina. Džiaugia-
mės, kad sportuoja ir vandens 
parko darbuotojai, kuriems 
svarbu būti geros sportinės  for-
mos, jie nori jaustis gerai.“

Paskatino kurorto plėtrą
Pirmojo Lietuvoje vandens 

parko atidarymas Druskinin-
kuose  surengtas per 2006-ųjų 
Kalėdas. 2004-aisiais pradė-
tos rekonstruoti Druskininkų fi-
zioterapijos gydyklos virto mo-
derniu 25 000 kv. m kompleksu 
su 20-čia pirčių, įrengtų pagal 
įvairių šalių tradicijas, vandens 
pramogų dalimi su nusileidimo 
kalnelių bokštu,  viešbučiu, ka-
vinėmis, boulingu ir konferen-
cijų salėmis. Druskininkų van-
dens pramogų parkas paskatino 
kurorto plėtrą, padėjo pritraukti 
privačių investicijų ir po jo ati-
darymo Druskininkuose sulauk-
ta didesnių turistų srautų ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pri-
siminė, kad, dar dirbdamas 
versle, puoselėjo svajonę pa-
statyti vandens parką, kaip 
verslo objektą: „Be abejo, tuo-
met apie tokio dydžio ir apie to-
kio lygio objektą negalėjau net 
svajoti...“. Kaip sakė R. Ma-
linauskas,  dar 2000-aisiais 
Druskininkų savivaldybės tary-
ba nusprendė, kad miestas tu-
rėtų vystytis ne tik kurortinio 
sanatorinio gydymo, bet ir turiz-
mo, poilsio, komercinio sporto 
bei pramogų kryptimi, todėl ku-
riant tokią infrastruktūrą, labai 

svarbiu objektu tapo vandens 
parkas. Drauge su Savivaldy-
bės taryba ir administracija 
buvo kuriama Druskininkų van-
dens  parko, kaip vieno moder-
niausių tokio tipo  statinių viso-
je ES, vizija: „Nuo pat pradžios 
buvome įsitikinę, kad nauja-
sis vandens parkas privalo būti 
prestižiniu, aukščiausio lygio 
paslaugų objektu.  Ne veltui ža-
dėjome, kad statome vieną ge-
riausių vandens parkų Euro-
poje. Tuo, kad tai nebuvo tušti 
pažadai, manau, įsitikino mūsų 
lankytojai, aplankę vandens 
parką ir išmėginę ten teikia-
mas paslaugas.  Labai džiau-
giuosi, kad įgyvendinta tuomet 
galbūt ir labai drąsi  idėja, dėl 
kurios buvo nueitas ilgas ir su-
dėtingas kelias, šimtu procen-
tų pasiteisino. Šiandien turime 
vieną geriausių visoje Europo-
je vandens parkų su nuosta-
biais rezultatais. Tai yra mūsų 
miesto vizitinė kortelė,  pažiba, 
didžiausias objektas, kuriantis 
pačią didžiausią pridedamąją 
vertę visam miestui.“ 

Nuo pirmųjų metų dirba pel-
ningai

UAB „Druskininkų sveikatini-
mo ir poilsio centro AQUA“ di-
rektorius Edmundas Antanaitis 
pasidžiaugė, kad jau pirmai-
siais metais vandens parkas 
uždirbo 4 mln. 239 tūkst. Lt pel-
no, o per dešimtį metų bendro-
vė uždirbo 4 745 000 Eur gryno-
jo pelno, grąžino 7 643 000 Eur 
banko kreditų, suteikė paramos 
už 948 000 Eur. „Druskininkų 
savivaldybės biudžetą mūsų 
bendrovė papildė 5 792 400 Eur 
nuomos mokesčio, negaudama 
iš biudžeto nė euro dotacijų“, – 
akcentavo E. Antanaitis. 

Kaip savo pateiktose išvado-
se pabrėžė viena iš pirmaujan-
čių audito, mokesčių bei verslo 
konsultacijų paslaugų bendro-
vių „Ernst & Young Baltic”, „ma-

žai tikėtina, kad privatus in-
vestuotojas galėtų Druskininkų 
savivaldybės turtą valdyti efek-
tyviau ir generuoti didesnę pri-
dėtinę vertę nei AQUA“. 

Parke pramogauja ir ilsisi ne 
tik svečiai iš Lietuvos, bet ir iš 
kitų kaimyninių valstybių – Len-
kijos, Rusijos, Latvijos, Baltaru-
sijos. Vandens parke teikiamas 
paslaugas išbandė tolimų šalių 
svečiai – korėjiečiai, amerikie-
čiai, kanadiečiai, australai, nor-
vegai ir kiti. 

Į vandens parką – ir nardyti! 
2017 metus Druskininkų van-

dens parkas pradėjo pristaty-
damas keletą naujovių. Pirmo-
ji iš jų – pažintinis nardymas 
su nardymo įranga. Pažintinio 
nardymo moko profesionalūs 
nardymo instruktoriai Dainius  
Gaižauskas ir psichoterapeu-
tas Gintaras Biruta. Penkioli-
kos metų patirtį turintis Ginta-
ras teigia, kad nardymas – labai 
subtili paslauga, reikalaujanti 
daug psichinių ir fizinių resursų 
bei psichologinio pasirengimo. 

Jo kolega Dainius džiaugia-
si, dirbdamas kartu su Ginta-
ru, ir teigia, kad nardymas, dir-
bant komandoje, – tai nuolatinis 
mokymasis, pasitikėjimo vienas 
kitu įrodymas, o kartu tai sė-
kmės garantas, išpildant klien-
tų lūkesčius.

Instruktoriai kviečia visus, ne 
tik norinčius išmokti nardyti, 
bet ir turinčius vandens baimę 
– ją nugalėti, nardant didžia-
jame vandens parko baseine. 
Profesionalūs nardytojai šypso-
si ir teigia, kad jų tikslas – ne 
parodyti vandens parko basei-
no dugno plyteles, tačiau išmo-
kyti saugaus nardymo įgūdžių ir 
profesionalios nardymo įrangos 
naudojimo subtilybių.  

Antroji naujiena –  mažųjų lan-
kytojų įvertinimui pristatyta ga-
rinė pirtis su natūralių eterinių 
aliejų skleidžiamais aromatais 
vaikų erdvėje. 2017 metais cen-
tro AQUA planuose ir dar vie-
na idėja – vaikų erdvės baseinų 
užpildymas mineraliniu vande-
niu, kurio cheminė sudėtis būtų 
panaši į Baltijos jūros vandens.

švenčia dešimtmetį

Ana Dumbliauskienė, Jūratė Tankelevičienė, Rasa Liaukevičienė

Technikai Romas Smaliukas su sūnumi Ernestu ir Viktoras Česnulis

Vilius Aleksa

Sandra ir Ramūnas Gudaičiai
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Simboliniu Sausio 13-osios bėgimu pagerbti Lietuvos 
laisvės gynėjai

Druskininkuose tradicinis bė-
gimas aplink Druskonio eže-
rą, skirtas žuvusiems laisvės 
gynėjams atminti, surengtas 
jau penktąjį kartą. Šiųmetinia-
me bėgime dalyvavo daugiau 
nei 500 dalyvių, tarp jų – daug 
Druskininkų jaunimo ir jaunųjų 
šaulių ne tik iš Druskininkų, bet 
ir iš Veisiejų, Merkinės bei Va-
rėnos rajono.

Susirinkusiuosius į simbolinį bė-
gimą pasveikino Druskininkų sa-
vivaldybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius. Druskininkų 
savivaldybės švietimo įstaigų au-
klėtiniai, moksleiviai, mokytojai, 
Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos bei Lietuvos šaulių są-
jungos nariai, policijos ir Valsty-
bės sienos apsaugos, Priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybų pareigūnai, 
nevyriausybinių organizacijų at-
stovai ir kiti bėgimo dalyviai 1991-
ųjų sausio 13-ąją žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę pagerbė tylos mi-
nute.

Druskininkiečiams ir kurorto 
svečiams, dalyvavusiems bėgime 
aplink Druskonio ežerą, Druski-
ninkų savivaldybės, Savivaldybės 
tarybos ir Sporto centro atstovai 
įteikė tradicinius simbolinius atmi-
nimo medalius.

Sausio 13-ajai paminėti Drus-
kininkuose organizuoti ir kiti ren-
giniai, inicijuoti Druskininkų sa-
vivaldybės bei Sporto, Kultūros, 
Jaunimo užimtumo centrų, Drus-
kininkų viešosios bibliotekos.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Penktąjį kartą Druskininkuose surengto tradicinio bėgimo aplink Druskonio ežerą, skirto 
žuvusiems laisvės gynėjams atminti, akimirkos/ Roberto Kisieliaus nuotraukos
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„Atgimimo“ mokykloje – renginiai, skirti Laisvės 
gynėjų dienai

 Jūratė Šalengienė ir Vaiva 
Gintutienė

„Atgimimo“ mokyklos mokytojos

Dar  sausio 11-ąją 8a, 8b, 8c 
bei 9a ir 10a klasių mokinius bei 
mokytojus istorijos mokyto-
ja Lijana Lukošiūnienė pakvie-
tė į  kitokią – Sausio 13-osios 
atminimo – pamoką, organi-
zuotą mokyklos aktų salėje. 
Pamokos pradžioje mokyto-
ja  priminė 1991-ųjų sausio įvy-
kius. „Tai labai neseni įvykiai, 
kai kalbame apie istoriją“, – pa-
brėžė istorijos mokytoja. Ji pa-
teikė  Lietuvai svarbių įvykių, 
nulėmusių tautos kelią į Sau-
sio 13-ąją,  chronologiją: Kovo 
11-osios akto paskelbimą, So-
vietų Sąjungos ir M. Gorba-
čiovo grasinimus bei ultimatu-
mą Aukščiausiajai Tarybai, nuo 
sausio 9 dienos prasidėjusį so-
vietų karinių pajėgų judėjimą 
į Lietuvos teritoriją bei tragiš-
kus sausio 12-13 dienų įvykius, 
kurių metu žuvo 14 žmonių. L. 
Lukošiūnienė paragino moki-
nius visada žinoti, kad jų Tėvy-
nė – ne Airija, Anglija, o Lietu-
va: „Ji visada liks jūsų Tėvynė, 
kur jūs bebūtumėt“. 

