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Druskininkų vandens parkas paminėjo 
sėkmingos veiklos dešimtmetį

Laima Rekevičienė 

Penktadienio vakarą Druski-
ninkų sveikatinimo ir poilsio 
centre AQUA susirinkę šio cen-
tro darbuotojai bei gausus sve-
čių būrys iškilmingai paminėjo 
veiklos dešimtmetį. Dešimties 
metų sukaktį įstaiga pasitiko, 
būdama vienu iš  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, o bendras vandens 
parko lankytojų skaičius artėja 
prie keturių milijonų.

Renginyje prisiminta visa 
vandens parko dešimtmečio 
ir Druskininkų sėkmės istori-
ja, pradedant 2000-aisiais, kai 
Druskininkų savivaldybės taryba 
nusprendė, jog Druskininkai tu-
rėtų vystytis ne tik kurortinio sa-
natorinio gydymo, bet ir turizmo, 
poilsio, komercinio sporto bei 
pramogų kryptimi, todėl, kuriant 
tokią infrastruktūrą, labai svarbiu 
objektu tapo vandens parkas, di-
džiausias Druskininkuose įgy-

vendinamas projektas.
Kaip sakė šventėje dalyvavęs 

buvęs ūkio ministerijos kancleris 
ekonomistas Gediminas Miškinis, 
„Prieš dešimtmetį tokio objekto 
atsiradimas buvo rimtas žingsnis, 
kad ir Druskininkai, ir visa Lietu-
va turtėtų ypatingą traukos cen-
trą. Ir tai buvo labai geras pavyz-
dys, kai vietinė ir centrinė valdžia 
dirbo kartu, matė ne trumpalai-
kį, o ilgalaikį rezultatą,  kuris ti-
krai pasiteisino. Manau, bet kur, 
norint pasiekti gerų rezultatų, rei-
kia bendro tiek vietos, tiek centri-
nės valdžios politikų sutarimo. O 
Druskininkų vandens parko pro-
jekto įgyvendinimas ir buvo aki-
vaizdus pavyzdys, kad to galima 
pasiekti ir Lietuvoje.“ 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas sakė, 
kad, skatindamas turistų atvyki-
mą, vandens parkas padeda kur-
ti pridedamąją vertę ne tik Drus-
kininkams, bet ir visai Lietuvai: 
„100 procentų akcijų priklauso 
savivaldybei, bet jį valdančios 
įmonės „Druskininkų sveikatini-
mo ir poilsio centro AQUA“ visas 
kolektyvas sugeba dirbti pelnin-
gai, rūpintis plėtra ir pelnyti ge-
riausius įvertinimus“. 

Sveikindamas šventės daly-
vius, meras dėkojo visiems, ku-
rių dėka jis sėkmingai veikia ir 
tapo sėkmingiausiu Druskinin-
kų objektu: „Noriu padėkoti čia 
susirinkusiems 2003-ųjų metų   
Druskininkų savivaldybės tary-
bos nariams, kurie patikėjo mani-
mi, Savivaldybės administracija, 
specialistais, kad tokio objekto 
Druskininkams reikia. Noriu pa-
dėkoti vėlesnių kadencijų Tarybų 
nariams, kurie padėjo tęsti šį pro-
jektą. Noriu padėkoti specialis-
tams, kurie savo kasdieniu darbu 
prisidėjo, kad projektas būtų ne 
tik įgyvendintas, bet ir kurtų pri-
dedamąją vertę visam Druskinin-
kų kurortui ir Lietuvai. 

Ypatingai noriu padėkoti vi-
siems  vandens parko darbuoto-
jams, direktoriui Edmundui Anta-
naičiui, visiems žmonėms, kurie 
daugiau ar mažiau prisideda, kur-
dami Druskininkų ateitį, kuri pri-
klauso nuo mūsų visų. Kiek su-
telktai mes visi dirbsime, tokio 
rezultato ir pasieksime. Tikiu, kad 
kartu padarysime viską, kad šis 
parkas ir toliau sėkmingai dirbtų 
ir klestėtų.“ 

Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centro AQUA direktorius 

Edmundas Antanaitis pasidžiau-
gė, kad į jubiliejinį renginį susirin-
ko tiek daug parko bičiulių: „Ma-
nau, kad šįvakar čia susirinko 
tikri mūsų įmonės draugai. De-
šimt metų mes kartu. Visko buvo 
per dešimtmetį – ir džiaugsmo, ir 
liūdesio, ir ginčų, ir taikos dery-
bų. Bet visus tuos dešimt metų, 
drąsiai galiu sakyti, dirbome ti-
krai gerai. Norisi palinkėti mums 
visiems, kad ateinantys dešimt 
metų būtų dar geresni“.

Seimo narys Zenonas Streikus 
taip pat negailėjo gražių žodžių 
dešimtmetį paminėjusiam van-
dens parkui: „Džiaugiuosi ir ža-
viuosi Druskininkų vandens par-
ko darbu, pasiektais rezultatais. 
O labiausiai didžiuojuosi žmonė-
mis, kurie čia dirba. Jų sumany-
mų ir noro dirbti Druskininkams 
bei Lietuvai dėka atsirado toks 
centras AQUA, kuris yra kurorto 
ašis ir širdis, džiuginantis mūsų  
miestą, Lietuvą ir tampantis to-
kiu mažu stebuklu. 

Per dešimt metų parką aplan-
kė beveik keturi milijonai lanky-
tojų, jie susipažino su Druskinin-
kais ir 
m ū s ų 
šalimi. 4-5 psl.

Prie įspūdingos šventei sukurtos ledo sienos įsiamžino ir Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre AQUA direktorius Edmundas Antanaitis su žmona Ela/Martyno Ambrazo 
nuotrauka
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Informacija eksternams, pageidaujantiems 
laikyti brandos egzaminus 2017 m.

Brandos egzaminus gali laiky-
ti ir eksternai. Tai – asmenys, 
įgiję vidurinį išsilavinimą Lietu-
voje ar užsienyje, arba užsienio 
šalies mokyklos vidurinio ug-
dymo programos baigiamosios 
klasės mokiniai, pageidaujan-
tys laikyti brandos egzaminus.

Prašymus laikyti pageidauja-
mus brandos egzaminus eks-
ternai turi pateikti Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos – bazinės 
mokyklos direktoriui iki 2017 m. 
vasario 24 dienos. Eksternai, 
prašymus laikyti dalykų bran-
dos egzaminus pateikę iki va-
sario 24 d., pasirinktus bran-
dos egzaminus galės laikyti tik 
pagrindinės sesijos metu, kuri 
vyks balandžio 10-birželio 21 
dienomis.

Be lietuvių kalbos ir literatūros 
brandos egzamino galima rink-
tis ir laikyti dar 6 dalykų bran-
dos egzaminus. 2017 metais 
menų ir technologijų mokykli-
nius brandos egzaminus moki-
niai gali pasirinkti iki sausio 16 
dienos, o kitus brandos egzami-
nus – iki vasario 24 dienos. Apie 
savo pasirinkimus laikyti egza-
minus eksternai turi pranešti ba-
zinės mokyklos vadovui.

Eksternas, pasibaigus prašy-
mų pateikimo laikui, bet ne vė-
liau kaip likus 7 darbo dienoms 
iki pakartotinės sesijos pra-
džios (t. y. iki 2017 m. birželio 
12 d.) , prašymus galės pateik-
ti Kauno Antano Smetonos gim-
nazijos direktoriui ir pasirinktus 
brandos egzaminus laikyti pa-
kartotinėje sesijoje.

Brandos egzaminus pakartoti-
nės sesijos metu galės laikyti ir 
užsienio šalies mokyklos viduri-
nio ugdymo programos baigia-
mosios klasės mokiniai.

Kartu su prašymu Druskinin-

kų „Ryto“ gimnazijos – bazinės 
mokyklos direktoriui eksternas 
privalo pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (asmens tapatybės 
kortelę, pasą ar leidimą gyven-
ti Lietuvoje) arba vairuotojo pa-
žymėjimą.

Vidurinį išsilavinimą liudijantį 
dokumentą (brandos atestatą, 
profesinės ar aukštesniosios 
mokyklos diplomą, jei vidurinis 
išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

Užsienio kvalifikacijų atveju, 
bent vieną iš šių dokumentų ar 
patvirtintą jo kopiją: studijų ko-
kybės vertinimo centro pažy-
mą, kuria vidurinį išsilavinimą 
liudijanti kvalifikacija įvertinta 
lygiaverte arba lygiaverte su są-
lyga, kad bus išlaikyti brandos 
egzaminai; švietimo ir mokslo 
ministro įsakymą dėl vidurinio 
išsilavinimo pripažinimo; studijų 
kokybės vertinimo centro pažy-
mą, kuria užsienio kvalifikacija 
pripažinta (įskaitant pripažini-
mą, suteikiant kvalifikacijos tu-
rėtojui tik tam tikras teises bei 
pripažinimą tik kartu su papil-
domais reikalavimais) lygiaver-
te Lietuvos Respublikoje teikia-
mam viduriniam išsilavinimui; 
užsienio šalies mokyklos išduo-
tą dokumentą liudijantį, kad as-
muo mokosi vidurinio ugdymo 
programos baigiamojoje kla-
sėje (užsienio šalies mokyklos 
mokinys).

Kvitą, patvirtinantį pinigų 
įmoką už pasirinktus brandos 
egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 Eur. 
už kiekvieną pasirinktą dalyko 
brandos egzaminą į Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos sąskai-
tą LT25 7300 0101 2944 4748, 
banko kodas 73000, bankas 
AB „Swedbank“.

Lietuvos savivaldybių asociacija ragina imtis realių pokyčių mažinant 
regionų atskirtį

Konsultacijas su Vyriausybės 
nariais inicijavusi Lietuvos savi-
valdybių asociacija centrinę val-
džią ragina imtis realių pokyčių, 
sprendžiant didėjančią šalies re-
gionų socialinę ir ekonominę at-
skirtį. Regionų bendruomenės 
neprašo daugiau „pašalpų“, ta-
čiau tikisi didesnio savarankišku-
mo, kuris leistų vietos savivaldai 
aktyviau spręsti susidariusią si-
tuaciją. Pasak asociacijos prezi-
dento Ričardo Malinausko, vienas 
pagrindinių klausimų, kuris bus 
keliamas susitikimuose – sprendi-
mai, leisiantys stiprinti savivaldy-
bių savarankiškumą bei mažinti jų 
priklausomybę nuo valstybės biu-
džeto. Dabartinė savivaldybių biu-
džetų sudarymo tvarka nemažam 
skaičiui regionų neleidžia pajusti 
tiesioginės naudos dėl augančios 
šalies ekonomikos. „Regionuose 
papildomai surenkamos pajamos 
į jų biudžetą nepatenka – keliau-
ja į valstybės biudžetą ir perskirs-
tytos grįžta kaip „pašalpos“ toms 
savivaldybėms, kurioms labiau-
siai trūksta lėšų. Jei finansinis 
prieaugis liktų savivaldybėms, 
jos būtų žymiai labiau motyvuo-
tos kuo daugiau užsidirbti pačios 
ir ieškotų būdų, kaip skatinti vie-
tos žmonių verslumą, gerinti vers-
lo aplinką, pritraukti daugiau pri-
vačių investicijų“, – pabrėžia R. 
Malinauskas.

„Centrinei valdžiai Lietuvos re-
gionų siunčiama žinia yra aiški – 
duokite mums meškerę, priimkite 
būtinus sprendimus, o žuvį pa-
sigausime patys. Daug kalbame 
apie „antrąją“ Lietuvą, tačiau nuo 
to mažai kas keičiasi. Nepaisant 
augančios ekonomikos ir šalyje 
stiprėjančių optimistinių nuotai-
kų, situacija regionuose negerė-
ja. Atvirkščiai, čia ir toliau auga 
socialinė bei ekonominė atskir-
tis, o viltį praradę jauni žmonės 
renkasi emigraciją. Turime imtis 

realių pokyčių, kurie įgalintų re-
gionus pačius aktyviau veikti ieš-
kant sprendimo, kaip sustabdyti 
nuosmukį kol nepasiekėme lais-
vojo kritimo taško“, – Lietuvos 
savivaldybių asociacijos inicia-
tyvą komentuoja direktorė Roma 
Žakaitienė.