Mokytoja pakvietė pažiūrė-
ti  vaidybinį filmą „Mes dainuo-
sim“, kuriame rodomi dokumenti-
niai to meto vaizdai bei vaidybinis 
siužetas, atskleidžiantis, ką jau-
tė žmonės, išėję ginti savo Tėvy-
nės.  Mokinius ir mokytojus pake-
rėjo įtaigūs filmo vaizdai, įvairių 
likimų, amžiaus, profesijų bei įsi-
tikinimų žmonių pasiryžimas ir 
gyvybinė būtinybė važiuoti, eiti 
prie Parlamento rūmų, Televizijos 
bokšto, kitų svarbių jaunai valsty-
bei objektų ir juos saugoti, apginti. 
Mažo miestelio gyventojas vyksta 
į Vilnių, nes žino: „Aš privalau ten 
būti.“ Jaunuolis, mamos paklaus-
tas, ką jis darys prie Parlamento, 
džiugiai atsako: „Mes dainuosim“.  
Mokiniai ir mokytojai ne vienas 
braukė ašarą, matydami beginklių 
žmonių žūtį, patirtą siaubą, sto-
vint prieš artėjantį tanką, nežinią, 
ieškant dingusių artimųjų, skaus-
mą, žuvus dukrai, sūnui, vyrui, tė-
čiui. Ši netradicinė istorijos pa-
moka tikrai pavyko, nes mokiniai 
teigė, kad, žiūrėdami filmą, jie tar-
si gyvai pamatė ir išgyveno Sau-
sio 13-osios įvykius.

Sausio 12-ąją miesto biblioteko-
je organizuotame Lietuvos kariuo-
menės strateginės komunikacijos 

departamento informacinių ope-
racijų  skyriaus parengtos knyge-
lės apie pasipriešinimo strategijų 
taikymą „Aktyvių veiksmų gairės“ 
pristatymo renginyje dalyvavo ir 
mūsų mokyklos mokiniai bei mo-
kytojai. Svarbiausias klausimas, 
kuris dabar itin aktualus, – kaip 
ginsime, jei prireiks, savo Tėvy-
nę? Majoras Linas Idzelis tvirtino, 
kad saugumas yra ilgalaikė inves-
ticija ir perspėjo visus būti bu-
drius: „Jeigu patys nekovosime, 
mums niekas nepadės“. Majo-
ras pasidžiaugė, kad šalyje atkur-
ta šauktinių kariuomenė, pabrėžė 
ir labai svarbų mokyklos vaidme-
nį, ugdant pilietiškumą. Mokiniai, 
klausę paskaitos, suvokė, kaip 
svarbu išmanyti pasipriešinimo 
strategijas. Dovanotos knygelės 
apie veiksmų gaires turėtų atsa-
kyti į visus klausimus.

O penktadienį,  sausio 13 d.,  
pamokos  prasidėjo  jau tradicine 
akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 
Klasėse ant palangių mokiniai su 
mokytojais uždegė žvakutes ir ty-
los minute pagerbė žuvusius Sau-
sio  13-ąją.  Klasėse, apšviesto-
se žvakelių, nuoširdžiai kalbantis 
mokytojams ir mokiniams,  tar-
si atgijo Sausio 13-osios aktua-

lijos ir vienybės dvasia: mokiniai 
klausėsi mokytojų prisiminimų, 
pasakojimų apie sausio įvykius, 
to meto situaciją, žmonių pasiry-
žimą ginti savo ir Tėvynės lais-
vę,  išsakė savo mintis apie Tė-
vynę, samprotavo, kaip jie elgtųsi 
tokioje situacijoje. Laisvės gynėjų 
dienos minėjimą tęsė prasmingas 
renginys mokyklos kieme. Šalia 
liepsnojančio laužo ir lanku pa-
statytų  gynybinių „ežių“ susirin-
ko ne tik mokiniai, mokytojai, bet 
ir svečiai. Viena iš jų – tų dienų is-
torijos liudininkė Izabelė Navarac-
kienė. „Vergovės luošinti mes ne-
nustojome mylėti savo Tėvynės“, 
– sakė ji. Mokyklos direktorė Da-
nutė Časienė  kalbėjo apie neuž-
mirštuolėmis pražydusį Lietuvos 
laisvės džiaugsmą ir  visiems pri-
minė, kad nevalia pamiršti  žmo-
nių, kurie, nedvejodami, stojo ginti 
svarbių Lietuvai objektų, pakvie-
tė mokinius su auklėtojais lanky-
tis istorinėse Sausio 13-osios vie-
tose, pagerbti žuvusiuosius prie  
naujojo Sausio 13-ajai skirto me-
morialo-obelisko-varpinės,  skirto 
įamžinti jų atminimą.

Renginio vedėjai Donata ir Pijus, 
pranešdami mūsų didvyrių pavar-
des, kvietė uždegti žvakutes šalia 

improvizuotų „barikadų“. Visų šir-
dis sušildė mokytojos Dalios Ur-
niežienės parengtų pradinukų dai-
nuojama liaudies daina „Beauštanti 
aušrelė“, kuri, kaip geroji žinia, skel-
bė amžinąjį atminimą tų,  kurie nie-
kada nebegrįš...  Žuvusiųjų vardai, 
citatos iš jų paskutinių dienų pasi-
sakymų jaudino visų širdis. Sau-
sio 13-oji  buvo, anot poeto Justino 
Marcinkevičiaus, „Diena atrištom 
akim...“, kai visa tauta suvokė gre-
siantį pavojų ir, nedvejodama, sto-
jo ginti savo valstybės. Sausio 
13-osios paminėjimą organizavo  
Tolerancijos centras, kuriam suma-
niai vadovauja „Atgimimo“ moky-
klos mokytoja L. Lukošiūnienė.   

12 val. ketvirtų ir penktų klasių 
mokiniai ir mokytojai dalyvavo tra-
diciniame bėgime aplink Drusko-
nio ežerą, skirtame Laisvės gy-
nėjų dienai atminti. Visi, dalyvavę 
sausio įvykių atminimo renginiuo-
se, išgyveno vienybę, pasididžia-
vimą savo tauta, jos ryžtu, kovo-
jant už savo Tėvynės laisvę. Jei 
1990-ųjų Kovo 11-ąją paskelbėme 
– Lietuvos valstybė yra, tai 1991-
ųjų Sausio 13-ąją patvirtinome – 
mes būsime! Tikimės, kad mūsų 
mokiniai  užaugs pilietiški ir mylin-
tys savo Tėvynę.

Šalia liepsnojančio laužo ir lanku pastatytų  gynybinių „ežių“ susirinko ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir svečiai/„Atgimimo“ mokyklos ar-
chyvo nuotrauka

Renginyje dalyvavo ir tragiškų dienų istorijos liudininkė I. Navarackienė (antra iš kairės)/
„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Šmaikšti komedija, nepaliekanti abejingų net tarp 
tikriausių snobų

Profesionalus komedijos tea-
tras „Domino“ pristato komediją 
„Prie dangaus vartų“, kurioje vai-
dina garsiausi Lietuvos aktoriai. 
Reto grožio istorija, nepaliekan-
ti abejingų ne tik tarp komedijos 
žanro gerbėjų, bet ir tarp pačių ti-
kriausių snobų, Druskininkuose 
lankysis vasario 3 dieną, sanato-
rija „Eglė“ salėje.

Spektaklyje vaidina garsiausi 
teatro ir televizijos aktoriai: Dalia 
Brenciūtė, Andrius Bialobžeskis, 
Larisa Kalpokaitė, Vaidotas Mar-
tinaitis, Redita Dominaitytė, Juo-
zas Gaižauskas, Vitalija Mocke-
vičiūtė, Eimutis Kvoščiauskas, 
Justė Zinkevičiūtė, Julius Žala-
kevičius ir Jovita Balčiūnaitė (At-
kreipiame dėmesį, kad vieno pa-
sirodymo metu aktorių sąstatą 
sudaro 7 iš išvardintų aktorių).

Milžiniško populiarumo D. Bri-
tanijoje ir Kanadoje sulauku-
si teatro pjesė pasakoja jaus-
mingą istoriją apie dvi šeimas, 
kurių likimai ne tik persipina, 

bet ir priklauso viena nuo kitos 
sprendimų. Taikliu humoru, iro-
niškomis ir dviprasmiškomis si-
tuacijomis ši pjesė atskleidžia 
vertingiausias gyvenimo pamo-
kas, kurias išmoksta dvi šio pa-
sakojimo šeimos – kad meilė 
niekada nemiršta ir nesibaigia, 
kad į meilę atsakyti įmanoma 
tik meile, kad tikros ar netikros 
meilės nebūna.

Džekas Kameronas – vienas 
garsiausių rašytojų pasauly-
je. Jis ne tik labai talentingas, 
bet, kaip kartais pasitaiko, yra 
gan pasipūtusi, pašaipi ir kan-
dų humorą mėgstanti asmeny-
bė. Žodžiu, viename kambaryje 
su juo ištvertų tikrai ne kiekvie-
nas. Visgi, jo niekada nepalieka 
išmintinga ir kilni žmona Siuzė 
– nei gyvenime, nei po mirties, 
kai už Džeko įžūlumą jų abiejų 
šventasis Petras neįleidžia pro 
dangaus vartus. 

Rašytojo ir jo žmonos dvasios, 
besiblaškydamos tarp šio ir ana-

pusinio pasaulio, gerokai nuo-
bodžiauja: vienintelė jų pramo-
ga – vaidentis, šaipytis ir gąsdinti 
gyvuosius, išdrįstančius išsinuo-
moti ir apsigyventi jų buvusiame 
vasarnamyje.

Galiausiai į vasarnamį atsike-
lia jauna, ką tik susituokusi pora 
– Saimonas ir Merė, visiškai su-
jaukusi  tiek dangaus, tiek žemės 
gyventojų įsitikinimus, principus 
ir nuostatas. Ieškodami kelio į 
šeimyninę santarvę, tarpusavio 
supratimą ir meilę, Saimonas ir 
Merė išgyvena virtinę komiškų, o 
taip pat ir labai skaudžių akimir-
kų. Jaunoji šeima, pati atsidūrusi 
akistatoje su mirtimi, visgi išlaiko 
jiems siųstą išbandymą. 

Ar prie to galėjo prisidėti užkie-
tėjusio snobo Džeko dvasia? Ar 
už parodytą pasiaukojimą šven-
tasis Petras pagaliau atvers jam 
dangaus vartus? Ir kažin, ar an-
gelas sargas, visai nusiplūkęs 
per šią istoriją, gaus bent  vieną 
laisvadienį? 
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Pergalės kvadrato varžybose
Renata Jaskelevičienė, 
„Saulės“ pagrindinės moky-

klos lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė

Kaip ir kiekvienais mokslo me-
tais, taip ir šiais, Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje 
pačios laukiamiausios sportinės 
rungtynės pradinių klasių moki-
niams yra kvadratas. Be jų sporto 
aistruoliai neįsivaizduoja kūno kul-
tūros pamokų, o ir pertraukas daž-
nai leidžia su kamuoliu rankose, 
gilindami ne tik kvadrato žaidimo 
subtilybes, bet ir judriai bei sveikai 
leisdami laisvalaikį tarp pamokų. 

Taigi turime kuo džiaugtis: per-
nai lapkričio 16 d. „Saulės“ pa-
grindinės mokyklos pradinių kla-
sių mokinių komanda, parengta 
pradinių klasių mokytojos me-
todininkės Aušros Keturkienės, 
nugalėjusi kitų Druskininkų sa-
vivaldybės mokyklų komandas 
ir išplėšusi I-ąją vietą, iškovo-

jo teisę dalyvauti zoninėse kva-
drato varžybose, kurios buvo or-
ganizuotos Varėnoje. Varžėmės   
su Varėnos, Trakų ir Alytaus pa-

čiomis stipriausiomis komando-
mis. Ir sekėsi puikiai! Mūsų kom-
nadą lydėjo sėkmė ir begalinis 
troškimas nugalėti bei įrodyti, 

kad pernykštė sėkmė neatsitikti-
nė – mat 2015-2016 mokslo me-
tais buvome verti kvadrato var-
žybų finalo Šiauliuose! 