Savivaldos atstovai sako, kad 
inicijuoti konsultacijas su cen-
trine valdžia būtent dabar juos 
taip pat paskatina toliau auganti 
emigracija. Pernai, kai Lietuvoje 
buvo fiksuotas maždaug 8 proc. 

darbo užmokesčio augimas, iš 
Lietuvos išvyko dar 51 tūkst. gy-
ventojų – 15 proc. daugiau nei 
2015-aisiais. Didžioji dalis jų – 
darbingo amžiaus gyventojai iš 
regionų, kur statistiškai vidutinis 
atlyginimas yra 20 proc. mažes-
nis nei didmiesčiuose ir sudaro 
maždaug 450 eurų.

„Emigrantai yra skaudus pra-
radimas ne tik regionams, bet ir 
visai Lietuvai, tačiau kartais at-
rodo, kad regionai palikti patys 
tvarkytis su šiuo reiškiniu. Regi-

onai patenka į savotišką uždarą 
ratą, iš kurio sunku ištrūkti: ma-
žėjant dirbančiųjų gretoms, vis 
sunkiau prisivilioti verslą, o ne-
sant patrauklių darbo vietų, ne-
įmanoma išlaikyti ar susigrąžin-
ti emigrantų. Be to, artėjant prie 
ES struktūrinių fondų paramos 
pabaigos verslo investicijų klau-
simas regionams taps dar aktu-
alesnis. Apie tai ir diskutuosime 
su Vyriausybės nariais. Koalici-
nę Vyriausybę suformavę politi-
kai darnią regionų politiką dekla-
ruoja kaip vieną savo prioritetų, 
todėl tikimės konstruktyvaus di-
alogo“, – sako Lietuvos savival-
dybių asociacijos direktorė R. 
Žakaitienė.

Pirmieji susitikimai su Ministrų 
kabineto nariais surengti praėju-
sią savaitę. Susitikimai bus tęsia-
mi šią bei kitą savaites. Dėl pri-
oritetinių darbų stiprinant šalies 
regionų politiką susitikti ir pasi-
tarti planuojama su dešimties mi-
nisterijų vadovais. Susitikimas 
su Ministru Pirmininku Sauliumi 
Skverneliu numatytas vasario 9 
dieną.

Sausio 23 dieną LSA surengė 
spaudos konferenciją šia tema. 
Joje dalyvavo R. Malinauskas, 
R. Žakaitienė, Trakų rajono merė 
Edita Rudelienė bei Akmenės ra-
jono meras Vitalijus Mitrofanovas.

LSA informacija

LSA surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavo R. Malinauskas, R. Žakaitienė, Trakų rajono merė E. Rudelienė bei Akmenės 
rajono meras V. Mitrofanovas/LSA archyvo nuotrauka

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės 
tarybos komitetai

Penktadienį sušauktuose jung-
tiniuose Druskininkų savivaldy-
bės Tarybos Sveikatos apsaugos 
ir socialinių reikalų bei Švietimo, 
kultūros ir sporto, Finansų, Ūkio 
ir kurorto plėtros komitetų posė-
džiuose svarstyti druskininkiečių 
bendruomenei aktualūs spren-
dimų projektai. Komitetuose pri-
statyta Druskininkų savivaldy-
bės antikorupcijos komisijos 2016 
metų veiklos ataskaita. Komite-
tų nariams Asmens ir visuome-
nės sveikatos skyriaus vedėja-
savivaldybės gydytoja Evelina 
Raulušaitienė pristatė naująsias 
triukšmo prevencijos Druskinin-
kų savivaldybės viešosiose vieto-
se taisyklės. Komitetuose taip pat 
pristatyta Druskininkų savivaldy-
bės aplinkos monitoringo 2017-
2019 metų programa. Patvirtinus 
Druskininkų savivaldybės aplin-
kos monitoringo 2017-2019 m. 
programą ir skyrus reikiamas lė-
šas, bus atliekami aplinkos kom-
ponentų, numatytų programoje, 

tyrimai ir duomenų vertinimas bei 
palyginimas šioje programoje nu-
statytais metodais, apimtimis bei 
periodiškumu. Įvertinus Druski-
ninkų, kaip kurorto, specifinius 
poreikius, numatytos stebėti šios 
sritys: aplinkos oras, triukšmas, 
paviršinis, maudyklų ir požeminis 
vanduo, gyvoji gamta. Monitorin-
go metu gauti duomenys teikiami 
atsakingoms institucijoms ir pri-
statomi visuomenei.

Posėdžiuose taip pat pristatyta 
2017 metų viešųjų darbų progra-
ma. Planuojama, kad viešiesiems 
darbams atlikti Darbo biržos siųs-
ti darbo ieškantys asmenys laiki-
nai (2 mėn.) įsidarbins ir užsidirbs 
pragyvenimui būtinų lėšų.

Ūkio skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Mindaugas Jaskelevi-
čius pristatė sprendimo projektą 
dėl    UAB „Litesko“ filialo „Drus-
kininkų šiluma“ perskaičiuotų šilu-
mos kainų dedamųjų.

Komitetų posėdžiuose taip pat 
pristatytas sprendimo projektas 

dėl Druskininkų savivaldybės tur-
to valdymo, naudojimo ir dispona-
vimo juo patikėjimo teise tvarkos 
aprašo.

Investicijų ir turto skyriaus ve-
dėjas Algirdas Svirskas išsamiai 
pristatė sprendimo projektą dėl 
2014-2020 metų ES fondų lėšo-
mis, pagal priemonę „Daugiabu-
čių namų ir savivaldybių viešųjų 
pastatų modernizavimo skatini-
mas“  finansuojamo projekto įgy-
vendinimo. Projekto „Savivaldy-
bės viešojo pastato – Viečiūnų 
pagrindinės mokyklos – energi-
nio efektyvumo didinimas“ esmė 
– pasiekti, kad būtų renovuotas ir 
modernizuotas Viečiūnų pagrin-
dinės mokyklos pastatas, atnau-
jinta pastato funkcionavimui rei-
kalinga inžinerinė infrastruktūra 
ir sumažintos pastato šildymo iš-
laidos.

Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos posėdis vyks sausio 27 
dieną, Tarybai bus teikiama 18 
sprendimų projektų.

Jungtiniuose Tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto, Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros ko-
mitetų posėdžiuose svarstyti druskininkiečių bendruomenei aktualūs sprendimų projektai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės atstovės dalyvavo 
konferencijoje „Jaunimui palankios 

sveikatos priežiūros paslaugos: patirtis ir 
perspektyvos“

Sausio 19 d. organizuoto-
je konferencijoje „Jaunimui pa-
lankios sveikatos priežiūros pa-
slaugos: patirtis ir perspektyvos“  
dalyvavo Asmens ir visuome-
nės sveikatos skyriaus vedėja-
savivaldybės gydytoja Evelina 
Raulušaitienė ir Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė Di-
ana Brown. Konferencijos metu 
pristatytos iniciatyvos, skirtos 
gerinti vaikų ir jaunimo sveika-
tą, Jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo mo-
deliai, Norvegijos tarpsektorinio 
bendradarbiavimo jaunimo svei-
katos, saugumo ir gerovės la-
bui patirtis, jaunimo sveikatos 
interneto portalas www.sveika-
tostinklas.lt bei atlikto reprezen-
tatyvaus Lietuvos jaunimo nuo-
monės tyrimo rezultatai, kurie 
parodė, kaip jaunimas vertina 
savo fizinę ir emocinę sveikatą, 
su kuriais rizikos veiksniais daž-
niausiai susiduria, koks yra svei-
katos priežiūros paslaugų porei-
kis, kokias sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančių specialis-

tų charakteristikas ir kokius pas-
laugų teikimo kriterijus aukščiau-
siai vertina, kokiais specialistais 
ir informacijos apie sveikatą šal-
tiniais labiausiai pasitiki.

Konferencijoje taip pat pasi-
dalinta gerąja Jaunimui palan-

kių sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimo modelio diegimo 
savivaldybėse patirtimi bei ap-
tarti aktualūs jaunimo sveikatos 
problemų sprendimo klausimai, 
JPSPP plėtros ir bendradarbiavi-
mo perspektyvos.

Konferencijoje „Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos: patirtis ir pers-
pektyvos“  dalyvavo Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės 
gydytoja E. Raulušaitienė ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė D. Brown/Asme-
ninio archyvo nuotrauka

Sušauktas pasitarimas dėl vaikų maitinimo 
organizavimo Druskininkų savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje organizuo-
tas pasitarimas dėl vaikų maiti-
nimo organizavimo Druskininkų 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklose. Druskininkų VMVT 
vyriausioji specialistė-maisto 
produktų inspektorė Inga Žilevi-
čienė pristatė visuomenės svei-
katos programos „Vaikų, lankan-
čių ugdymo įstaigas, maitinimo 
kontrolė Druskininkų savivaldy-

bėje 2016 metais“ vykdymo re-
zultatus, taip pat pasitarime 
buvo aptarti VMVT atliktos iki-
mokyklinio ugdymo įstaigų ir 
bendrojo ugdymo mokyklų mais-
to ruošimo skyrių 2016 metų 
kontrolės rezultatai. Pasak I. Ži-
levičienės, VMTV patikrino 24 
pietų davinių mėginius dėl ener-
ginės vertės ir 10 mėginių dėl 
druskos kiekio – minėtos kontro-
lės rezultatai yra geri.

Pasitarime dalyvavo Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
mero patarė Irena Lynikienė, 
Asmens ir visuomenės sveika-
tos skyriaus vedėja-savivaldy-
bės gydytoja Evelina Raulušai-
tienė, Švietimo skyriaus vedėjas 
Jevgrafijus Samuchovas, Drus-
kininkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro ir švietimo 
įstaigų atstovai.

Druskininkų savivaldybėje organizuotas pasitarimas dėl vaikų maitinimo organizavimo Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mo-
kyklose/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Prie neatlygintinos kraujo donorystės 
akcijos prisijungė rekordinis skaičius 

druskininkiečių

Praėjusią savaitę druskininkie-
čių elektroninio pašto dėžutes 
pasiekė neįprastas laimės laiš-
kas, kviečiantis prisijungti prie 
neatlygintinos kraujo donorys-
tės akcijos ir tokiu būdu išgelbėti 
kitų žmonių gyvybes. Laišką ini-
cijavusios gerų darbų maratono 
„Pradėk nuo savęs“ sumanyto-
jos pabrėžė, kad sausio mėnuo 
skirtas įkrauti sveikatos bateri-
ją, tad druskininkiečiai buvo ra-
ginami prisijungti prie gyvybiš-
kai svarbios akcijos.

Kvietimas buvo išgirstas: neat-
lygintinais kraujo donorais tapo 
net 46 druskininkiečiai, o tai 
reiškia, kad pavyko padėti net 
138-iems žmonėms (vienas do-
noras gelbsti net trijų žmonių gy-
vybes).

Ačiū visiems, prisijungusiems 

prie gerų darbų maratono „Pra-
dėk nuo savęs“, kuris tęsiasi ir 
toliau – vasario mėnesį druski-
ninkiečiai bus kviečiami įkvėp-
ti žiemos oro. Platesnė informa-
cija apie rengiamas akcijas bus 
pateikta Druskininkų savivaldy-
bės tinklalapyje www.druskinin-
kai.lt, socialiniuose tinkluose ir 
vietinėje spaudoje.

Neatlygintina kraujo donore jau ne pir-
mą kartą tapo Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės 
gydytoja E. Raulušaitienė/Laimos Reke-
vičienės nuotrauka

Pristatyti vietinių užimtumo 
iniciatyvų projektai, 2016 

metais įgyvendinti Alytaus 
regione

Sausio 24 d. Alytaus teri-
torinė darbo birža visuome-
nei pristatė vietinių užim-
tumo iniciatyvų projektus, 
įgyvendintus Alytaus regio-
ne 2016 metais. Renginyje da-
lyvavo vietinių užimtumo ini-
ciatyvų projektų vykdytojai, 
vietinių užimtumo iniciatyvų 
projektų atrankos komisijos 
nariai, Alytaus miesto, Aly-
taus, Lazdijų ir Varėnos rajo-
nų bei Druskininkų savivaldy-
bių administracijų atstovai, 
socialiniai partneriai, Alytaus 
teritorinės darbo biržos vado-
vai bei atsakingi darbuotojai.

Renginio dalyvius pasveikinęs 
Alytaus teritorinės darbo biržos 
direktorius Regimantas Mačiulis, 
džiaugėsi 2016 metais Alytaus 
regione įsteigtų darbo vietų skai-
čiumi: „Šiemet įsteigėme rekordi-
nį darbo vietų skaičių – 100. Ga-
lima sakyti, kad sukūrėme jau ne 
vieną, o dvi nemažas įmones“.

Alytaus teritorinės darbo bir-

žos Užimtumo rėmimo skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Vilija Mak-
simavičienė apžvelgė 2016 me-
tais įgyvendintų visų 15 vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektų re-
zultatus, jų metu įsigytas darbo 
priemones bei atliktus darbus.

Verslininkams, 2016 me-
tais sėkmingai įgyvendinu-
siems vietinių užimtumo inici-
atyvų projektus, įteikti Alytaus 
teritorinės darbo biržos padė-
kos raštai: UAB „Dzūkų ainiai“, 
UAB „Lanksti linija“, UAB „Gan-
gas“, UAB „Alytaus SEIV“, UAB 
„Kirptė“, V. Vasiliausko individu-
liai įmonei, UAB „BT servisas“, 
UAB „MYPC“, UAB „Tarzanija“, 
UAB „Dzūkų baldai“, UAB „Au-
totransporto centro servisas“, 
UAB „Draugystės sanatorija“,  
Ūkininkui Gintui Cimakauskui , 
UAB „VSA Vilnius“, UAB „Me-
dvėkas“.

 
Alytaus teritorinės darbo 

biržos informacija

Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius 
ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Grigorienė/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka
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Manau, kad tai yra didžiausia in-
vesticija į pritraukiamąjį turizmą.  
Neabejoju, kad Druskininkų van-
dens parkas yra išskirtinės sė-
kmės pavyzdys.“

Šventinį vakarą vedė žurnalis-
tė Edita Mildažytė, scenoje pa-
sirodė NIKO (Naujų idėjų kame-
rinis orkestras), dainininkė Rūta 
Ščiogolevaitė, kuri prieš dešim-

tmetį koncertavo ir Druskininkų 
vandens parko atidarymo rengi-
nyje, Artūro Noviko džiazo mo-
kyklos vokalinė grupė „Jazz Is-
land“, Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro prima-
dona Olga Konošenko, į partne-
rius pasikvietusi ir gatvės šokių 
šokėją Jevgenijų Tichonovą bei 
tenoras Merūnas Vitulskis.

Druskininkų vandens parkas paminėjo sėkmingos 
veiklos dešimtmetįatkelta iš 1 psl.
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Martyno Ambrazo nuotraukos
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Vilija Valungevičiūtė
Pradinių klasių vyresnioji mo-

kytoja 

Sausio 11 d. mūsų  mokyklos  
trečiokai dalyvavo edukacinė-
je pamokoje  „Būk saugus eis-
mo dalyvis“.   Netradicinius 
dviejų valandų užsiėmimus 
pradinių klasių mokiniams or-
ganizavo Lietuvos techninės 
apžiūros įmonių asociacija 
„Transeksa“ kartu su Vilniaus 
apskrities kelių policija ir VŠĮ 
„Saugus ratas“. Mokiniai taip 
pat iš anksto ruošėsi pamokai 
– kartojo kelių eismo taisy-
kles, piešė piešinius saugaus 
eismo tema. 

Pirmoje pamokos dalyje moki-
niai susipažino su svečiais: ži-
nomu Lietuvos žurnalistu Valdu 
Vilūnu, pareigūnų pagalbininku 
Amsiumi, o saugaus eismo pa-
moką vedė pareigūnė, saugaus 
eismo specialistė bei knygelės 
„Kelių eismo taisyklės vaikams“ 
autorė Aistė Dijokaitė.

Pamokos metu vaikai prisimi-
nė, pagilino ir įgijo naujų sau-
gaus eismo dalyvio įgūdžių: 
mokėsi tapti saugiu pėsčiuo-
ju, keleiviu, dviratininku. Trečio-
kai mokėsi pereiti gatvę, teisin-
gai prisisegti atšvaitus, atliko 

dviratininko šalmo reikalingu-
mą įrodantį eksperimentą „Dvi-
ratininkui šalmas privalomas ir 
reikalingas“. Žingeidžius vai-
kus ypač sudomino eksperimen-
tas su kiaušiniu. Pasirodo, kiau-
šinis įdėtas į šalmą, panašų į 
dviratininko, tik, aišku, mažes-
nį, numestas ant grindų  nesu-

dūžta, o be apsaugos ištykšta. 
Akivaizdus įrodymas, kad dvira-
tininko šalmas gali ne tik apsau-
goti nuo traumų, bet ir išgelbėti 
gyvybę. Saugaus eismo pamo-
koje pažiūrėję prevencinius  fil-
mukus, atlikę praktines užduotis 
bei atsakę į klausimus, išklausę 
profesionalių patarimų, mokiniai 

mokėsi išvengti eisme tykančių 
pavojų. Suprato, kad išmanyti 
saugaus eismo taisykles, jų lai-
kytis reikia ir keliaujant miesto 
gatvėmis, ir būnat užmiestyje, ir 
leidžiant laiką kieme. 

Vėliau visiems pamokos daly-
viams buvo surengta ekskursi-
ja po Druskininkų techninių ap-

žiūrų stotį. Įmonės direktorius V. 
Stasiukynas  papasakojo ir pa-
rodė, kaip, kokiais tikslais bei 
prietaisais tikrinami stabdžiai, 
žibintai, išmetamųjų dujų ir kiti 
transporto priemonių techninės 
būklės parametrai. Pamokos 
pabaigoje vaikai pasitikrino ži-
nias, atsakydami į saugaus eis-
mo viktorinos klausimus, o pie-
šinius paliko techninių apžiūrų 
stotyje. Visus dalyvius edukaci-
nių užsiėmimų organizatorius ir 
VŠĮ „Saugus ratas” vadovas V. 
Vilūnas apdovanojo atšvaitais, 
o geriausių piešinių autorius – 
specialiais prizais.

Saugaus eismo pamokos  pra-
dinių klasių mokiniams yra inte-
gruotos į bendrąjį ugdymą. Kele-
tą kartų per metus primenamos 
saugaus eismo ir elgesio taisy-
klės, vaikai dalyvauja konkur-
se „Saugokime jaunas gyvybes 
keliuose“.  Tokie netradiciniai, 
puikiai organizuoti edukaciniai 
užsiėmimai, kuriuos veda profe-
sionalų komanda, padeda įtvir-
tinti žinias ir suprasti, kad už 
savo saugumą pirmiausia esa-
me atsakingi patys. „Saugaus 
rato” pamokos mieste surengtos 
pirmą kartą, o pavasarį organi-
zatoriai žadėjo aplankyti ir kitas 
miesto mokyklas.

Parodoje „Adventur“ – lankytojų dėmesys Druskininkams
Sausio 20-22 dienomis, Vil-

niuje, „Litexpo“ parodų ir kon-
gresų centre, surengta jubi-
liejinė turizmo ir aktyvaus 
laisvalaikio paroda „Adven-
tur“ ir vėl skaičiavo rekordus. 
Tris dienas parodos organiza-
toriai keliautojus kvietė ragau-
ti Pasaulio ir Lietuvos. Nauji 
maršrutai, nuolaidos, turizmo 
verslo forumas, Lietuvos tu-
rizmo sėkmingiausiųjų apdo-
vanojimai, Lietuvos miestų 
ir miestelių prisistatymai, il-
gasis keliautojų savaitgalis, 
susitikimai su garsiais žmo-
nėmis ir turizmo verslo kole-
gomis – parodų ir kongresų 
rūmai „Litexpo“ ūžė nuo daly-
vių ir lankytojų gausybės. 

Renginyje prisistatė 300 daly-
vių. Gastronominė kelionė po Lie-
tuvos miestus ir miestelius bei už-
sienio šalis į kelionių parodą šiais 
metais priviliojo 29 631 lankyto-
ją. 27 proc. iš jų apsilankė paro-
doje, norėdami įsigyti kelionę pi-
giau, 32 proc. domėjosi poilsiu ir 
atostogomis Lietuvoje, 36 proc. 
– poilsiu ir atostogomis užsieny-
je, dar 9 proc. pastebėjo, kad įdo-
miausi parodoje jiems pasirodė 
lietuviško turizmo atradimai ir ga-
limybė paragauti bei įsigyti tauti-
nio kulinarinio paveldo produktų 
bei patiekalų. Lietuvos valstybi-
nis turizmo departamentas prie 
Ūkio ministerijos parodoje šiais 

metais keliautojus ne tik vaišino 
patiekalais, kuriuos gamino žy-
mūs kulinarijos entuziastai – Al-
fas Ivanauskas, Beata Nicholson, 
Vytaras Radzevičius ir Gidonas 
Šapiro, bet ir rinko Lietuvos skonį. 
Daugiausia, apie 50 proc., balsa-
vusiųjų įsitikinę, kad Lietuvos sko-

nis yra kaip medaus.
„Adventur“ parodoje buvo pri-

statytos 28 šalys. Savo gražiau-
sią Lietuvą parodoje pristatė net 
50 šalies miestų ir rajonų.

Druskininkų kurorto stendas, 
eksponuotas 3-ioje – „Pažink Lie-
tuvą“ – salėje, visas tris dienas 

traukte traukė lankytojus. Viena 
iš priežasčių – įspūdingi prizai, 
kuriuos įsteigė miesto turizmo 
objektai. Parodos metu sureng-
ta momentinė loteriją, kurioje visi 
bilietai buvo laimingi. Loterijos 
dalyviai turėjo galimybę laimėti 
maudynes Druskininkų vandens 

parke, sanatorijose „Belorus“ ir 
„Draugystė“, procedūras reabili-
tacijos centre „Upa“, sveikatingu-
mo ir poilsio komplekse „Grand 
SPA Lietuva“, nuolaidas nakvynei 
viešbučiuose „Best Baltic Hotel 
Druskininkai Central“, „Pušynas“, 
„Violeta“, gurmanišką vakarienę 
viešbutyje „Regina“ bei ypatingą 
pasiūlymą 10-ies žmonių kompa-
nijai „Barškulių sodyboje“. 

Loterija sukėlė labai daug tei-
giamų emocijų ir gerų atsiliepimų. 
Ponia Angelė iš Prienų buvo labai 
maloniai nustebinta, laimėjusi ne-
mokamą apsilankymą sanatorijos 
„Belorus“ vandens ir pirčių kom-
plekse. Šeima iš Kauno, laimėju-
si nuolaidą apgyvendinimui vieš-
butyje „Pušynas“, labai džiaugėsi, 
nes kaip tik kitą dieną planavo vyk-
ti pailsėti į Druskininkus. Ponas iš 
Klaipėdos, laimėjęs nemokamą 
nakvynę viešbutyje „Violeta“, nie-
kaip negalėjo patikėti savo sėkme 
ir teigė, niekada ankščiau nelai-
mėjęs jokiose loterijose... Paro-
dos lankytojus mineraliniu vande-
niu vaišino „Druskininkų Hermis“. 
Buvo išdalinta daugiau nei 1500 
buteliukų šio mineralinio vandens.