Taigi Varėnoje vėl buvo iškovo-
ta I-oji vieta ir teisė žaisti tarpzo-
ninėse  2016-2017 mokslo metų 
Lietuvos mokinių (gim. 2006 m. ir 
jaunesnių) olimpinio festivalio kva-
drato varžybose. Be to, tai ir ži-
nia, kad esame tarp šešiolikos sti-
priausių komandų visoje Lietuvoje!  
Netrukus po laimėjimo sulaukėme 
ir džiugios staigmenos – tarpzoni-
nės varžybos vyks mūsų moky-
kloje sausio 13 d. Šią įsimintiną vi-
siems žmonėms dieną didelė dalis 
mūsų mokyklos bendruomenės 
narių dalyvavo simboliniame bė-
gime aplink Druskonio ežerą, skir-
tame paminėti žuvusiems 1991 
m. sausio 13 d., o pradinių klasių 
mokinių kvadrato komanda spor-
to salėje varžėsi su stipriausiomis 
komandomis iš Vilniaus, Marijam-
polės bei Vilkaviškio. Savo sienos 

tikrai padėjo – po emocingų ir at-
kaklių varžybų užėmėme garbin-
gą III-ąją vietą. 

Didžiuojamės ir visos mokyklos 
bendruomenės vardu nuoširdžiai 
dėkojame mokytojai A. Keturkie-
nei ir komandos žaidėjams, kurių 
atkaklus bei pasiaukojantis žaidi-
mas, išlietas prakaitas aikštelėje, 
atidumas vienas kitam, padrąsini-
mas pertraukėlių metu,  tiek links-
mos, tiek liūdnos emocijos, kurių 
vaikai neslėpė laimėję ir pralai-
mėję, rodo, kad jie – savosios 
mokyklos patriotai, jaučiantys sti-
prų tapatumo jausmą jai ir gim-
tajam miestui. Štai jie, mūsų ko-
mandos nariai, kvadrato žinovai: 
Adas Averka, Kamilė Valentaitė, 
Ugnius Jaskelevičius, Evanas Ki-
sel, Dominykas Rūkštelis, Monika 
Vaitkutė, Ugnė Miškinytė, Vakarė 
Trainavičiūtė, Olegas Kasperavi-
čius, Gytis Bagdanavičius, Smiltė 
Bujokaitė, Ugnė Mikelionytė. 

Iki kitų mokslo metų, Kvadrate!

„Saulės“ mokyklos kvadrato komanda – tarp šešiolikos stipriausių komandų visoje Lie-
tuvoje/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Parduotuvėje „Arti Arti“ rudens-žiemos 
kolekcijos išpardavimas.

Nuolaidos  iki -50% . 
Sausio 20-22 d. perkantiems prekių už 70 eurų dovanosime 

sidabro pakabutį. 
Maloniai laukiame jūsų Vilniaus al. 8, Druskininkuose. 

Renginiai
Sausio 19 d. 14 val. Susitikimas 

su vienuole, rašytoja  Birute Žemai-
tyte ir jos išleistų knygų pristatymas 
(Viešosios bibliotekos Leipalingio 
padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)

Sausio 20 d. diskoteka: 
17-19 val. jaunimui nuo 12 iki 13 

metų; 20-22 val. jaunimui nuo 14 iki 
19 metų.

Bilieto  kaina – 1,5 Eur (privaloma 
pateikti mokinio pažymėjimą)

(Druskininkų jaunimo užimtumo 
centras, Veisiejų g. 17)

Sausio 25 d. 17.15 val. Nau-
jų knygų pristatymas „Vakaras su 
knyga“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 27 d. 18.30 val. Kino va-
karas „Amžinai kartu“ su aktore 
Gabija Jaraminaite (Druskininkų 
vandens parko 2 a. sale). Vietų re-
zervacija tel. 8 686 45528

PARODOS
E. K. Kriaučiūnaitės kūrybos dar-

bų paroda „Tarp sapno ir prabudi-
mo“ (M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Druskininkiečių menininkų kūry-
bos darbų paroda „1“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Paroda „Druskininkų istorija do-
kumentuose“ (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Tautodailininkių D. Lukošiūnai-
tės ir L. Kabelkaitės kūrybos darbų 
paroda „Vasaros aidas“ (Viešosios 
bibliotekos Leipalingio padalinys, 
Alėjos g. 30, Leipalingis)

Šeimos paramos centro sveikųjų 
ir neįgaliųjų klubo ERZON kūrybos 
darbų paroda „Sugrąžinta svajonė“ 
ir Mandaros Žgutės fotografijų par-
oda „Savanorystė Afrikoje: kelionė į 
save“ (Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, Veisiejų g. 17)
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Romos Pankevičienės įmonėje jau gaminami 
šimtalapiai! Kaina – tik 7.50 Eur už kilogramą!
Užsakymai priimami cukrainėje (Vytauto g. 15)

Romos Pankevičienės įmonės cukrainėje 
(Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai 

kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE BUS 
ORGANIZUOJAMI    INTENSYVŪS ANGLŲ 

KALBOS KURSAI
Trukmė: 40 akad. val. (2 kartus per savaitę po 2 
akad. val.)
Vieta:  Druskininkų švietimo centras, M.K.Čiurlionio 
g. 80 (administracijos pastate, konferencijų salėje)
Mokymų pradžia: 2017 m. vasario 1 d. 18:00 val.
Grupės: pradedantieji ir pažengusieji.
Kursai mokami.
Registracija  iki 2017-01-30
tel.: 8 313 51178  arba e-paštu: snieguole@dsc.lt

Sausio 12 d. Druskininkuose 
vykusiose Lietuvos jaunimo U19 
(1998-1999 m. g.) rankinio čem-
pionato varžybose trenerio Žil-
vino Matijošaičio vadovaujami 
Druskininkų SC rankininkai rezul-
tatu 41:22 įveikė  bendraamžius 
iš Utenos KKSC. Geru žaidimu 
druskininkiečių komandoje pasi-
žymėjo vartininkai Ernestas Am-
šiejus ir Vilius Jakštas. Domantas 
Landa į priešininkų vartus įmetė 
13 įvarčių, Audrius Žadeika ir Ro-
kas Diškevičius – po 8, Dovydas 
Čižauskas – 5, Eigirdas Šivokas 
– 4, Kasparas Uglikas – 2, Tomas 
Padegimas – 1. 

Sausio 14 d. Anykščiuose su-
rengtose pirmose Lietuvos vaikų, 
jaunučių, jaunių kalnų slidinėji-
mo etapo varžybose dalyvavo 10 
„Snow Arenos”/Druskininkų SC 
jaunųjų kalnų slidininkų. Net 8 iš 
jų grįžo su apdovanojimais. Ne-
pralenkiami savo amžiaus gru-
pėse buvo Medas Dobelinskas ir 
Neringa Stepanauskaitė. Antrą-
sias vietas užėmė Arūnas Šmi-
gelskas, Monika Mortūnaitė ir 
Džiugas Juozaponis. Trečiųjų 
vietų apdovanojimus namo parsi-
vežė Vincentas Baniulis, Deivina 
Vailionytė ir Motiejus Žūkas. 

Sausio 15 d. Pasaulinės snie-
go dienos ir  Lietuvos vaikų, jau-
nučių kalnų slidinėjimo antro-
jo etapo varžybos, kuriose iš 
48 dalyvių net 15 buvo jaunų-
jų „Snow Arenos”/Druskininkų 
SC auklėtinių, vyko  Druskininkų 
„Snow  Arenoje”, Šio etapo var-
žybose aukščiausius apdova-
nojimus iškovojo: Neringa Ste-
panauskaitė, Liepa Karlonaitė, 
Medas Dobelinskas, Tautvydas 
Pluščiauskas. Sidabro meda-
liais džiaugėsi: Motiejus Žūkas, 
Urtė Rudzytė, Nojus Užkuraitis. 
Trečiąsias vietas iškovojo: Nojus 
Liškauškas ir Gaudenė Dumsky-
tė. Sveikiname visus nugalėto-
jus ir prizininkus bei linkime sė-
kmės ateinančiuose startuose. 

Druskininkų savivaldybės vyrų 
krepšinio čempionato VI rato var-
žybose, „Reido“ komanda 68:62 
įveikė „Ryto“ gimnazijos koman-
dą. „Reido“ komandoje rezultaty-
viai rungtyniavo: R. Jazukevičius 
– 25, A. Dailydė – 16, A. Asano-
vas – 13; „Ryto“ gimnazijos ko-
mandoje: E. Benevičius – 23, M. 
Rinkevičius – 15, T. Rinkevičius 
– 13. „Techpro“ komanda 107:61 
įveikė „AQUA-Raja“ komandą. 
Rezultatyviausi „Techpro“ koman-
doje: D. Stonkus –  21, G. Gobe-
ris – 20, M. Kibildis – 15, P. Po-
cevičius – 15; „AQUA-Rajos“ 
komandoje: M. Balkus – 24, M. 
Savolskis – 13, I. Tamulevičius – 

6. „D&D“ komanda 77:67 įveikė 
SK „Planas“ komandą. Rezultaty-
viai rungtyniavo „D&D“ komando-
je: R. Mickevičius – 24, P. Daki-
nevičius – 14, G. Plukys – 12; SK 
„Planas“ komandoje: D. Zubavi-
čius – 13, K. Urbonas – 12, R. Ši-
dlauskas – 12. „Klastūnyno“ ekipa 
rezultatu 56:62 pralaimėjo „Kran-
tinės 3000“ ekipai. Rezultatyviau-
si „Klastūnyno“ ekipoje: V. Vo-
sylius – 13, E. Prieskienis – 11, 
A. Petrauskas – 10; „Krantinės 
3000“ ekipoje: L. Stašinskas – 
18, G. Muzikevičius – 17, P. Kliau-
za – 13. „Alėjos Ąžuolo“ komanda 

95:46 įveikė „Atgimimo“ mokyklos 
komandą. Rezultatyviausi „Alėjos 
Ąžuolo“ komandoje: R. Bitinas – 
29, M. Lisajevičius – 24, R. Luko-
ševičius – 23. 

Artimiausios Druskininkų sa-
vivaldybės vyrų krepšinio čem-
pionato rungtynės vyks sausio 
22 d. (sekmadienį) Sporto cen-
tro salėje: 11 val. „AQUA-Raja“ 
– „Krantinė 3000“; 12.30 val. SK 
„Planas“ – „Alėjos Ąžuolas“; 14 
val. „Techpro“ – „D&D“; 15.30 
val. „Klastūnynas“ – „Ryto“ gim-
nazija; 17 val. „Atgimimo“ moky-
kla – „Reidas“.

Sportas

Net 8 iš „Snow Arenos”/Druskininkų SC jaunųjų kalnų slidininkų iš Anykščių grįžo su ap-
dovanojimais/Sporto centro archyvo nuotrauka

Druskininkuose vykusių Lietuvos jaunimo U19 (1998-1999 m. g.) rankinio čempionato 
varžybų akimkirka/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkų „Snow  Arenoje” surengtose varžybose iš 48 dalyvių net 15 buvo jaunųjų 
„Snow Arenos”/Druskininkų SC auklėtinių/ Sporto centro archyvo nuotrauka

Druskininkų kultūros centro folkloro kolektyvas „Stadalėlė“ ir vadovė Lina Balčiūnienė kviečia 
visus, ypač vyrus, mėgstančius lietuvių liaudies dainas, tradicijas, mokančius dainuoti ar gro-
ti tradiciniais instrumentais, prisijungti prie kolektyvo kūrybinės veiklos. Repeticijos vyksta ke-
tvirtadieniais 17 val.  Druskininkų kultūros centre (Vilniaus al. 24). Pasiteirauti galima tel.  58104.



2017 m. sausio 19 d.                                                          Savaitraščio Nr. 87 10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-432 ,,Dėl valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų sche-
mos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Druskininkų savivaldybėje (Vilniaus al. 18, Druskininkai). Viešas projekto svarstymas 
įvyks 2017 m. vasario 3 d. 10.00 val. Druskininkų savivaldybės I a. mažojoje posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 7,   
Druskininkai).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, 
el. p.: vmt@amvmt.lt; www.amvmt.lt

Druskininkai pristatyti 
tarptautinėse turizmo parodose 

Norvegijoje ir Nyderlanduose 
Atėję 2017-ieji atnešė ir nau-

ją turizmo parodų sezoną. Pir-
mosios šių metų tarptautinės 
turizmo parodos – „Reiselivs-
messen‘2017“ Osle  ir „Vakan-
tiebeurs‘2017“ Utrechte, ku-
riose su viso pasaulio turizmo 
traukos objektais pristatytas 
ir Druskininkų kurortas.  

Sausio 10-15 dienomis VšĮ 
Druskininkų turizmo ir verslo in-
formacijos centras (TVIC) kartu 
su kolegomis iš Klaipėdos, Ši-
lutės, Gargždų ir Palangos da-
lyvavo Utrechto mieste, Nyder-
landų karalystėje, surengtoje 
tarptautinėje turizmo, laisvalai-
kio ir poilsio parodoje „Vakantie-
beurs‘2017“ – vienoje didžiau-
sių ir gausiausiai lankomų tokio 
pobūdžio parodų ne tik Nyder-
landuose, bet ir visoje Vakarų 
Europoje. Kasmet į šią parodą 
pristatyti savo turizmo paslaugų 
atvyksta atstovai iš viso pasau-
lio, o šiemet joje dalyvavo 1080 
dalyvių, sulaukta  121 573 lan-
kytojų. Keliaujant praleisti atos-
togas, Nyderlandų karalystės 
gyventojams yra viena iš neat-
siejamų gyvenimo dalių. Jie me-
lai renkasi naujas, įdomias ir dar 
neatrastas vietoves. Kaip ir kas-
met Druskininkai, sulaukė dide-
lio susidomėjimo. Lankytojus 
domino apgyvendinimo, atvyki-
mo galimybės, vykstantys rengi-
niai, lankytinos vietos ir laisva-
laikio praleidimo būdai, vandens 
turizmas. Stendą taip pat aplan-
kė ir Lietuvos Respublikos gar-
bės konsulė Nyderlandų ka-
ralystėje Lina van Kersten bei 
ambasadoriaus patarėja Sigrida 
Mulevičienė.

Vienas iš populiariausių būdų 
keliauti Nyderlandų turistams – 
kemperiai. Dauguma turistų iš 
šios šalies į Lietuvą bei Druski-
ninkus atvyksta būtent šia trans-
porto priemone. Labiausiai juos 
domina galimybės patogiai, sau-
giai ir komfortabiliai apsistoti tam 
pritaikytoje vietose – kempinguo-
se. Mūsų kurorte tokią paslaugą, 
atitinkančia turistų lūkesčius, tei-
kia Druskininkų kempingas.

Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis, per tris pir-
mus 2016 metų ketvirčius, ly-
ginant su 2015 metais, Lietuvą 
aplankė 20,7 proc., daugiau tu-
ristų iš Nyderlandų, Druskinin-
kuose sulaukta 2,4 proc. daugiau 

turistų iš šios šalies. 
Na, o sausio 13-15 dieno-

mis Osle organizuotoje parodo-
je „Reiselivsmessen“ Druskinin-
kų turizmo ir verslo informacijos 
centras pristatė kurorto paslau-
gas Valstybinio turizmo departa-
mento stende.

 Jau penktus metus iš eilės Lie-
tuvos turistinis potencialas, po-
ilsio, reakreacijos, sveikatinimo 
ir aktyvaus laisvalaikio galimy-
bės Lietuvos kurortuose, prista-
tyti Norvegijos rinkai. Jaukumu 
ir estetika išsiskyrusiame Lie-
tuvos stende šalį reprezentavo 
Valstybinio turizmo departamen-
to, Lietuvos kurortų asociacijos: 
Druskininkų, Palangos, Biršto-
no, Trakų ir Anykščių, taip pat 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių kraš-
to atstovai. Kaip kelionių tikslas, 
Lietuva norvegams yra gerai ži-
noma, patraukli ir lengvai pasie-
kiama – iš Norvegijos miestų į 
Lietuvą vykdoma nemažai tiesio-
ginių skrydžių.

Parodos metu stende lankėsi 
Lietuvos Respublikos ambasa-
dos Norvegijos karalystėje at-
stovai: ambasadorė Izolda Brič-
kovskienė, patarėjas Valdas 
Steponavičius, komercijos ata-

šė Audrius Masiulionis. 
Artimiausiu metu Valstybinis tu-

rizmo departamentas pasirašys 
sutartį dėl Lietuvos turizmo atsto-
vavimo Norvegijoje. Ši komplek-
sinė priemonė padės sustiprinti 
Lietuvos pozicionavimą Norvegi-
jos rinkoje.

Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro 

informacija

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras kurorto paslaugas pristatė Osle orga-
nizuotoje parodoje „Reiselivsmessen“/Druskininkų TVIC nuotrauka

Parodoje „Vakantiebeurs‘2017“ Druski-
ninkai sulaukė didelio susidomėjimo/ Drus-
kininkų TVIC nuotrauka
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Užuojautos

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.

Į amžinybę pasikviečia brangiausius
Mums ir artimiausius iš visų...

Nuoširdžiai užjaučiame Viktoriją Žūkienę, 
mirus broliui Jonui. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

Meno saviveiklos kolektyvo 
„Suktinis“ nariai ir vadovė

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Sukackienę 
dėl mylimos Mamytės mirties.

Bendrijos „Rugelis“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame Zitą Okmanienę, mirus Mamai.

Centro „Dainava“ darbuotojai

...žmogus išeina taip pat, kaip svečias,
kurio tu laukei ir kuris paliko, išeidamas,

gražų prisiminimą...  (A. Drilinga)

Nuoširdžiai užjaučiame Eglę Kišonienę 
Tėvelio netekties valandą.

VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.

Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata... 

(J. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Viktoriją Žūkienę, 
mirus mylimam broliui.

Draugės Audronė ir Valerija

Skaudi ir netikėta mirtis išplėšė iš mūsų šeimos mylimą Vyrą, Tė-
velį, Senelį Alvydą Prakapą. Jūs, mielieji, buvote šalia ir padėjote 
mums. Už nuoširdžius užuojautos žodžius, moralinę ir materiali-
nę pagalbą dėkojame Druskininkų miesto savivaldybės, UAB Drus-
kininkų butų ūkio administracijai ir darbuotojams, giminaičiams, 
draugams, kaimynams, pažįstamiems  – visiems, kurie buvote su 
mumis šią sunkią gyvenimo valandą.

Žmona Marytė, dukros Vilma ir Asta su šeimomis

Druskininkų ligoninei – restorano 
„Vitaminas B12“ parama

Restorano „Vitaminas B12“ 
atstovai parėmė Druskininkų 
ligoninę pacientų gydymui ir 
slaugai reikalingomis priemo-
nėmis. Druskininkų ligoninės 
direktorius Viktoras Meižis pa-
tikino, kad gauta parama – ko-
kybiška ir labai reikalinga ligo-
niams, o restorano „Vitaminas 
B12“ iniciatyva paremti ligoni-
nę yra gražus bendruomeniš-
kumo pavyzdys.

Praėjusių metų rugsėjį pradėju-
si verslą Druskininkuose ir atida-
riusi restoraną „Vitaminas B12“ 
jo vadovė Jurgita Steponavičiū-
tė perdavė Druskininkų ligoninei 
priemonių už 3249,20 eurų. J. 
Steponavičiūtė daug laiko pralei-
džia Druskininkuose, rūpindama-
si pernai rugsėjį atidaryto resto-
rano reikalais, susidraugavo ir su 
vietiniais gyventojais: „Todėl la-
bai džiaugiuosi, kad turiu galimy-
bę padėti druskininkiečiams ne tik 
džiugią akimirką, bet ir ištikus ne-
laimei.“

Ligoninei padovanota įvairių rū-
šių medicininiais pleistrų ir žaiz-
dų priežiūrai reikalingų medžia-
gų, kurios gaminamos Italijoje. 

„Tai pakankamai brangios prie-
monės, kurios ypač veiksmingos, 
gydant žaizdas po nudegimų: ne-
reikia dažnai perrišti žaizdų, to-
dėl ligoniai išvengia varginan-
čių, skausmingų pojūčių“, – sakė 
Druskininkų ligoninės direkto-

riaus pavaduotoja slaugai Laima 
Ridziauskienė. – Šios kokybiškos 
priemonės ypač pravers priėmi-
mo, skubios ir konsultacinės pa-
galbos bei chirurgijos skyriuose.“

Druskininkų ligoninės 
informacija

Druskininkų ligoninės direktorius V. Mei-
žis padėkojo restorano „Vitaminas B12“ va-
dovei J. Steponavičiūtei už vertingą para-
mą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ligoninės direktoriaus pavaduotoja slau-
gai L. Ridziauskienė džiaugėsi, kad para-
ma iš „Vitaminas B12“ – kokybiškos ir ligo-
nių slaugai labai reikalingos priemonės/
Roberto Kisieliaus nuotraukos

UAB „Aginro“  – visos su žemėtvarka 
ir geodezija susijusios paslaugos

UAB „Aginro“ direktorius Ro-
mas Maksimavičius džiaugiasi, 
kad jau dešimt metų sėkmingai 
teikia paslaugas Druskininkuose 
ir kitose savivaldybėse. 