TVIC kolektyvas dėkoja turizmo 
verslo atstovams, kurie taip ope-
ratyviai prisidėjo prie loterijos idė-
jos įgyvendinimo ir aktyviai daly-
vavo parodoje.

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkų kurorto stendas, eksponuotas 3-ioje – „Pažink Lietuvą“ – salėje, visas tris dienas traukte traukė lankytojus/Druski-
ninkų TVIC nuotrauka

Būsime saugūs eismo dalyviai

Edukacinės pamokos  „Būk saugus eismo dalyvis“ metu vaikai prisiminė, pagilino ir įgijo naujų saugaus eismo dalyvio įgūdžių.
„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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„Esame smalsūs“ („Meille 
uteliaille“ suom.), tokiais žo-
džiais šiemet pasitiko mus 
tarptautinė turizmo paroda 
„Matka“ Helsinkyje, Suomijo-
je. Tai didžiausia ir gausiau-
siai lankoma turizmo paroda 
Skandinavijoje. Nors šalyje 
gerai išsivysčiusios informa-
cinės technologijos, suomiai 
mieliau renkasi ateiti į paro-
dą pasirinkti spausdintų že-
mėlapių ir leidinių apie lan-
kytinas vietas, negu ieškoti 
informacijos internete. Daž-
nas parodos svečias ateina 
tiesiog pabendrauti su mėgia-
mos turizmo vietovės atsto-
vais ar pasidalinti įspūdžiais 
apie savo kelionę.

Anti ir Paula ketverius metus 
lankė lietuvių kalbos kursus. Ne-
turėdami nei lietuviškų šaknų, nei 
giminių Lietuvoje, jie užsibrėžė 
sau pažinti mūsų šalies kalbą tik 
dėl vienos priežasties – kad galė-
tų laisvai bendrauti su lietuviais 
savo dažnų kelionių į Lietuvą 
metu. Po ilgų pastangų ir prak-
tikų šiai pagyvenusiai porai pa-
vyko pasiekti savo tikslą – jie be 
problemų susikalba lietuviškai 
bet kuria tema. Dabar jų kelionių 
niekas neriboja. „Matkos“ paro-
dos metu jie atskubėjo į Lietuvos 
stendą pasidalinti savo sudary-
tu kelionės planu: nuo Šiaulių ir 
Kauno iki Druskininkų, su grįži-
mu per pajūrį. Labiausiai juos 
domino objektai, susiję su Lietu-
vos istorija ir kultūra: lietuviškos 
virtuvės restoranai, Šakočio mu-
ziejus, Rezistencijos ir tremties 
muziejus...

Lietuvos mylėtojų yra Suomo-
joje ir daugiau. Čia gyvena daug 
rusų tautybės gyventojų, kurie 
linkę poilsiauti Lietuvoje ir entu-
ziastingai tvirtina, kad Druski-
ninkai yra geresnė atostogų vie-
ta, negu Talinas. Druskininkais 
pradeda domėtis ir kiniečiai, ku-
rie vis intensyviau keliauja po pa-
saulį, ir toje pačioje Suomijoje jau 
tapo viena pagrindine turizmo rin-

kų.  Džiaugiamės, kad tiek Skan-
dinavijos, tiek kitų šalių gyventojai 
teigiamai vertino Druskininkų lei-
diniuose pristatomas paslaugas 
ir jų kainas. Kviečiame ir mūsų 
miesto objektus aktyviai rekla-
muotis Suomijos rinkoje, kurioje 
vis dar labai trūksta informacijos 
apie mūsų poilsio galimybes.

Druskininkų TVIC informacija

Suomių pora dėl kelionių į Lietuvą 
išmoko lietuviškai 

Tarptautinėje turizmo parodoje „Matka“ Helsinkyje, Suomijoje Druskininkų TVIC ats-
tovė A. Kaciun pristatė Druskininkų kurorto paslaugas/Druskininkų TVIC nuotrauka

110 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos 
karių susipažino su Druskininkais

Sonata Stravinskaitė

Lietuvos kariuomenės kape-
liono mjr. Sauliaus Kasmaus-
ko iniciatyva 2016 m. sausio 
15 d. Druskininkus aplankė 
110 nuolatinės privalomosios 
pradinės karo tarnybos ka-
rių, tarnaujančių Lietuvos ka-
riuomenės Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geleži-
nis Vilkas“ Didžiosios kuni-
gaikštienės Birutės ulonų ba-
talione Alytuje.

Karių reabilitacijos centro vyr. 
specialistė Sonata Stravinskai-
tė vedė ekskursiją ir supažindino 
karius su Druskininkų miestu.

Druskininkų Jaunimo užimtu-
mo centre nuolatinės privalomo-
sios pradinės karo tarnybos ka-
riams buvo pristatyta Druskininkų 
kurorto istorija, gydomieji ištekliai, 
muziejai, gydomieji kompleksai, 
pramogų centrai ir vietos, kur ga-
lima turiningai ir linksmai praleis-
ti laiką. Toliau pažinimą su Drus-
kininkais kariai tęsė nuo gydytojo 

V. Bujakovskio vilos – Druskinin-
kų savivaldybės pastato. Kitas 
rikiuotės sustojimas buvo prie 
Druskininkų pramogų aikštės, pa-
puoštos stilizuota miesto egle. 
Ekskursija baigėsi prie „Grožio 
šaltinio“, ragaujant didelės mine-
ralizacijos vandenį.

Gražią žiemos dieną Nemuno 
vingiu, Gydyklų parko medžių 
viršūnėmis nuskambėjo  nuolati-
nės privalomosios pradinės karo 
tarnybos karių nuoširdžiai ištar-
tas AČIŪ.
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Renginiai
Sausio 31 d. 18 val. Trumpa-

metražių filmų festivalis „Futu-
re shorts” (JUC Didžioji sale)

Vasario 1 d. 17 val. I-asis 
vasario „Protų karų“ žaidimas. 
Registracija: renginiai@juc.lt 
(JUC Didžioji sale)

Sausio 27 d. 16 val. Litera-
tūrinė popietė vaikams  „Pa-
sakų karuselė“ (Druskininkų 
savivaldybės viešojoje biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 27 d. 18.30 val. Ge-
riausias Lietuvos kino debiu-
tas „Amžinai kartu“. Režisierė 
Lina Lužytė. Vakaro viešnia – 
aktorė Gabija Jaraminaitė. In-
formacija ir bilietų rezervacija 
tel. 8 686 45528 (Druskininkų 
vandens parko II aukšto kon-
ferencijų salė, Vilniaus al.13) 

Vasario 4 d. Ketvirtasis 
„LTeam“ olimpinis žiemos fes-
tivalis. Informacija:  www.lte-
am.lt („Snow arena“, Nemuno 
kelias 2)

Vasario 5 d. 13.30 val. Ro-
mansų popietė „Ar prisimeni 
tu“... Romansus atliks folklo-
ro ansamblis „Serbenta“ ir Iri-
na Bielskienė iš Varnėnų, Laz-
dijų r. (Leipalingio laisvalaikio 
salė) 

Sausio 27 d. 19 val. Susiti-
kimas su dramaturgu, rašytoju 
Arvydu Daškumi. „Eglės“ sa-
natorijos biblioteka. Renginys 
nemokamas

Vasario 1 d. 19 val. Ingos 
Liutkevičienės knygos pri-
statymas „15 metų su Galina 
Dauguvietyte. Kas liko nutylė-
ta?“. („Eglės“ sanatorijos bibli-
oteka). Renginys nemokamas

Vasario 4 dieną 16 val. A. 
Česnulio skulptūrų parke, 
Naujasodėje, vyks 2016 metų 
nuveiktų darbų pristatymas.

Vasario 7 d. 20 val. Vitalijos 
Katunskytės koncertas. Pro-
gramoje: estradinės lietuvių ir 
rusų autorių dainos

(EGLĖ+ konferencijų salė). 
Bilieto kaina – 7 Eur.

Parodos:
Viešojoje bibliotekoje:
Druskininkiečių meninin-

kų kūrybos darbų paroda „1“; 
Spaudinių parodos:   Mažo-
sios Lietuvos etnokultūros 
metraštininkė“, skirta I. Simo-
naitytės 120-osioms gimimo 
metinėms, „Paklydusios pasa-
kos“, skirta rašytojos G. Ado-
maitytės 60- mečiui 

Paroda „Druskininkų istorija 
dokumentuose“ (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiur-
lionio g. 59)

Komitetų posėdyje liberalas pasiūlė ... 
likviduoti Viečiūnų mokyklą 

Penktadienį sušauktuose 
Druskininkų savivaldybės Ko-
mitetų posėdžiuose netrūko 
aštrių pasisakymų. Kaip in-
formavo jungtiniuose Sveika-
tos apsaugos ir socialinių rei-
kalų bei Švietimo, kultūros ir 
sporto komitetų posėdžiuo-
se dalyvavę Tarybos nariai, 
pristačius sprendimo projek-
tą dėl planuojamos Viečiū-
nų mokyklos pastato reno-
vacijos, opozicijos atstovas, 
Liberalų frakcijos narys Ro-
mualdas Domarkas pasido-
mėjo, kiek mokinių mokosi 
šioje mokykloje ir pasiūlė mo-
kyklą likviduoti ir nugriauti. 
„Gal ją verta nugriauti ? – iš-
kėlė klausimą liberalas. – De-
mografiniai rodikliai pažiūrė-
kit  kokie“. 

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius prieštaravo, akcen-
tuodamas, kad šiuo metu Vie-

čiūnų mokykloje mokosi beveik 
140 moksleivių, šioje mokykloje 
mokinių skaičius kasmet auga, 
nes vis daugiau druskininkie-
čių apsigyvena priemiestyje, gy-
venvietės plečiasi, atsižvelgiant 
į bendruomenės poreikius iki-
mokyklinio ugdymo skyriuje „Li-

nelis“ buvo atidaryta dar viena 
papildoma grupė mažiesiems. 
„Tėvams mažus vaikus daug pa-
togiau vesti į arčiau namų esan-
čią ugdymo įstaigą, negu iš 
karto vežti į Druskininkus“, – kal-
bėjo L. Urmanavičius. 

„Ir Druskininkų mieste pačiam 

yra per daug mokyklų“, – toliau 
švietimo tema kalbėjo R. Do-
markas ir pridūrė, kad „tarybi-
niais laikais buvo tvarka moky-
tis dviem pamainomis“. 

R. Domarkui antrino ir opozici-
onierius, konservatorius Andrius 
Mosiejus. 

Komitetų posėdyje nuspręsta 
sprendimo projektą dėl Viečiū-
nų mokyklos pastato renovaci-
jos teikti Tarybai. 

Druskininkų savivaldybės lė-
šomis jau sutvarkytas Viečiū-
nų mokyklos stogas, apšiltinta 
aktų salė, o, įgyvendinus projek-
tą  „Savivaldybės viešojo pasta-
to – Viečiūnų pagrindinės mo-
kyklos – energinio efektyvumo 
didinimas“,  bus renovuotas vi-
sas pastatas. Ikimokyklinio ug-
dymo skyrius „Linelis“ buvo re-
novuotas 2014 m. 

„Mano Druskininkai“
 informacija 

Komitetų posėdyje nuspręsta sprendimo projektą dėl Viečiūnų mokyklos pastato re-
novacijos teikti Tarybai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka 

Druskininkų sporto centro jau-
nių tinklinio komanda (treneris 
Edgaras Suchanekas), dalyvau-
janti Lietuvos jaunių čempionate, 
sausio 13-14 dienomis Klaipėdoje 
surengtame šio čempionato ture 
susitiko su Palangos ir Klaipėdos 
bendraamžiais. Abejas varžybas 
druskininkiečiai laimėjo vienodu 
rezultatu 3:0, pademonstravę dar-
nų komandinį žaidimą.  

Lietuvos MKL vaikų U13  (2004 
m. g.) krepšinio čempionato var-
žybose Druskininkų SC komanda 
(treneris Sigitas Šimkūnas) na-
muose rezultatu 54:59 pralaimėjo 
Šakių JKSC komandai. Rezulta-
tyviai druskininkiečių komandoje 
rungtyniavo Matas Jakubauskas 
– 17 taškų, Gustas Virbalis – 13, 
Aistis Lukoševičius – 11. 

Sausio 19 d. Lietuvos MKL vai-
kų U13 krepšinio čempionato var-
žybose, druskininkiečiai išvykoje 
žaidė su Jonavos KKSC koman-
da. Rungtynes rezultatu 51:39 
laimėjo druskininkiečiai. Ais-
tis Lukoševičius pelnė 16 taškų, 
Gustas Virbalis – 12, Matas Jaku-
bauskas – 11. 

Lietuvos jaunių U17 (2000-2001 
m. g.) rankinio čempionato varžy-
bose, išvykoje, trenerės Danguo-
lės Sukankaitės vadovaujamos 
Druskininkų SC rankininkės re-
zultatu 28:16 nugalėjo Zarasų SC 
komandą. Geru žaidimu druski-
ninkiečių komandoje pasižymėjo 
vartininkė Rasa Bingelytė, sulai-
kiusi net 6 septynių metrų baudi-
nius. Vakarė Damulevičiūtė į prie-
šininkių vartus įmetė 8 įvarčius, 
Laura Stonkutė – 7, Urtė Navic-
kaitė ir Sandra Kvetkauskaitė – po 

4, Deimantė Lenkauskaitė ir Urtė 
Žėkaitė – po 3.

Druskininkų savivaldybės vyrų 

krepšinio čempionato VII-ojo 
rato varžybose, „Krantinės 3000“ 
komanda 83:61 įveikė „AQUA-

Raja“ komandą. Rezultatyviausi 
„Krantinės 3000“ komandoje: K. 
Tulaba – 27, P. Trainavičius – 16, 
P. Kliauza – 14; „AQUA-Rajos“ 
komandoje: I. Tamulevičius – 20, 
M. Savolskis – 14, D. Kraunelis 
– 12. „Alėjos Ąžuolo“ komanda 
rezultatu 92:50 įveikė SK „Pla-
nas“ komandą. Rezultatyviau-
si „Alėjos Ąžuolo“ komandoje: 
K. Savonis – 19, M. Kukauskas 
– 15, J. Žėkas -10; SK „Planas“ 
komandoje: P. Matijošaitis – 12, 
K. Urbonas – 6, V. Grigas – 6. 
„Techpro“ komanda 85:75 įveikė 
„D&D“ komandą. Rezultatyviai 
rungtyniavo „Techpro“ komando-
je: D. Kibildis – 23, D. Stonkus –  
18, G. Goberis – 20, M. Kibildis 
– 12; „D&D“ komandoje: R. Mic-
kevičius – 23, G. Sušinskas – 20, 
V. Alminas – 18. „Ryto“ gimnazi-
jos komanda 81:56 įveikė „Klas-
tūnyno“ komandą. Rezultatyviau-
si „Ryto“ gimnazijos komandoje: 
M. Rinkevičius – 15, D. Balionis 
– 14, T. Bielickas – 13; „Klastū-
nyno“ ekipoje: L. Kasiulis – 17, J. 
Kvederis – 12, E. Prieskienis – 
10. „Atgimimo“ mokyklos koman-
da 48:46 įveikė „Reido“ koman-
dą. Rezultatyviausi „Atgimimo“ 
mokyklos komandoje: D. Dzen-
kus – 16, D. Jasaitis – 12, L. Ku-
činskas – 7; „Reido“ komandoje: 
A. Asanovas – 13, M. Maskeliū-
nas – 13, A. Dailydė – 7. 

Artimiausios Druskininkų savi-
valdybės vyrų krepšinio čempio-
nato rungtynės vyks sausio 29 d.,  
sekmadienį, Sporto centro salė-
je: 11 val. „AQUA-Raja“ – „Ryto“ 
gimnazija; 12.30 val. SK „Planas“ 
– „Reidas“; 14 val. „Klastūnynas“ 
– „Atgimimo“ mokykla; 15.30 val. 
„D&D“ – „Alėjos Ąžuolas“; 17 val. 
„Krantinė 3000“ – „Techpro“.

Sportas

Trenerės D. Sukankaitės vadovaujamos Druskininkų SC rankininkės rezultatu 28:16 
nugalėjo Zarasų SC komandą/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato varžybų akimirka/Gintaro Gri-
go nuotrauka



2017 m. sausio 26 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 889

Už 1 eurą „Omnitel“ duoda dvigubai
Oficialiai plačiausią ir grei-

čiausią mobilųjį tinklą Lietu-
voje turintis operatorius „Om-
nitel“ savo klientams siūlo 
neriboti mobiliųjų duomenų 
vartojimo. Vos už 1 eurą kli-
entai gali bet kada ir neribo-
tą kiekį kartų padvigubinti tu-
rimo plano duomenis. 

 Už 1 eurą įsigyti dvigubai 
daugiau duomenų dabar ga-
lima vos keliais mygtuko pa-
spaudimais. Klientų patogumui 
tą padaryti automatiškai pasiū-
loma ir išnaudojus turimą duo-
menų kiekį.

 „Išmanieji telefonai tampa vie-
nu iš svarbiausių įrenginių, ku-
riuos naudojame bendravimui, 
gyvenimo patogumui ar pramo-
goms. Vis didesnę dalį mūsų 
ekranų turinio sudaro video įra-
šai, kurių peržiūroms reikia daug 
didesnio duomenų kiekio. Todėl 
savo klientams pasiūlėme labai 
palankias sąlygas gauti papildo-
mų duomenų tada, kada jiems 
reikia“, – sako „Teo“ ir „Omnitel“ 
privačių klientų padalinio vado-
vas Norbertas Žioba.

 Tokiu būdu užsakyti papildo-
mi duomenys galioja iki mėne-

sio pabaigos. Šiuo „Omnitel“ 
pasiūlymu gali pasinaudoti kli-
entai, turintys mokėjimo planus 
START arba SMART M, L, XL 
bei XXL. Pasiūlymas už 1 eurą 
padvigubinti turimo plano duo-
menis galioja iki 2017 metų kovo 
1 dienos. Papildomai užsaky-
tiems duomenims netaikomas 
„Baltijos ir Skandinavijos šalyse 
– kaip namie“ pasiūlymas.

 „Omnitel“ klientai pernai su-
naudojo daugiausia 4G duo-
menų per visą šios technolo-
gijos plėtros Lietuvoje istoriją. 
Per metus aktyvių 4G varto-
tojų skaičius išaugo 42 pro-
centais iki 280 tūkst., o vidu-
tiniškai per mėnesį 4G tinkle 
sunaudotų duomenų kiekis 
vienam vartotojui padidėjo be-
veik penktadaliu - iki 6,06 gi-
gabaito (GB). 

 
Namams – neribotas spar-

čiausias mobilusis internetas
 „Omnitel“ 4G internetu, kuris, 

Ryšių reguliavimo tarnybos duo-
menimis, yra greičiausias ir pla-
čiausias Lietuvoje, savo namuo-
se dabar galite naudotis visiškai 
neribodami savęs. Už 19 eurų 

mėnesinį mokestį „Omnitel“ 4G 
interneto ryšį galite turėti pasi-
rinktu adresu net 99 proc. Lietu-
vos teritorijos.

 Norėdami išbandyti neribotą 
„Omnitel“ interneto planą na-
mams CONNECT HOME gali-
te pasinaudoti geros patirties 
garantija. Tai reiškia, jog per 
3 darbo dienas, jei siūlomas 
neribotas internetas neatitin-
ka jūsų lūkesčių, galite grąžin-
ti įrangą, nutraukti sutartį ir at-
gauti pinigus.

 Visiškai neriboti „Omnitel“ 
mobilieji duomenys suteikia-
mi konkrečiam jūsų nurody-
tam adresui. Specialus pasiūly-
mas galioja įsigyjant CONNECT 
HOME planą su įranga (mo-
demu, planšetiniu kompiuteriu 
arba nešiojamuoju kompiuteriu) 
mokant dalimis 24 mėn. arba 36 
mėn. ir įsipareigojant naudotis 
CONNECT HOME plano pas-
laugomis 24 mėn.

 Daugiau sužinoti apie speci-
alius „Omnitel“ pasiūlymus ga-
lite sužinoti internete adresu 
www.omnitel.lt, telefonu 1817 
arba apsilankę artimiausia-
me „Teo“ ir „Omnitel“ salone.

Kodėl V. Trinkūnas paliko Druskininkų savivaldybės tarybą?
Nuomonės

Ar liberalui Valdui Trinkūnui 
Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos nario pareigos ir atsa-
komybė pabodo, nepraėjus 
nei pusei kadencijos?

Įsivaizdavęs, jog tiesio-
giniuose merų rinkimuose 
„meta iššūkį“ ilgamečiam 
Druskininkų savivaldybės 
merui Ričardui Malinauskui, 
„eiliniu“ Tarybos nariu tapęs 
V. Trinkūnas neseniai kreipė-
si į Vyriausiąją rinkimų komi-
siją (VRK) pranešdamas, kad 
atsisako Druskininkų savi-
valdybės tarybos nario man-
dato. Jo rašytinis prašymas 
atsistatydinti ir pripažinti Ta-
rybos nario įgaliojimus nu-
trūkusius prieš terminą pa-
tenkintas sausio 19 dienos 
sprendimu.

Vėl „šešėlyje“?
V. Trinkūnas Druskininkų savi-

valdybės taryboje rinkėjams ats-
tovavo opozicinėje Mišrioje frakci-
joje kartu su dviem pagal TS-LKD 
sąrašą išrinktais tarybos nariais. 

Kaip vieną iš priežasčių, kodėl jis 
atsisako Tarybos nario mandato, 
V. Trinkūnas viešoje erdvėje įvar-
dijo tai, jog neva neįmanoma vyk-
dyti Tarybos nario pareigų kurias 
jam suteikė rinkėjai.

Savaitraščio „Mano Druski-
ninkai“ žurnalistė su V. Trinkū-
nu mėgino susisiekti nurodytais 
darbo bei mobiliuoju telefonais. 
Ir elektroniniu paštu pasiteirau-
ta: „Kokioms konkrečioms Jūsų 
iniciatyvoms Taryboje nepritar-
ta ir kaip joms sutrukdė Druski-
ninkų savivaldybės meras, Sa-
vivaldybės tarybos nariai?“. Į 
klausimą V. Trinkūnas el. paštu 
neatsakė, telefonu neatsiliepė.

Tačiau, kaip gali susidaryti 
įspūdis, pozicija palikti klausi-
mą „be komentarų“ ar panašiai 
„nusišalinti“ V. Trinkūnui nebu-
vo svetima ir jam būnant vie-
šuoju asmeniu. Atrodytų, kad V. 
Trinkūnui galimai būdinga ma-
nipuliuoti situacijomis, pasislė-
pus su viešo asmens prievolė-
mis nesusijusiame „šešėlyje“. 
Tokia skaidrumo stokojanti po-

zicija byloja apie priešingas 
vertybes, nei V. Trinkūno vie-
šoje erdvėje taip liaupsinamas 
principingumas. Šis buvęs po-
litikas, o dabar vėl „tik“ versli-

ninkas neseniai viename iš in-
terneto portalų yra pareiškęs, 
jog toliau tęsti darbą Tarybo-
je esą būtų vien desperatiškas 
bandymas realizuoti vietos sa-
vivaldos principus, kuriuos esą 
„akivaizdžiai ir ciniškai“ igno-
ruoja Druskininkų savivaldybės 
tarybos dauguma.