Patogioje vietoje, netoli „Šau-
lio“ paminklo, įsikūrusioje įmo-
nėje dirba patyręs 9 žmonių 
kolektyvas. Dažniausi įmonės 
„Aginro“ užsakovai – Alytaus, 
Lazdijų  ir Druskininkų krašto 
gyventojai, bet įmonės speci-
alistai darbus gali atlikti visoje 
Lietuvoje. 

Laiku, už prieinamą kainą ben-
drovė „Aginro“ atlieka visas pas-
laugas, susijusias su žemėtvar-
ka ir geodezija: kadastrinius 
(geodezinius) matavimus, ren-

gia žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo bei kaimo plėtros 
projektus (ūkininko ūkių sodybų 
vietos parinkimo, miško įveisimo 
ne miško žemėje), daro topogra-
fines ir geodezines nuotraukas ir 
kitus darbus. 

Įmonės vadovas R. Maksima-
vičius džiaugiasi, kai klientai dė-
koja už laiku ir kokybiškai atlik-
tas paslaugas, rekomenduoja 
UAB „Aginro“  paslaugas savo 
draugams ir pažįstamiems.  

 UAB „Aginro“ direktorius sako, 
kad dažnai pasitaiko atvejų, kai 
žemės sklypą ar mišką  tenka 
pasidalinti keletui savininkų, to-
kiais atvejais žmonėms gali pa-
dėti jo vadovaujamos įmonės 

darbuotojai. UAB „Aginro“ spe-
cialistai padės ir tuomet, jeigu 
miškas yra, tarkime, Nacionali-
niame parke – tokiu atveju jo ne-
galima padalinti, tačiau galima 
parengti naudojimosi tvarką, ku-
rią tereikės patvirtinti notarui. 

 „Visų, kuriems aktualūs žemė-
tvarkos ir geodezijos klausimai, 
darbo dienomis nuo 8 iki 17 va-
landos laukiame Liepų g. 14-4/
M. K. Čiurlionio g. 2, Druskinin-
kuose ir Nepriklausomybės a. 4, 
Lazdijuose,“ – sako UAB „Agin-
ro“ direktorius Romas Maksi-
mavičius, pridurdamas, kad 
klientams, užsisakiusiems pas-
laugas, konsultacijos teikiamos 
nemokamai!

R. Maksimavičius džiaugiasi, kad UAB 
„Aginro“   jau dešimt metų sėkmingai tei-
kia paslaugas Druskininkuose ir kitose sa-
vivaldybėse/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos klientai laukiami Liepų g. 14-4/M. K. Čiurlionio g. 
2, Druskininkuose/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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2017.01.21 d.
Šeštadienis

2017.01.20 d.
Penktadienis

2017.01.22 d.
 Sekmadienis

2017.01.23 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:50 Specialus tyrimas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
18:45 Speciali laida. JAV preziden-

to inauguracija. Tiesiogiai iš Vašing-
tono ir Vilniaus. 

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Trumposios žinios.
22:40 Gamtos inspektoriai. 
23:05 Vaiduoklis.
01:15 Trumposios žinios. 
01:20 Komisaras Reksas (k.).
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Stilius (k.).
03:45 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė 

atranka (k.).

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Bruto ir Neto. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
12:00 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:25 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Ledynmetis 3. 
21:20 Amerikietiškas pyragas 3. 

Vestuvės. 
23:15 Mobis Dikas. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 Nuo... Iki... (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Snaiperis.
23:25 Vaiduokliai mokykloje.
01:05 Pašalinti Karterį (k).

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Griežtojo režimo 

atostogos“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Turtingas plevėsa“. 
01.10 „Šmėklų skyrius“.
02.40 „Laukinis pasaulis“. 
03.00 „Turtingas plevėsa“. 
04.35 „Šmėklų skyrius“.
06.00 „Jaunikliai“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (k).

09:25 „Nikonovas ir Ko“.
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
07:55 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2.
08:20 Tatonka ir mažieji draugai.
08:30 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
08:45 Džiunglių knyga 1.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Įdomiausios pasaulio keistenybės.
13:05 Pasaulio dokumentika. Lauki-

nė Aliaskos gamta. Vasara.
14:05 Džesika Flečer.
15:45 Žinios. 
16:00 Klausimėlis.lt. 
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Šiandien. 
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 „Eurovizija 2017“. Nacionali-

nė atranka. 
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Premjera. Popietės su Margerit.
00:30 Trumposios žinios. 
00:35 Pasaulio dokumentika. Įdo-

miausios pasaulio keistenybės (k.).
01:30 Pasaulio dokumentika. Lauki-

nė Aliaskos gamta. Vasara (k.).
02:25 Džesika Flečer (k.).
04:00 Stilius (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2.
09:25 Džiunglių knyga 1.
09:35 Premjera. Auklė  Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Erdvės. Pasaulio žavesys. Pa-
slaptingosios Japonijos salos.

13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Stebuklingi metų laikai. 
Okavangas.

14:00 Puaro.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys.
17:15 Auksinis protas (k.).
18:30 Šiandien. 
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 „Auksinės bitės 2016“.
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Premjera. Įsimylėjęs Šeks-

pyras.
01:00 Trumposios žinios.
01:05 Kino žvaigždžių alėja. Vare-

no naktis (k.).
03:30 Puaro (k.).
05:05 Savaitė (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Ten, kur namai 2 (k.).
10:45 Laisvės vėliavnešiai (k.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-

vanoriai“. 
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Viskas liepsnoja.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:35 Laisvės vėliavnešiai (k.).

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 „Šiandien kimba“.

09.30 „Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Moterų daktaras“.
12.45 „Kartą Rostove...“.
14.55 „Bekraštė Kanada“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu“.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kalnų ežerai“. 
20.00 Žinios.
20.30 „Vera“.
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“.
00.00 „Pėdsakas“.
01.50 „Vera“.
03.20 „Bekraštė Kanada“. 
05.00 „Jaunikliai“. 
06.00 „Bekraštė Kanada“.

06:15 Teleparduotuvė. 
06:30 Ančiukų istorijos. 
07:00 Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Grožio mėnuo. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Dručkiai. 
13:00 Didžiosios vestuvės. 
14:45 Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
18:30 TV3 žinios. 
19:25 Eurojackpot. 
19:30 Garfildas. 
21:05 Taksi. 
23:05 Kelionė po Europą. 
00:55 Tokia kaip tavo šypsena. 

06:15 Teleparduotuvė. 
06:30 Ančiukų istorijos. 
07:00 Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30 Madagaskaro pingvinai. 
09:00 Mamyčių klubas. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Inspektorius Gadžetas.
12:35 Užsispyrėlės sutramdymas. 
14:25 Bilis Medisonas. 
16:10 Ekstrasensų mūšis. 
18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Lietuvos talentai. 
22:00 Laukinė. 
00:25 Vienišius. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Gero vakaro šou. 

08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:25 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Karo sąmokslas. 
00:20 Raitelis be galvos. 
01:15 Naujokė. 
02:10 Trapučio parkas. 

06:30 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“ (k). 

06:55 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (k).

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Har-
vis Biksas“. 

07:45 „Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“. 

08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
08:35 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ (k).
09:00 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:30 „Ponas Bynas“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 

Semio nuotykiai.
11:35 Nensė Driu.
13:35 Pono Septimo restoranas.
15:20 „Gyvenimo šukės“.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nin-

dzės.
21:25 Storulis ringe.
23:25 Didingiausias filmas.
01:10 Snaiperis (k). 

06:30 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“ (k). 

06:55 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (k).

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-
viukai burbuliukai“. 

07:45 „Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“. 

08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:25 KINO PUSRYČIAI Persirengi-

mo meistras.
11:00 Žiedų valdovas. Karaliaus su-

grįžimas.
14:40 „Didingasis amžius. Jos dide-

nybė Kiosem“.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Pramogų pasaulio apdova-

nojimai „Žmonės 2017“. Tiesioginė 
transliacija.

22:30 PREMJERA Vandens ieško-
tojas.

00:45 Storulis ringe (k).

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Bus visko (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Raudo-

nojo spalio medžioklė.
00:55 „Mentalistas“.
01:50 „Strėlė“.
02:40 „Detektyvė Džonson“. 

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Dykumos“.

06.54 TV parduotuvė.
07.10 „Vantos lapas“.
07.40 Pasaulis nuostabus.
08.15 „Pėdsakas“.

09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 Premjera. „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Griežtojo režimo atostogos“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Griežtojo režimo atostogos“.
06.05 Miestai ir žmonės.

06:30 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:10 „Blogas šuo!“. 
11:00 Baltijos galiūnų čempionato fi-

nalas. Sidabravas. 2016 m. 
12:00 „Mistinės istorijos“. 
14:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
15:50 „Kas žudikas?“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 Savaitės kriminalai (k). 
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
21:55 MANO HEROJUS Leonas.
23:55 AŠTRUS KINAS Ilgas savait-

galis. Gamtos kerštas.
01:30 „Vampyro dienoraščiai“ (k).
03:00 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
05:00 „Nikonovas ir Ko“ (k).

06:35 Baltijos galiūnų čem-
pionato finalas. Sidabravas 
(k). 2016 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Viena už visus“.
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:30 Sveikinimai. 
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamo-

sios bylos“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 Denis - grėsmė visuomenei. 

Kalėdos.
20:40 Superbombonešis. Naikin-

ti viską.
22:55 „Sekso magistrai“.
01:00 Leonas (k).
02:45 Ilgas savaitgalis. Gamtos 

kerštas (k).
04:10 Denis - grėsmė visuomenei. 

Kalėdos (k).

06:15 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 

(k). 
09:20 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:15 „Kas žudikas?“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. I 

dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.

01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).

12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Mirtinas ginklas 3.
23:40 Logano karas. Susaistytas 

garbės (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Vampyro dienoraščiai“.
02:50 Mirtinas ginklas 3 (k).
04:40 „Nikonovas ir Ko“ (k).

09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Kalnų ežerai“. 
11.00 „Vera“.
13.00 „Šetlando žmogžudystės. Ne-

gyvas vanduo“.
15.30 „Nepaliesta planeta“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skubus iškvietimas. Mirtina 

diagnozė“.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Skubus iškvietimas. Mirtina 

diagnozė“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Skubus iškvietimas. Mirtina 

diagnozė“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Kartą Rostove...“.
01.00 „Mafijos kronikos“. 
02.00 „Vera“.
03.30 „Jaunikliai“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės. Ne-

gyvas vanduo“.
06.00 „Jaunikliai“. 
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2017.01.25 d.
 Trečiadienis

2017.01.26 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 2 (k.).
10:50 Emigrantai (k.).
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Pinigai ir galia.
00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 2 (k.).
10:50 Gyvenimas (k.).
11:45 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai. 

08:25 Bruto ir Neto. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 TV Pagalba. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:25 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Gero vakaro šou. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:25 Vikingų loto. 
22:30 ‚Delta‘ būrys 2. Kolumbietiš-

koji grandis. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Bruto ir Neto. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 TV Pagalba. 
12:00 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:25 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Farai. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Baikeriai. 
00:50 Raitelis be galvos. 
01:40 Naujokė. 