O ar ne „ciniška“ tai, kad, ar-
tėjant Savivaldos rinkimams, 
bendrovei „Raminora“ priklau-
sančiame SPA „Vilnius“ kilus 
skandalui dėl nelegalaus įdarbi-
nimo, V. Trinkūnas iš šios įmo-
nės „generalinio direktoriaus“ 
staiga patapo tik jo „padėjėju“, 
o paskui, rinkimų aistroms nu-
rimus, vėl grįžo direktoriauti? 
Beje, susidaro įspūdis, kad ir 
valstybinės žemės užvaldymo 
istorijoje jam paprasčiau buvo tą 
sklypą padovanoti dukrai,  taip 
pasaugant savo, kaip viešo as-
mens, mundurą nuo jam nepa-
geidaujamo visuomenės ir ži-
niasklaidos dėmesio.

Ar atstovavo rinkėjams?
Kaip vertina tokį V. Trinkūno pa-

sisakymą, esą mandato jis atsisa-
ko, nes Taryboje jam trukdo dirb-
ti meras Ričardas  Malinauskas ir 
Tarybos dauguma, Druskininkų 
savivaldybės tarybos nariai?

Susidarė įspūdis, kad ne vie-
nam nuomonę išsakiusiam pa-
šnekovui kilo abejonių, ar pa-
grindinis Tarybos nario darbo 
principas – atstovauti rinkėjams 
– iš viso buvo tarp V. Trinkūno 
tikslų, siekiant Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos nario man-
dato?

Meras R. Malinauskas: „Ką šis 
veikėjas, tapęs Tarybos nariu, 
nuveikė? Aš neatsimenu nė vie-
no jo pasiūlymo. Atsimenu tik ke-
letą klausimų, kurie buvo užduoti 
Tarybos posėdžių metu. Pavyz-
džiui, vienas iš jų: kodėl taip daž-
nai tikslinamas Savivaldybės biu-
džetas? Manau, toks klausimas, 
deja, tik parodo to žmogaus ne-
supratimą ar visišką nesugebė-
jimą atskirti privataus verslo ir 
Savivaldy-
bės biudže-
to reikalų... 

Tarybos nario priesaiką davęs V. Trin-
kūnas atsisakė mandato: VRK sprendi-
mas priimtas sausio 19 dieną/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

16 psl.
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Druskininkų savivaldybės mokyklų antrokai mokėsi plaukti
Druskininkų savivaldybė, 

prieš keletą metų sudariusi są-
lygas visų Savivaldybės moky-
klų šeštokams mokytis slidi-
nėti, inicijavo ir kitą projektą, 
kurio metu mažieji druskinin-
kiečiai mokėsi plaukti.

Nuo rugsėjo iki gruodžio 
trukęs nemokamo vaikų 
mokymo plaukti projektas 
„Druskininkų savivaldybės 
8-10 m. vaikų mokymo plauk-
ti programa“ baigėsi. Progra-
moje dalyvavo 184 antrokai. 
Projektą inicijavo ir finansa-
vo Druskininkų savivaldybė 
bei Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės. 
Projekto partneris, teikęs pa-
raišką – visuomeninė organi-
zacija (asociacija), laisvalai-
kio ir sporto klubas „Planas“. 
Ši asociacija Druskininkuo-
se veiklą vykdo jau daugiau 
nei dešimtį metų, populiari-
na krepšinio, tinklinio ir kitas 
sporto šakas. Jos atstovai 
džiaugiasi, kad galėjo tapti 
vaikų fizinį aktyvumą skati-
nančio ir jų sveikatai naudin-
go projekto partneriais.

Neseniai visiems vaikams įteik-
ti pažymėjimai, liudijantys apie jų 
plaukimo įgūdžius. Dauguma iš jų 
užsiėmimų metu išmoko plauk-
ti, kiti sustiprino buvusius plauki-
mo įgūdžius.Kalbinti mažieji plau-
kikai sakė, kad jiems labai patiko 
lankyti užsiėmimus Vandens par-
ke. Vaikai džiaugėsi ne tik išmo-
kę plaukti, nerti, bet ir saugiai elg-
tis vandenyje.

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo Lino Urma-
navičiaus teigimu, tokie įgū-
džiai, ypač jaunesniojo mokykli-
nio amžiaus vaikams, yra labai 
svarbūs ir labai pravers, pramo-
gaujant vasarą prie vandens tel-
kinių: „Džiaugiamės, kad pro-
jektas sklandžiai įgyvendintas 
– patenkinti ir vaikai, ir tėveliai. 
Tikimės, kad programa bus tę-
siama ir kitais mokslo metais.“

Plaukimo programos pažymė-
jimuose, kuriuos gavo antrokai, 
lankę užsiėmimus, kiekvieno 
moksleivio gebėjimai įvertinti in-
dividualiai, po privalomojo plau-
kimo egzamino. Pažymėjime at-
sispindi, jog programos dalyviai 
geba: plūduriuoti horizontalio-
je ir vertikalioje padėtyje, keis-
ti kūno padėtį (15 s); panerti po 
vandeniu ir ištraukti ant dugno 

gulintį daiktą iš ne mažiau kaip 
1,5 m gylio; judėti į priekį, at-
likdami kojų judesius krauliu su 
lenta ir iškvėpdami į vandenį (25 
m); nuplaukti 25 m nugara arba 
krauliu. Vaikams pažymėjimus 
įteikė ir ta proga juos pasveikino 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos atstovai, Druskininkų 
vandens parko, laisvalaikio klu-
bo „Planas“ atstovai, plaukimo 
mokytojai.

Viečiūnų ir Leipalingio pagrin-
dinių mokyklų antrokai pažy-
mėjimus gavo sausio pradžioje. 
Juos plaukti mokė kūno kultūros 
mokytojai Ričardas Mitkus ir Au-
rimas Gudaitis. Viečiūnų pagrin-
dinės mokyklos direktorė Elvyra 
Česnulevičienė bei Leipalingio 
vidurinės mokyklos direkorė 
Asta Černiauskienė džiaugė-
si, kad vaikai sustiprino sveika-
tą, išsiugdė gyvybiškai svarbius 
plaukimo įgūdžius, išmoko sau-
giai elgtis vandenyje ir tikimasi, 
kad taip elgsis ir prie vandens 
telkinių.

Druskininkų „Atgimimo“ ir 
„Saulės“ pagrindinės mokyklų 
antrokai pažymėjimus, liudijan-
čius apie jų gebėjimo plaukti 
pasiekimus, gavo dar praėjusių 
metų gruodį. Pažymėjimų įteiki-
mo šventėje „Atgimimo“ moky-
klos direktorė Danutė Časienė 
pasidžiaugė sėkmingai įgyven-
dinta programa: „Džiaugiamės 
šia iniciatyva. Smagu, jog ir tė-
veliai mokinių atostogų metu rū-
pinosi, kad vaikai nepraleistų 

plaukimo užsiėmimų.“ Užsiėmi-
muose mokinius plaukti mokė 
kūno kultūros mokytojas Povilas 
Žarnauskas, kūno kultūros mo-
kytojai metodininkai Jonas Ja-
zepčikas ir Juozas Stankevičius.

„Saulės“ pagrindinės moky-
klos direktorės Ramutės Siliū-
nienės žodžiais, vieniems vai-
kučiams mokytis plaukti sekėsi 
geriau, kitiems – sunkiau, bet 
visi, kurie mokėsi – šaunuoliai: 
„Programos nauda dviguba: vai-
kai ne tik plaukti išmoko, bet ir 
bus dar sveikesni bei stipresni!“. 
Kaip patikino judesio korekcijos 
pedagogas Žilvinas Matijošai-
tis, plaukimo užsiėmimai pade-
da formuoti ir išlaikyti taisyklin-
gą laikyseną.

Parengė Ramunė Žilienė

Leipalingio pagrindinės mokyklos vaikų mokymo plaukti programos dalyviai/ Leipalingio pagrindinės mokyklos archyvo nuo-
trauka

Akimirka iš plaukimo pažymėjimų įteikimo „Saulės“ pagrindinėje mokykloje/Roberto Ki-
sieliaus nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos vaikų mokymo plaukti programos dalyviai su projekto iniciatoriais, 
rėmėjais ir treneriais/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Viečiūnų pagrindinės mokyklos antrokai, gavusieji plaukimo pažymėjimus/Rober-
to Kisieliaus nuotrauka

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

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 861608020
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Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame Vidą Valentienę 
dėl mylimos Mamytės mirties.

Merkinės g. 6 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

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Dėl Algirdo Bieliausko mirties, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Rūtą, dukrelę ir sūnų.

Rima ir Gintas Mizerai

Nuoširdžiai užjaučiame Vitą Kavaliauską, 
mirus mylimam broliui.

DNSB „Ąžuolas“

Mirus Juozui Taraskevičiui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Angelę ir vaikus. Liūdime kartu su jumis, mielieji.

Reichertų ir Bartnikų šeimos

Sausio 18 d. Angelas sargas į dangiškąją karalystę pasikvietė Stasę Šeštokienę-Šostakienę. 
Nuoširdžiai dėkojame giminaičiams, kaimynams, Druskininkų krašto klubo nariams, Cima-
kavo bendruomenei, Ratnyčios parapijos kunigui Steponui Tunaičiui, Ratnyčios Rožinio 
maldos moterims, draugams, bendradarbiams bei visiems pažįstamiems, užjautusiems ir 
palydėjusiems į paskutinę kelionę mums brangią ir mylimą žmoną, mamą, močiutę.

Vyras Juozas, dukra Alfreda Pigagienė, sūnus Edmundas su šeimomis

Gimdos kaklelio vėžio Europos 
prevencijos savaitė

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro speci-
alistai primena, kad šį pirmadienį 
(sausio 23 d.) prasidėjo gimdos 
kaklelio vėžio Europos preven-
cijos savaitė, kuri tęsis iki sausio 
29 d. (sekmadienio). Tradiciškai 
gimdos kaklelio vėžio prevenci-
jos savaitė Europoje minima pa-
skutinę sausio savaitę.

Europos gimdos kaklelio vėžio 
prevencijos savaitė pradėta mi-
nėti 2002 metais. Tais metais Eu-
ropos gimdos kaklelio vėžio pre-
vencijos asociacija paskelbė 
švietėjišką kampaniją, kuria sie-
kiama didinti visuomenės infor-
muotumą apie gimdos kaklelio 
vėžio prevenciją. Oficialus šios 
švietėjiškos kampanijos simbolis 
– išminties perlas. 

Visuomenės sveikatos speci-
alistai primena, kad apsisaugoti 
nuo šios ligos įmanoma. Profilak-
tinės patikros ir skiepai – tai bū-
dai, kurie padeda išvengti gimdos 
kaklelio vėžio. Gimdos kaklelio 
vėžį gali sukelti 15 žmogaus pa-
pilomos viruso (toliau ŽPV) rūšių. 
Virusas sukelia pakitimus gimdos 
kaklelio ląstelėse, kurie ilgainiui 
gali virsti vėžiu. Pirminių ląstelių 
pakitimų moteris nejaučia. Pakiti-
mus galima aptikti tik vienu būdu 
– profilaktine patikra, o išvengti – 
pasiskiepijus. Todėl apsauga nuo 
gimdos kaklelio vėžio yra labai 
svarbi, ir kiekviena moteris turi ži-
noti tam tikrus faktus apie šios li-
gos prevenciją.

Žmogaus papilomos virusas 
plinta lytinių santykių metu. Užsi-
krėtimo ŽPV rizika priklauso nuo 
lytinių partnerių skaičiaus: kuo 
daugiau lytinių partnerių, tuo di-
desnė rizika užsikrėsti ŽPV.

Kiekvienas/a, turintys ar turė-
ję lytinių santykių, rizikuoja užsi-
krėsti ŽPV. Ši infekcija yra labai 
paplitusi. Lytiškai aktyvūs žmo-
nės bent kartą savo gyvenime 
yra susidūrę su ŽPV. Net ir tie as-
menys, kurie turėjo tik vieną lytinį 
partnerį, taip pat galėjo užsikrėsti 
ŽPV. Du trečdaliai naujų užsikrė-
timų ŽPV įvyksta 15-24 gyvenimo 
metais, tačiau rizika užsikrėsti pa-
vojingais ŽPV tipais moterims iš-
lieka visą gyvenimą.

Viena iš apsaugos priemonių – 
skiepai nuo ŽPV. Geriausia skie-
pyti mergaites, kurios dar nėra 
pradėjusios lytinio gyvenimo, kai 
ŽPV dar nėra patekęs į jų organiz-
mą. Visuomenės sveikatos speci-
alistai primena, kad skiepytis nuo 
gimdos kaklelio vėžio prasminga 
beveik visoms moterims. Kuo mo-
teris jaunesnė, tuo geriau į skie-
pus reaguoja imuninė sistema, ir 
apsauga išlieka ilgiau.

Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių 

skiepijimų kalendorių  mergaitės 
skiepijamos nuo ŽPV infekcijos. 
ŽPV skiepų esmė – skiepijama, 
siekiant užkirsti kelią virusui patek-
ti į organizmą – iki lytinio gyveni-
mo pradžios. Todėl šios vakcinos 
veiksmingiausios yra jaunoms, ne-
turėjusioms lytinių santykių ir ŽPV 
neinfekuotoms mergaitėms. Lietu-
voje nemokamai skiepijamos 11 
metų mergaitės. Kartais girdime 
klausimų, kodėl reikia skiepyti du-
krą, jei ji dar neturi lytinių santy-
kių? Gydytojų argumentas aiškus 
– vakcina nuo ŽPV, kaip ir kiti skie-
pai, padeda išvengti ligos. Tai reiš-
kia, kad skiepai geriausiai veikia 
kol nebuvo jokio kontakto su ŽPV, 
ypač su 16 ir 18 ŽPV tipais, kurie, 
kaip įrodyta mokslo, gali sukelti 
gimdos kaklelio vėžį. ŽPV vakcina 
yra skiepijama į raumenis. Pakan-
kamam imunitetui susidaryti reikia 
dviejų vakcinos dozių.

Reguliari patikra ypač aktua-
li moterims, kurios nėra pasiskie-
pijusios. Toms, kurios pasiskiepi-
jusios nuo ŽPV, patikra taip pat 
aktuali, nes vakcina neapsaugo 
nuo visų galimų ŽPV tipų. Priva-

lomojo sveikatos draudimo fon-
do biudžeto lėšomis Lietuvoje 
yra vykdoma gimdos kaklelio vė-
žio ankstyvosios prevencijos (dia-
gnostikos) programa. Ji skirta 25-
60 metų moterims, kurios 1 kartą 
per 3 metus gali nemokamai pa-
sitikrinti dėl ikivėžinių gimdos ka-
klelio pakitimų ar vėžio. Patikros 
metu moterims yra atliekamas ci-
tologinis tyrimas – PAP testas. 
Jei PAP testas ikivėžinių pokyčių 
nerodo, tyrimas kartojamas po 3 
metų. PAP testo tikslas – ne tik 
patikrinti dėl vėžio, bet ir sužino-
ti, ar yra pakitimų gimdos kaklelio 
ląstelėse. Gimdos kaklelio vėžys 
išsivysto iš pakitusių gimdos ka-
klelio gleivinės ląstelių. 

Dėl nemokamo citologinio gim-
dos kaklelio tyrimo moterys pir-
miausia turi kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, kuris, įvertinęs sveika-
tos būklę, siųs atlikti atitinkamus 
tyrimus pas gydytojus akušerius-
ginekologus.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmones eina ir palieka...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka...

Nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Bieliauskienę, sūnų Aurimą 
ir dukrą Akvilę dėl vyro ir tėvo mirties.

Algirdas ir Regina, Alius ir Lina

Kas gyveno taip, kad jo atminimą
Šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,

Tas manau, padarė viską,
Kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)

Nuoširdžiai užjaučiame po ilgos kovos su liga mirusio 
ilgamečio darbuotojo Algirdo Bieliausko žmoną Rūtą, 

sūnų Aurimą ir dukrą Akvilę.

UAB „Grand SPA Lietuva“ darbuotojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame Rūtą Bieliauskienę, sūnų ir dukrą, 

mirus mylimam vyrui ir tėvui.

Veronika Gerasimavičienė su šeima

Mirus Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Dainių Dailydę. 
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią netekties valandą.

Irena Antanavičienė, Loreta Vilkinienė su šeima, 
Inga Šimukauskienė su šeima
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2017.01.28 d.
Šeštadienis

2017.01.27 d.
Penktadienis

2017.01.29 d.
 Sekmadienis

2017.01.30 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Nacionalinė ekspedi-

cija „Nemunu 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.
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“. 
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Premjera. Draugo kailyje.
00:50 Trumposios žinios.
00:55 Pasaulio dokumentika. Įdo-

miausios pasaulio keistenybės (k.).
01:50 Pasaulio dokumentika. Lauki-

nė Aliaskos gamta. Žiema (k.).
02:45 Džesika Flečer (k.).
04:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (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. 
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 M.A.M.A. apdovanojimai. 
23:00 Tedis. 
01:10 Kasandros prakeiksmas. 

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 Tik nesijuok. 
22:00 Keršto valanda.
23:30 PREMJERA Mirčių kolekcio-

nierius 2.
01:10 16 kvartalų (k). 

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

Daktaras Mirtis“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Gluchariovas“.
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 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Neišvengiama“. 
01.05 „Skrydis į tamsą“. 
03.00 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Neišvengiama“. 
06.00 „Jaunikliai“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (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 Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 1.
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. Japo-
nija. Prie istorijos ištakų.

13:00 Pasaulio dokumentika. Stebi-
nantys gyvūnai.

14:00 Puaro.
15:45 Žinios. 
16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys.
17:15 Lietuvos patriotai (k.).
18:30 Šiandien.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 3. 
21:50 Trumposios žinios.
21:55 Premjera. Marija Antuanetė.
23:55 Trumposios žinios. 
24:00 Kino žvaigždžių alėja. Po šė-

tono saule (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys. Japonija. 
Prie istorijos ištakų (k.).

02:30 Pasaulio dokumentika. Stebi-
nantys gyvūnai (k.).

03:20 Puaro (k.).
05:05 Savaitė (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. Tobotai 1.
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. Japo-
nija. Prie istorijos ištakų.

13:00 Pasaulio dokumentika. Stebi-
nantys gyvūnai.

14:00 Puaro.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys..
17:15 Lietuvos patriotai (k.).
18:30 Šiandien. 
19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 3. 
21:50 Trumposios žinios. 
21:55 Premjera. Marija Antuanetė.
23:55 Trumposios žinios. 
24:00 Kino žvaigždžių alėja. Po šė-

tono saule (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys. Japonija. 
Prie istorijos ištakų (k.).

02:30 Pasaulio dokumentika. Stebi-
nantys gyvūnai (k.).

03:20 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 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (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. 

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.
18.53 Orai.
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“. 

06:15 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 Munis - mažasis mėnulio 

globėjas. 
12:40 Nuotakos tėvas 2. 
14:50 Armijoje. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
18:30 TV3 žinios. 
19:25 Eurojackpot. 
19:30 Garfildas 2. 
21:10 Pagrobimas 3. 
23:30 Gelbstint eilinį Rajaną. 

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. 

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

08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 TV Pagalba. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:25 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 Slaptasis agentas. 
00:10 Raitelis be galvos. 
01:10 Naujokė. 

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 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ (k).
09:00 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:30 „Ponas Bynas“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Nevykėlis 

Tarzanas.
11:40 Kaukės sūnus.
13:30 Žandaras iš San Tropezo.
15:30 Turi mylėti šunis.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Džekas milžinų nugalėtojas.
21:40 Medalionas.
23:25 Madėjos liudytojų apsauga.
01:35 Keršto valanda (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 „Denis Vaiduokliukas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Knygų val-

dovas.
11:20 Sugalvok norą.
13:05 Šnipas ne savo noru.
14:55 10 000 dienų.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Žvaigždžių duetai. SUPERFI-

NALAS. Tiesioginė transliacija. 
23:00 PREMJERA Didvyrių būrys.
01:00 Trečias žmogus.
03:25 Medalionas (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“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko (k). 
13:30 Būk mano meile!
14:25 „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 Sala.
00:55 „Mentalistas“.
01:45 „Strėlė“.
02:35 „Detektyvė Džonson“. 

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Dykumos“.
09.30 „Vantos lapas“. 

10.00 „Kalnų ežerai“. 
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Šetlando žmogžudystės. Mė-

lynas žaibas“.
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Atsargos pulkininkas tiria. 

Savo mirties data“.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Atsargos pulkininkas tiria. 

Savo mirties data“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Atsargos pulkininkas tiria. 

Savo mirties data“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Kartą Rostove...“.
01.00 „Mafijos kronikos“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Jaunikliai“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės. Mė-

lynas žaibas“.
06.00 „Jaunikliai“.

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

09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Gluchariovas“.
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 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Chiromantas“.
05.10 „Vandens žiurkės“.
05.55 „Gamtos magija“.

06:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:00 „Blogas šuo!“. 
11:00 Galiūnų varžybos. Lietuvos 

rinktinė-Pasaulio rinktinė. Alytus. 
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 PREMJERA Muzikinis iššū-

kis. 
21:30 MANO HEROJUS Vienišas 

vilkas Makveidas.
23:40 AŠTRUS KINAS Paslaptin-

gas langas.
01:25 „Dalasas“ (k).
02:55 Muzikinis iššūkis (k). 
04:30 „Kas žudikas?“ (k). 

06:35 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė. Alytus (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 Mano tėtis - Skrudžas.
20:45 Įstatymo tarnai.
23:15 „Sekso magistrai“.
01:25 Vienišas vilkas Makveidas (k).
03:10 Paslaptingas langas (k).
04:40 Mano tėtis - Skrudžas (k).

06:40 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Mistinės istorijos“ (k). 

09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juo-

dos tulpės. I dalis.

21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-

vanoriai“. 
22:20 Trumposios žinios.
22:25 Premjera. Oro erdvės gynėjai.
23:00 Trumposios žinios.
23:05 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:05 Savaitė (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 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.).

09:25 „Nikonovas ir Ko“.
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 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Mirtinas ginklas 4.
23:55 57 keleivis (k).
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Dalasas“.
03:05 Mirtinas ginklas 4 (k).
05:05 „Nikonovas ir Ko“ (k).

10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Teisinguolis Dadlis. 
12:30 Spąstai tėvams. Medaus mė-

nuo Havajuose. 
14:20 Hačiko. Šuns istorija. 
16:15 Simpsonai. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Lietuvos talentai. 
22:00 Didelės akys. 
00:15 Melas ir iliuzijos. 



2017 m. sausio 26 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 8813

2017.02.01 d.
 Trečiadienis

2017.02.02 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 Dokumentinė - istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (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. Nuoga Macha.
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?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.

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

08:25 Bruto ir Neto. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Ekstrasensų mūšis. 
11:00 Prieš srovę. 
12:00 Hubertas ir Staleris. 
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:25 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 Rizikinga erzinti diedukus. 

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

08:25 Bruto ir Neto. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Ekstrasensų mūšis. 
11:00 Gero vakaro šou. 
12:00 Hubertas ir Staleris. 
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:25 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 Auklės. 
00:25 Raitelis be galvos. 
01:25 Kerštas. 