06:35 „Visatos broliai“ (50) 
(Space Brothers). 2012 m. 
Animacinis serialas. Japonija. 

07:05 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“. 

07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:45 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 PREMJERA Blogiausias Lie-

tuvos vairuotojas 2. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Maksi-

mali rizika.
00:15 „Mentalistas“.
01:10 „Strėlė“.
02:05 „Detektyvė Džonson“. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:45 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS 16 kvar-

talų.
00:15 „Mentalistas“.
01:10 „Strėlė“.
02:00 Sveikatos ABC televitrina (k). 

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 „Griežtojo režimo 

atostogos“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Griežtojo režimo 

atostogos“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Gyvenk krepšiniu! 
19.00 Europos taurė 2016/17. Vil-

niaus „Lietuvos rytas“ - Žemutinio 
Naugardo „Nižnij Novgorod“.

21.00 Žinios.
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Skubus iškvietimas. Dakta-

ras Mirtis“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Skubus iškvietimas. Daktaras 

Mirtis“.
06.05 Miestai ir žmonės. 

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 „Skubus iškvietimas. 

Daktaras Mirtis“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Skubus iškvietimas. Dakta-

ras Mirtis“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Skubus iškvietimas. Daktaras 

Mirtis“.
06.05 Miestai ir žmonės.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (k).

09:20 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. II 

dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Trise valtimi. Gamtos šauksmas.
23:15 10 balų žemės drebėjimas (k).
00:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Penktoji pavara“. 
03:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
03:45 „Penktoji pavara“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (k).

09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Mistinės istorijos“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. III 

dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Kongas.
23:35 Trise valtimi. Gamtos šauks-

mas (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Dalasas“.
02:40 „Penktoji pavara“. 
03:25 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
03:50 „Penktoji pavara“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (k).

09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Mistinės istorijos“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. IV 

dalis.
20:30 Gyvenimiškos istorijos. 
21:30 57 keleivis.
23:10 Kongas (k).
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:55 „Dalasas“.
02:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:10 Savaitės kriminalai (k). 

2017.01.24 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Ten, kur namai 2 (k.).
10:50 Stilius (k.).
11:30 Bėdų turgus (k.).
12:15 Klausimėlis.lt (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 2.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“. 
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Da Vinčio demonai  2.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Bruto ir Neto. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 TV Pagalba. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:25 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Prieš srovę. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Užstrigusi paauglystėje. 
00:35 Raitelis be galvos. 
01:30 Naujokė. 
02:20 Trapučio parkas. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:45 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Anapus nežinomybės. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Naktinis 

reisas.
23:50 „Mentalistas“.
00:45 „Strėlė“.
01:35 „Detektyvė Džonson“. 

Dėmesio! 
Drabužių išparduotuvėje „5 Aveniu” – net 40 proc. nuolaidos!

Daugiau informacijos tel.: 8 654 17888

21:30 10 balų žemės drebėjimas.
23:10 Superbombonešis. Naikinti 

viską (k).
01:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Sekso magistrai“ (k).
04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:25 „Džekas Hana kviečia į gam-

tą“ (k). 

14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 Premjera. „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Griežtojo režimo atostogos“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Griežtojo režimo atostogos“.
06.05 Miestai ir žmonės. 

00:50 Raitelis be galvos. 
01:40 Naujokė. 

18:30 Šiandien. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai. 
22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Legenda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos patriotai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos patriotai (tęs., k.).
05:25 Laisvės vėliavnešiai (k.).

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Sėkmingai dirbanti ir plečianti gamybą Leipa-
lingio ir Lazdijų siuvimo baruose AB „ Kauno 
Baltija“  kviečia dirbti: Leipalingyje - Gaminių 
kontrolierę,  kvalifikuotas siuvėjas (us); Lazdi-

juose – Kvalifikuotas siuvėjas (-us)
Siūlome patrauklias darbo sąlygas bei darbo rezultatus atitin-
kantį atlyginimą (galima uždirbti apie 800 eurų). 

 
Kreiptis : Leipalingis 8 313 43383, 8650 26619

Lazdijai 8 318 52173, 8650 26628

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su 
defektais.  Tel. 8 662 32490

Remonto darbai: gipsas, 
glaistymas, dažymas, 
grindys, tapetavimas, 
plytelės ir kiti. 

Tel. 8 676 68549
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PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
   www.juozomalkos.lt

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Perku automobilius. Gali būti su defektais 

Tel. 8 627 87576

Nemokamas dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu, pristatymas ir pajungimas.

Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l 
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,

angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

Autokrano (35 t.) nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 698 76866

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

KONSULTACIJOS
TARO KORTOMIS
Visais Jums rūpimais 

klausimais. 
Ateities prognozės. 

Santykių, darbo, sveikatos 
problemų analizė.

SALONE DRUSKININKUOSE
M. K. Čiurlionio g. 54
Tel. 8 614 96329

Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis. 
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179

Atliekame visus statybos-remonto darbus: šiltiname sienas iš 
vidaus ir išorės, įrengiame pastoges, sukame gipsą, kalame 
dailylentes, glaistome, dažome, klijuojame plyteles savo arba 
užsakovo medžiagomis. Sudarome sąmatas. Atliekame elek-
tros instaliacijos ir santechnikos darbus. Tel. 8 612 92239 UAB „Daiveža“ siūlo transporto ir 

perkraustymo paslaugas.

Pardavinėjame trinkeles, jas kloja-
me ir atliekame betonavimo, tvorų sta-

tymo, įvairius buto remonto ir apdailos darbus. Suteikiame 
garantijas. 

Mus rasite M. K.  Čiurlionio g. 85-2
Užsakymus priimame: +370 683 05922 ir +370 636 44910

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Saulės akiniams – 50 %

Gydytojos patikra, užsakant akinius – 
nemokama. 

Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 
(buvęs buitinis)

Tel. 8 (313) 53444

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Tel. 8 608 33221

Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose. 
Tel. 8 699 14705

Medienos ištraukimas. 
Parduodu pušines 

malkas. 
Tel. 8 612 49137

Atliekame visus apdailos darbus. 
Tel. 8 657 50460

Kavinei reikalinga padavėja (-as) savaitgaliais. 
Tel.+370 610 35555

Pirkčiau žemės ūkio paskirties žemę. Gali būti 
apleista. Tel. 8 685 35335

Parduodame sausas pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Dėmesio!
Nauja paslauga – meistras į namus.
Gal jūs norite pakeisti duris? O gal sugedo elektros instaliacija 
arba nemokate patys surinkti sekcijos?
Atvažiuosiu ir greitai viską suremontuosiu.
Dar atlieku visus būsto remonto darbus, parenku spalvas ir 
medžiagas. 

Tel. +370 618 61620
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Asmeniniai skelbimai
Parduodami įvairūs daiktai

Naudota geros būklės krosnelė-ži-
dinys „Vienybė“ (modelis 03, 12 kw). 
Kaina – 240 Eur. Tel. 8 654 99212

Natūralaus avikailio odinė striukė su 
kapišonu (M dydis). Kaina – 79 Eur. 
Tel. 8 612 75453

Dviejų durų spinta už 86 Eur; medi-
nis staliukas gėlei (83 cm); didelis 
kelioninis lagaminas už 37 Eur; gėlė 
Dracena (160 cm) už 10 Eur; vilnonis 
kilimas 1,5 m x 2,4 m; vilnoniai pledai 
nuo 10 Eur; užuolaidos; senovinės 
austos lovatiesės); elektrinis troškin-
tuvas; medžiaga (flanelė); šviestuvai. 
Tel. 8 600 38695

Šaldytuvas „Electrolux“ (A klasė) už 
100 Eur; automatinė skalbimo maši-
na „Privileg-Electrolux“ (silent system 
6 kg) už 150 Eur; „Beko“ už 80 Eur; 
indaplovė „AEG-Electrolux“ už 120 
Eur. Tel. 8 650 87433

Mažai naudotas telefonas  „Nokia 
e51“. Kaina – 120 Eur.  
Tel. 8 650 68954

Geros būklės išmanusis telefonas 
„LG L90“ su dėkliuku. Kaina –70 Eur. 
Tel. 8 612 09648

Svetainės komplektas, pietų stalas, 
komoda, sekcija, kėdės, kavos staliu-
kas, šviestuvas, servizas.  
Tel. 8 606 28422

Telefonas „Manta“ (2 SIM kortelės). 
Kaina – 13 Eur. Tel. 8 612 09648

Kineskopinis plokščiaekranis televi-
zorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) 
už 26 Eur; televizorius „LG Slim“ (51 
cm įstrižainė) už 29 Eur; TV priedėlis 
„TV Star“ už 20 Eur; sieninis laikiklis 
televizoriui už 6 Eur; televizorius 
„Sony“ (51 cm. įstrižainė) už 20 Eur; 
belaidis telefonas „Panasonic“ už 11 
Eur. Tel. 8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur; 
akumuliatorių kroviklis už 25 Eur; 
kalvio darbo metalinė (1 m) žvakidė 
už 15 Eur; stiklinė vaza (77 cm) už 9 
Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai 
skydai ir DVP plokštės; televizorius 
„Philips“ (36 cm įstrižainė) už 12 Eur . 
Tel. 8 610 21333

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. 
m.), paauksuoti sportiniai medaliai, 
rankų darbo plytos ir kokliai krosniai, 
M. K. Čiurlionio baldai; šaldytuvas; 
elektrinis šildytuvas. Tel. 8 682 98506

Stacionarus kompiuteris.  
Tel. 8 620 52846

2 dalių sekcija už 20 Eur; keramikinis 
šviestuvas už 3 Eur; veidrodis su spin-
tele ir stalčiais už 20 Eur; spinta su 
antresolėmis už 50 Eur; 5 lempų švies-
tuvas už 20 Eur; indų džiovyklė už 5 
Eur; sieninės pakabos po 2 Eur; stalinė 
lempa už 3 Eur. Tel. 8 313 54555

Sofa-lova. Tel. 8 660 38109

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 30 kv. m. šiltas, tvarkin-
gas butas 4 aukšte iš 5, Veisiejų g. 
su baldais. Tel. 8 679 12475

2 kambarių 43 kv. m. butas Gardino 
g. Kaina – 18500 Eur.  
Tel. 8 624 15759

2 kambarių 50 kv. m. butas centre, 
Vytauto gatvėje 7 aukšte iš 9, pilnai 
šiuolaikiškai suremontuotas, šviesus, 
šiltas. Kaina – 51900 Eur.  
Tel. 8 618 61620

2 kambarių 31,74 kv. m. butas Gar-
dino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, 
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. 
Kaina – 26500 Eur. Tel. 8 687 37575

3 kambarių 70,4 kv. m. butas Ateities 
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur. 
Tel. 8 687 37575

20,24 kv. m. garažas su duobe „Šilo“ 
garažų bendrijoje. Tel. 8 618 53916

6 a sodas su mediniu nameliu „Rai-
gardo“ sodų b-joje (prie „Laimos“ 
viešbučio). Yra galimybė pirkti ir šalia 
esantį 6 a sklypą. Kaina – 16000 Eur. 
Galima derėtis. Tel. 8 610 49331

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų 
b-joje „Migla“. Tel. 8 601 48912

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Audi 100“ 1993.12 mėn., 2,5 TDI, 
automatas. Tel. 8 601 53086

„Opel Omega“ 1994 m., benzinas, be 
TA, geros būklės. Kaina – 350 Eur 
(galima derėtis). Tel. 8 654 82289

„Volvo V40“ 1997 m., 1,9 L dyzelinas, 
universalas, TA iki 2017.11 už 460 
Eur; „Ford Escort“ 1994 m., 1,6 L 
benzinas, universalas, padangos 
M+S už 140 Eur; „Nissan Micro“ 
2002 m., 1 L benzinas, visa arba dali-
mis už 180 Eur. Tel. 8 621 94696

„Mitsubishi Galant VIII“ 2001 m., dy-
zelinas, sedanas, rida – 168.103 km., 
be defektų, automobilis prižiūrėtas. 
Kaina – 1600 Eur. Tel. 8 615 49585

„Škoda Oktavia“ 2004 m., 1,9 TDI, 66 
kW, kablys, TA iki 2018.03. Kaina – 
2700 Eur. Tel. 8 629 39426

Įvairūs motoroleriai. Tel. 8 662 32490

„VW Touran“ 2004 m., 1,9 L TD, 74 
kW, TA iki 2018.03. Kaina – 2800 
Eur. Tel. 8 675 18350

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos 
produktus

Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Ekologiška kalakutiena. Kaina – 1 
kg./4 Eur. Tel. 8 600 30208

Pigiai naujas europinio standarto 
dujų balionas (27 L). Kaina – 30 Eur. 
Tel. 8 618 57254

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

2 dvidurės spintos (90x250 cm.) 
po 55 Eur; spinta su slenkamomis 
durimis už 140 Eur; pakabinamas 
radiatorius už 80 Eur; 2 šviestuvai po 
40 Eur; vidinės medinės buto durys; 
naudotas gartraukis; naudotas vo-
nios praustuvas už 30 Eur.  
Tel. 8 675 18337

6 stalčių šaldiklis. Tel. 8 650 83251

Pianinas. Tel. 8 662 89816

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns 
būda, lauko baldai, lauko tualetas, 
malkinė-sandėliukas, pavėsinė iš 
kreivuolių, akmenys.  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

2 lovatiesės, naudota skalbimo ma-
šina, porcelianinės lėkštės, servizai, 
pigiai vilnonis kilimas, 2 moteriški 
kailiniai (dydis 48-50, kaina nuo 30 
Eur) Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Antikvarinė kojinė siuvimo mašina, 
šaldytuvas „Beko“ su 3 kameromis, 
senovinis radioimtuvas, televizorius 
„Samsung“ (51 cm. įstrižainė).  
Tel. 8 610 27961

Mažai naudota sofa-lova. Kaina – 
120 Eur. Tel. 8 600 38109

Televizorius LG su priedėliu (54 cm. 
įstrižainė). Kaina – 25 Eur. Tel. 8 601 
29079Dujų balionas ir 2,7 kub. m. 
statinė. Tel. 8 648 92746

2 dalių vežimėlis. Kaina – 100 Eur. 
Tel. 8 629 78003

Naudoti statybiniai blokai, metalinė 
sija (4 m. ilgio, 25 cm. pločio), metali-
nė sija (2 m. ilgio, 25 cm. pločio).  
Tel. 8 686 66099

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių 36 kv. m. 
butas Gardino g. Kaina – 50 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 633 52786

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Ateities g. (2 aukšte iš 9) su dali-
niais baldais ilgam laikui. Kaina – 1 
mėn./150 Eur + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 620 70300

Išnuomojamas 1 kambario 16 kv. m 
butas su visais patogumais ir buitine 
technika Šiltnamių g. Kaina – 1 mėn. 
/80 Eur + komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 618 67244

Išnuomoju 2 kambarius 3 kambarių 
bute renovuotame name Gardino g. 
pradžioje, su baldais. Kaina žiemą 
– 50 Eur + komunaliniai mokesčiai, 
vasarą – 90 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 687 21996

Išnuomojamas 2 kambarių butas 1 
aukšte naujos statybos name Liepų 
g. Kaina – 1 mėn./350 Eur + komuna-
liniai mokesčiai. Tel. 8 662 41141

Skubiai išsinuomočiau 1 kambario 
butą. Tel. 8 624 44396

Išnuomojamas 3 kambarių 60 kv. m. 
butas Baravykų g. 5, 1 aukšte. Naujai 
suremontuotas, tinka biurui. Kaina – 
1 mėn./220 Eur (su šildymu).  
Tel. 8 698 39837

Išnuomojami naujai suremontuoti su 
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai 
Gardino g. Tel. 8 611 48844

Tvarkinga, dirbanti mergina išsinuo-
motų butą. Tel. 8 623 33255

Perka

Traktorių MTZ-82. Mokėsiu iki 2500 
Eur. Tel. 8 622 83325

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Garažą (prie buvusios katilinės).  
Tel. 8 682 08399

VAZ („Lada“) automobilį ir jo dalis. 
Tel. 8 614 66584

Mažalitražį automobilį.  
Tel. 8 623 23430

Sodo sklypą, gali būti be namo.  
Tel. 8 621 46900

Keičia

1 kambario butą Veisiejų g. į 1-2 
kambarių butą M. K. Čiurlionio, Vy-
tauto g. Tel. 8 616 31315

Ieško darbo

Vyras ieško darbo statybose, apdai-
los, elektros srityse. Tel. 8 670 87679

Ieškau papildomo darbo. Galiu tvar-
kyti namus, dirbti aukle.  
Tel. 8 624 44396

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius. Tel. 8 644 84291

26 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 609 25988

Statybininkas ieško darbo.  
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348

Ieškau darbo kaimo sodyboje arba 
sanatorijoje. Tel. 8 623 23430

60 m. moteris ieško darbo pusei die-
nos. Tel. 8 689 46429

50 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 673 86602

Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti 
kambarius, prižiūrėti senelius.  
Tel. 8 605 70225

Kiti

Sausio 8 d. prie Vytauto g. 19 namo 
įėjimo pamesti akiniai.  
Tel. 8 618 61853

Reikalinga auklė (3 m. vaikui).  
Tel. 8 687 50549

Kviečiame apsilankyti  
sausio 20, 21, 22 d.  

gėlių salone adresu: 
Turgaus g. 3 (prie didžio-
sios Maximos, veterinari-
jos poliklinikos patalpo-

se). Skintoms gėlėms 20% 
nuolaida, moteriškam ir 

vyriškam parfiumui 20 % 
nuolaida. Laukiame Jūsų!

Kompiuterių, planšečių ir telefonų remontas. 
Tel. 8 623 63577

Dovanoju papūgėles (porelę).  
Tel. 8 648 95470

Gal kas padovanotų spintelę su stal-
čiais ir knygų lentyną.  
Tel. 8 646 27272

Gal kas paimtų 2 pakeleivius į Airiją. 
Tel. 8 628 45199

Atiduodu naudotą kompiuterinę kėdę. 
Tel. 8 650 62934

Kviečiame apsilankyti 
odontologijos kabinete!
 SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Taikomos 
nuolaidos procedūroms. Nu-
skausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsul-
tacija nemokama!

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

Informuojame, kad 2017 m. sausio 31 d. 13 val. bus atliekami Ju-
lei Miliūnienei, Petrui Volungevičiui. Gediminui Lučinskui, Ni-
jolei Janulevičienei nuosavybės teise priklausančio žemės skly-
po (kad. Nr. 5935/0004:70), esančio Liepiškių g. 21, Liepiškių k., 
Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
 Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: Jono Al-
girdo Aleksonio turto paveldėtojus (kad. Nr. 5935/0004:340); Alek-
sandros Janulevičienės turto paveldėtojus (Nr. 5935/0004:361), 
Onos Balčiuvienės turto paveldėtojus (Nr. 5935/0004:99).
 Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. 

Tel. Nr. 8-656 94413.

ANGLŲ KALBOS KURSAI
MOKSLEIVIAMS

Druskininkų švietimo centre.
Mokymas vyksta anglų kalba 
pagal vadovėlius „Solutions“, 
Targets“, Spark“ ir kitus.
Testavimas nemokamas.

Išsamiau tel. 8 672 53452
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Penkiakovininkus Sportininkų rengimo centre 
Druskininkuose pakeis imtynininkai

Ramunė Žilienė

Šios savaitės pradžioje Lie-
tuvos šiuolaikinės penkia-
kovės federacijos vykdoma-
sis komitetas nusprendė, kad 
2017 metų Penkiakovės pa-
saulio taurės finalas, birže-
lį turėjęs vykti Druskininkuo-
se, bus surengtas Vilniuje. 
Tačiau penkiakovininkų vie-
tą nė nedvejodami užima im-
tynininkai. Lietuvos imtynių 
federacijos rinktinės narių 
pasiruošimas Pasaulio čem-
pionatui Sportininkų rengi-
mo centre Druskininkuose 
organizuojamas birželio 10-
23 dienomis. Dėl to, kad ne-
sulauksime penkiakovininkų, 
imtynininkų į Druskininkus 
galės atvykti daugiau. Lietu-
vos imtynių federacijos gene-
ralinio sekretoriaus Lauryno 
Garmaus teigimu, atvyks 150 
Švedijos, Vokietijos, Baltaru-
sijos ir Lietuvos sportininkų. 

Sportininkų rengimo centro 
Druskininkuose direktorius Ju-
lius Matulevičius neslepia, kad 
penkiakovės finalas buvo tarsi 
kelrodė žvaigždė: „Dirbome visi, 
puikiai suprasdami, kad vienas 
svarbiausių penkiakovės turny-
rų yra kartu ir atskaitos taškas, 
žymintis viso sporto komplekso 
statybas. Jos prasidėjo 2008-
ųjų lapkritį, darbus planuota 
baigti iki 2011 metų pabaigos. 
Tačiau dėl tais pačiais metais 
vykusio Europos vyrų krepšinio 
čempionato ir ekonominės kri-
zės mūsų šalyje, objektų finan-
savimo prioritetai keitėsi, staty-
bos kurį laiką vyko lėčiau.

Dabar Sportininkų rengimo cen-
tro Druskininkuose įrengimo dar-
bai eina į pabaigą, vyksta juridi-
nė pastato pridavimo procedūra. 
Visiškai įrengtos dvikovinių spor-
to šakų ir treniruoklių salės, uni-
versali salė su tribūnomis, tinkan-
ti krepšiniui, rankiniui, futbolui ir 
kitoms sporto šakoms; baseinas, 
persirengimo ir teisėjų kambariai. 
Viso komplekso statyba vyko ke-
liais etapais. Dabartiniame staty-
bos etape įrenginėjami viešbutis 
ir stadionas, – sakė J. Matulevi-
čius, pabrėždamas, kad reikė-
tų galiausiai atsikratyti mito, jog 

kompleksas buvo sumanytas bū-
tent šiųmetinės penkiakovės fi-
nalui. – Mintys apie šį komplek-
są dokumentuose užfiksuotos dar 
2003-aisiais. Dabar paaiškėjo, 
kad planuotos penkiakovės var-
žybos neįvyks. Tačiau tai yra tik 
vienas iš daugelio čia numatytų 
renginių. Centras universalus, yra 
daugybė kitų sporto šakų ir joms 
atstovaujančių sportininkų, norin-
čių čia atvykti.“

Kūno kultūros ir sporto departa-
mento prie LR Vyriausybės gene-
ralinis direktorius Edis Urbanavi-
čius „Mano Druskininkams“ sakė, 
kad klausimas apie tai, kodėl ap-
sispręsta keisti varžybų vietą, tu-
rėtų būti skiriamas ne departa-
mentui, o Lietuvos šiuolaikinės 
penkiakovės federacijai: „Fede-
racija rinkosi, kur rengti varžy-
bas: ir pirmuoju, atveju, kai buvo 
nuspręsta, kad Druskininkuose, 
ir dabar, kai apsispręsta dėl Vil-
niaus. Pirmieji klausimai dėl vie-
tos keitimo jau buvo kilę, kiek 
pamenu, dar pernai, kai juos fe-
deracijos atstovai formulavo de-
partamentui maždaug taip: kaip 
būtų, jei tektų pakeisti varžybų 
vietą? Atsakiau, kad vietas jų va-
lia rinktis, bet priminiau, kad jau 
esame padarę didžiulį įdirbį, į rei-

kalą įtraukti ir Druskininkai. Po 
to buvo tyla. Šių metų pradžio-
je mes turėjome federacijai at-
sakyti, kokios galimybės suspėti 
objektą tinkamai paruošti varžy-
boms. Tačiau federacijos atstovai 
pas mus jau buvo pradėję vaikš-
čioti su konkretesniais teiginiais: 
esą gal vis tik reikia varžybas kel-
ti į Vilnių. Motyvavo tuo, kad ren-
ginio sąnaudos mažėtų ir logisti-
kos prasme, nereikėtų delegacijų 
vežioti iš Vilniaus į Druskininkus, 
o ir galimybės Vilniuje didesnės – 
daugiau žmonių, potencialių žiū-
rovų. Na, tokius dalykus kalbėjo. 
Dar praėjusią savaitę buvo susiti-
kimas su rangovais ir projektuoto-
jais, visi kalbėjo, kad tikslus darbų 
grafikas bus patvirtintas iki vasa-
rio. Tokia informacija ir buvo per-
duota federacijai, kuri išplatino 
pranešimą, kad jau galutinai ap-
sispręsta rengti varžybas Vilniuje. 
Štai tiek mano žinių.“

Pasiteiravus, ar tai, kad Drus-
kininkuose penkiakovės taurės 
finalas nebeįvyks, turės įtakos 
galutiniam Sportininkų rengi-
mo centro įrengimui, E. Urba-
navičius atsakė, kad išlieka tie 
patys planai, kokie buvo: „Nori-
me objektą kuo greičiau pabaig-
ti, kad jis pradėtų visavertiškai 

funkcionuoti. Nėra penkiakovės 
– bus kitų renginių, rinksimės 
tuos, kurie norės organizuo-
ti varžybas Sportininkų rengimo 
centre Druskininkuose. Žinau, 
kad labai nori atvykti ir įvairaus 
amžiaus grupių stovyklas or-
ganizuoti imtynininkai, gimnas-
tai, turime ambicijų pravesti ir 
Lietuvos plaukimo čempiona-
tą. Neabejoju, Sportininkų ren-
gimo centre Druskininkuose bus 
vystoma aktyvi sportinė veikla, 
nes bazė ten yra universali. Tad 
pasikeitimai dėl penkiakovės 
objektui neprideda nei minusų, 
nei pliusų. Tik galbūt Druskinin-
kams, miestui, kuris tikėjosi tam 
tikrų pajamų ir gerų atgarsių, 
kad vyksta tokio rango varžy-
bos, bus tam tikras praradimas. 
Ateityje, žinoma, būtų gerai, kad 
susitarimų ir duotų žodžių laiky-
tumėmės.“

Lietuvos šiuolaikinės penkia-
kovės federacijos vicepreziden-
to Vytauto Polujansko teigimu, 
penkiakovininkus labiausiai stab-
dė tai, kad vis dar nėra tinkamai 
įrengtas stadionas: „Mums jau 
tiesiog laiko neužtenka gyventi 
viltimi: sausio 22-23 dienomis at-
važiuos Tarptautinės penkiako-
vės federacijos atstovai, kuriems 

mes turime parodyti būsimą var-
žybų vietą ir aptarinėti konkrečius 
dalykus, tai mums jau nėra kaip... 
Viskas bus padaryta, nė kiek ne-
abejoju, bet ne birželio mėnesiui, 
kai mums jau reikia turėti stadi-
oną tokį, koks jis turėtų būti, kad 
galėtume padaryti būtent penkia-
kovės varžybas.“

Apie tai, kad penkiakovės varžy-
bos iškeliamos į Vilnių, prieš kele-
tą dienų oficialiai paskelbta ir Lie-
tuvos šiuolaikinės penkiakovės 
federacijos tinklapyje. Pranešime 
federacijos prezidentas Vaidas 
Barakauskas įvardijo, kad sprendi-
mas perkelti renginį buvo priimtas, 
„sulaukus patvirtinimo, kad iki ren-
ginio pradžios tikrai nebus užbaig-
ti Sportininkų rengimo centro sta-
diono statybų ir įrengimo darbai“. 

V. Barakauskas federacijos var-
du padėkojo Druskininkų savival-
dybės merui Ričardui Malinauskui 
ir jo vadovaujamos savivaldybės 
administracijai už pagalbą, ren-
giantis 2017 metų šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio taurės fi-
nalui. Jis patikino, kad ateityje, 
kai centras galutinai bus įrengtas, 
sportininkams puikiai tinkančio-
je bazėje bus surengtos ne vie-
nerios penkiakovės varžybos, o 
rengti treniruočių stovyklas Drus-
kininkuose bus kviečiami Lietu-
vos ir užsienio sportininkai.

Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas, komentuodamas 
situaciją, įvardijo, kad Druskinin-
kai prarado didelio masto renginį: 
„Be abejo, Druskininkuose įvairių 
renginių buvo ir bus, tačiau pen-
kiakovės pasaulio taurės finali-
nis etapas – neeilinės varžybos, 
todėl Druskininkai prarado ne tik 
didelį kurorto svečių srautą tomis 
dienomis, bet ir galimybę garsinti 
kurorto vardą, plačiai reklamuotis 
net ir už Europos ribų...“.

Meras patikino, kad Savivaldybė 
nėra atsakinga už departamentą 
ar federaciją, o iš Druskininkų sa-
vivaldybės pusės viskas, kas pri-
klausė, buvo padaryta. Savivaldy-
bės biudžeto projekte netgi buvo 
numatomos lėšos, skirtos prisidė-
ti prie renginio, kad jis būtų aukš-
to lygio – toks, kokie yra ir visi kiti 
Druskininkų renginiai, organizuo-
jami, didžiuojantis savo Valstybe 
ir miestu.

Universalaus sportininkų rengimo centro salėse gali treniruotis ir imtynininkai, ir kitų sporto šakų sportininkai/Gintaro Grigo nuotrauka

„Druskininkų butų ūkis“ daugiabučių namų gyventojus kviečia 
išsakyti savo nuomonę dėl kaupiamų lėšų panaudojimo

Daugumos Druskininkų mies-
te esančių daugiabučių namų 
valdymą ir priežiūrą vykdo 
UAB „Druskininkų butų ūkis“. 
Be nuolatinės, kasdienės namų 
priežiūros įgyvendinami ir dau-
giabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos 
projektai – daugiabučių namų 
renovacijos procesas Druski-
ninkų savivaldybėje prasidėjo 
2014 m. ir vykdomas iki šiol. 

Jau renovuoti 46 procentai sa-
vivaldybėje esančių daugiabu-
čių namų. Pagal renovuotų namų 
skaičių Druskininkų savivaldy-
bė Lietuvos Respublikos teritori-
joje yra antra. Šie rezultatai yra 
pasiekti bendru sutarimu ir dar-
bu, butų savininkams su namo 
administratoriumi priėmus būti-
nus sprendimus.  

Daugiabučių namų valdymas ir 

priežiūra yra vykdoma pagal Vy-
riausybės patvirtintus administra-
vimo nuostatus, statybos techni-
nius reikalavimus ir kitus teisės 
aktus, kurie suteikta teisę teikti 
namo techninės priežiūros ir kitas 
paslaugas, pritarus butų ir kitų pa-
talpų savininkams.

Todėl administratorius, vykdy-
damas teisės aktuose numatytas 
funkcijas, dažnai kreipiasi į butų 
savininkus dėl pritarimų namo 
priežiūros, taip pat valdymo, kitų 
paslaugų suteikimo klausimais. 
Siekiant sužinoti butų savininkų 
nuomonę ir priimti sprendimus, 
organizuojami susirinkimai arba 
balsavimas raštu, gyventojams 
pateikiant balsavimo raštu biule-
tenius.

Bendrovė vykdo daugiabučių 
namų valdymą ir priežiūrą pagal 
Druskininkų savivaldybės Tary-

bos patvirtintus tarifus: 
- pastato eksploatavimo tarifas 

1 kv. metrui bendrojo naudingojo 
ploto per mėn. – 0,18 Eur; 

- daugiabučių namų šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiū-
ros tarifas – 0,05 Eur. 

Nuo 2015 m. liepos 1 dienos ta-
rifai gyventojams nesikeičia. Ga-
liojantys tarifai yra paskelbti, su 
jais visada galima susipažinti 
namo administratoriaus interneto 
svetainėje: www.dbukis.lt. 

Nuo 2016 m. daugiabučių namų 
gyventojai pradėjo kaupti lė-
šas pagal Vyriausybės patvirtin-
tą tvarką. Dauguma daugiabučių 
namų gyventojų kaupia tik mini-
maliai –

privalomą kaupimo mokestį. 
Kitų daugiabučių namų gyvento-
jai pasirinko kaupti daugiau, pa-
tvirtino ilgalaikį namo atnaujinimo 

planą ir numatė atnaujinimo prie-
monių įgyvendinimą. 

Prašome daugiabučių namų gy-
ventojus išsakyti savo nuomo-
nę, kad galėtumėte priimti spren-
dimus dėl bendrojo naudojimo 
objektų atnaujinimo, remonto bei 
kitų darbų atlikimo Jūsų name. 

Iškilus neaiškumams dėl  vyk-
domų balsavimų, gyventojai gali 
kreiptis į administruojančią įmonę, 
tel.: (8-313) 51208, (8-313)52100 
arba el. p.: admin@dbu.lt.  

UAB „Druskininkų butų 
ūkis“ informacija