06:30 „Visatos broliai“. 
07:00 „Robomobilis Polis“. 
07:15 „Robomobilis Polis“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos. 
10:30 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:30 Būk mano meile!
14:25 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuo-

tojas 2. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Porininkai.
00:05 „Mentalistas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Detektyvė Džonson“. 

06:30 „Visatos broliai“. 
07:00 „Robomobilis Polis“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:30 Būk mano meile!
14:25 „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. PREM-

JERA Vienintelis šūvis.
00:30 „Mentalistas“.
01:25 „Strėlė“.
02:15 Sveikatos ABC televitrina (k). 

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

Daktaras Mirtis“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Gluchariovas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.

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

Daktaras Mirtis“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Gluchariovas“.
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 Gyvenk krepšiniu!
20.15 Europos taurė 2016/17. Jeruza-

lės „Hapoel“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
22.15 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 0 laipsnių.
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Chiromantas“.
05.10 „Vandens žiurkės“.
05.55 „Gamtos magija“.

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

Dingęs pacientas“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Gluchariovas“.
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 „Chiromantas“.
21.30 PREMJERA. Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Chiromantas“.
05.10 „Vandens žiurkės“.
05.55 „Gamtos magija“. 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).

09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juo-

dos tulpės. II dalis.
19:30 Farų karai. Gyvatė žolėje. II 

dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Pinigų kalba.
23:30 Nakties įkaitas (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Dalasas“.
03:10 „Penktoji pavara“. 
03:55 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:20 „Penktoji pavara“ (4) (k). 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).

09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juo-

dos tulpės. III dalis.
19:30 Farų karai. Gyvatė žolėje. III 

dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Išdavikas.
23:40 Pinigų kalba (k).
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Dalasas“.
02:55 „Penktoji pavara“. 
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:05 „Penktoji pavara“ (k). 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).

09:05 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juo-

dos tulpės. IV dalis.
19:30 Farų karai. Gyvatė žolėje. IV 

dalis.
20:30 Gyvenimiškos istorijos. s
21:30 Panelė Meadows.
23:10 Išdavikas (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:55 „Dalasas“.
02:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:10 Savaitės kriminalai (k). 

2017.01.31 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.).
12:10 Oro erdvės gynėjai (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 Dokumentinė - istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Da Vinčio demonai  2.
00:15 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 Dokumentinė - istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (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. 
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:25 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. 
22:30 Teta Helena. 
00:55 Raitelis be galvos. 
01:50 Naujokė. 
02:15 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“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k). 
12:40 KK2 (k). 
13:30 Būk mano meile!
14:25 „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 Žudymo 

sezonas.
23:55 „Mentalistas“.
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Detektyvė Džonson“. 

19:30 Farų karai. Gyvatė žolėje. I 
dalis.

20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Nakties įkaitas.
23:50 Įstatymo tarnai (k).
02:10 „Sekso magistrai“ (k).
04:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:35 „Džekas Hana kviečia į gam-

tą“ (k). 

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 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Chiromantas“.
05.10 „Vandens žiurkės“.
05.55 „Gamtos magija“.

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

21:30 Lietuvos patriotai. 
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Džeris Magvairas.
01:05 Trumposios 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.).
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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

Prekiaujame įvairių talpų dujų balionais 
(galime pildyti juos ir norimu kiekiu),

 turistinėmis viryklėmis, 
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.
 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

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

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

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

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

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis, dirbti su 
lengvųjų automobilių važiuoklėmis. Tel. 8 613 91192

Įmonei reikalinga (-as) buhalterė (-is) dirbti pilną 
darbo dieną. Tel. 8 (313) 40040, 8 682 22334

Montuoju židinius, krosnis, kaminus, krosneles, 
atlieku jų remontą. Tel. 8 606 33266

Reikalingas vairuotojas, turintis C kategoriją, traktorininko 
teises ir mokantis dirbti įvairia technika. Tel. 8 670 85693

Reikalingi darbuotojai, dirbti prie medienos, lentpjūvėje, 
išmanantys darbą su medieną. Tel. 8 670 85693

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).

Atlieku apdailos, remonto, elektros ir santechnikos 
darbus. Tel. 8 618 45741

Reikalingas darbuotojas IT paslaugų įmonėje
Reikalavimai:
- išmanyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos pagrindus;
- pastovus noras tobulėti ir mokytis, iniciatyvumas, komunikabilumas, sąžinin-
gumas, punktualus darbų atlikimas.
Privalumai: panašaus darbo patirtis bei anglų kalbos žinios.
Darbo pobūdis: kompiuterių programinis remontas, ardymas, surinkimas. 
Vaizdo ir apsaugos sistemų montavimas. Tinklo diegimas.
APMOKINSIME

 
Gyvenimo aprašymus siųskite adresu karjera7@gmail.com , 
mob.: 8-690-28233 Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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Parduodame sausas pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Asmeniniai skelbimai
„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

„Audi“, 80/B4, 1992 m., 2.0 L benzi-
nas,66 kW; TA iki 2017.12. Kaina – 
600 Eur. Tel. 8 620 71944

„Opel Astra“ 2002 m., 2 L dyzelinas, 
universalas, sidabrinės spalvos, TA 
iki 2017.06.28. Kaina – 1250 Eur.  
Tel. 8 623 61218

„Opel Vectra Combi“ 2005 m., 2,2 L 
DTI, puiki būklė. Kaina – 2750 Eur. 
Tel. 8 623 53377

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos 
produktus

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

Parduodami įvairūs daiktai

Pašarinės bulvės po 4 Eur/50 kg; 
maistinės bulvės po 8 Eur/50 kg. 
Veisiejų sen. Tel. 8 616 04451

Naudotos vidinės medinės buto du-
rys. Tel. 8 608 81664

„Vineta“ veislės bulves: maistines po 
0,3 Eur/1 kg; sėklinės po 0,3 Eur/1 
kg; pašarinės po 0,12 Eur/1 kg.  
Tel. 8 686 13662 (prie Leipalingio)

Komoda, išskleidžiamas stalas, sve-
tainės komplektas, kavos staliukas, 
kėdės, indauja, kilimas, staliukas 
gėlėms. Tel. 8 606 28422

Stalas su kėdėm, odinis svetainės 
komplektas, sofa, veidrodis su spin-
tele ąžuolinis, šviestuvas, sekcija, 
komoda-sekreteras. Tel. 8 612 09648

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

Dvigulė lova su patalynės dėže.  
Tel. 8 624 58708

Naminiai vištį kiaušiniai.  
Tel. 8 620 37469

Varinis kabelis (4 gyslų, 6 kv., 25 m.) 
po 2 Eur/1 m; planšetinis kompiuteris 
SNSV už 30 Eur; židinys „Vienybė“ 
už 100 Eur. Tel. 8 675 61036

Minkštas šviesios odos kampas. 
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 625 71804

Parduodamas nekilnojamas turtas

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

1 kambario 35 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 8, Labai gerai įrengtas, 
namas renovuotas, 4 aukšte iš 5. 
Kaina – 45000eur. Tel. 8 622 33861

2 vieno kambario butai Druskinin-
kuose: 17 ir 24 kv. m, 2 aukšte su 
baldais, buitine technika, po remonto. 
Tel. 8 671 59773

2 kambarių 50,33 kv. m butas su 
baldais ir buitine technika Sveikatos 
g. 5 aukšte iš 9. Kaina – 50000 Eur. 
Tel. 8 612 30949

2 kambarių 50 kv. m butas Druskinin-
kų g. 8, renovuotame name. Kaina 
– 38000eur. Tel. 8 622 33861

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 Gardi-
no 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

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

Garažas Leipalingyje prie katilinės su 
duobe. Kaina – 1500 Eur.  
Tel. 8 643 80430

Gyvenamas namas Jaskonyse (netoli 
„Romnesa“ kavinės).  
Tel. 8 629 37958

Parduodu sodybą prie Metelio ežero 
arba keičiu į sodo namelį.  
Tel. 8 623 20014

Garažas Ligoninės g. (prie buvusios 
katilinės). Kaina – 3500 Eur.  
Tel. 8 686 66083

7 a namų valdos sklypas Druskinin-
kuose, Latežerio g. (kraštinis, prie 
pušyno, atskiras privažiavimas).  
Tel. 8 650 83251

Garažas Viečiūnuose (pakalnėje). 
Tel. 8 687 93979

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„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

Mažai naudoti minkšti svetainės 
baldai su staliuku, skalbimo mašina 
„Ardo“, šaldytuvas „Elektroliux“.  
Tel. 8 612 23732

Naujos ąžuolinės faneruotės vidinės 
(dešinės pusės) durys su stakta. 
Kaina – 80 Eur. Tel. 8 650 99538

Naudotas šaldytuvas „Hansa“ su 3 
kamerom už 100 Eur; naudotas dvi-
gulės lovos rėmas su patalynės dėže 
ant ratukų (182x180 cm.) už 150 Eur. 
Tel. 8 601 08164

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

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

Antikvarinė kojinė siuvimo mašina, 
šaldytuvas „Beko“ su 3 kameromis, 
senovinis radio imtuvas, dujų balio-
nas, televizorius „Samsung“ (51 cm. 
įstrižainė). Tel. 8 610 27961

Kalnų dviračiai: „Bulls“, „Giant“, 
„Focus“ nuo 150 Eur.  
Tel. 8 623 53377

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

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Cisterna (25 kub. m.). Kaina – 700 
Eur. Tel. 8 610 68651

Treniruoklis. Kaina – 65 Eur.  
Tel. 8 612 68944

Pigiai naujas europinio standarto 
dujų balionas (27 L). Kaina – 30 Eur. 
Tel. 8 618 57254Planšetė „Samsung 
Galaxy Tab A6“. Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 656 13873

Briedžio ragai ir antikvariniai daiktai. 
Tel. 8 626 38360

4 mediniai langai (145x231 cm).  
Tel. 8 611 48844

6 stalčių šaldiklis „Snaigė“.  
Tel. 8 650 83251

Naujas planšetinis kompiuteris „Sam-
sung Tab A7“ su 24 mėn. garantija. 
Tel. 8 625 64488

Vokiškas vežimėlis „Hauch“ (raudo-
nai juodos spalvos) už 20 Eur (pridė-
siu kėdę-lopšį kūdikiui dovanų).  
Tel. 8 626 22807

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

Skalbimo mašina „Zanussi“ su doku-
mentais. Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 621 94696

Nuoma

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

Išnuomojamas 3 kambarių 60 kv. m. 
butas Baravykų g. 5, 1 aukšte. Naujai 

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). 

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

Šeima išsinuomotų namą Druskinin-
kuose arba rajone ilgam laikotarpiui. 
Tel. 8 624 15949

Išnuomoju 2 kambarius 3 kambarių 
bute Veisiejų g (už mokyklos).  
Tel.: 8 600 13436, 8 673 03404

Perka

Garažas ligoninės g. (prie buvusios 
katilinės). Tinka bet kokia būklė.  
Tel. 8 652 04834

Sodą su vasariniu nameliu Viečiūnų 
arba Raigardo bendrijose.  
Tel. 8 648 96830

Pašarines bulves, metalinius vamz-
džius. Tel. 8 612 78287

Gręžimo stakles ir oro kompresorių. 
Tel. 8 622 39252

Garažą, 2-3 kambarių butą.  
Tel. 8 623 53377

Ieško darbo

Vyras ieško darbo. Tel. 8 623 07215

43 m. vyras, turintis masažuotojo 
pažymėjimą, ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 657 88639

Vyras, turintis staliaus patirties, ieško 
darbo. Tel. 8 695 94416

Vyras, turintis B ir C vairavimo kate-
gorijas, ieško vairuotojo darbo Drus-
kininkuose. Tel. 8 623 53377

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
vaikus, tvarkyti namus, dirbti valytoja. 
Intymaus nesiūlyti. Tel. 8 602 61735

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys, 
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

PIGIAI parduodu:
beržines ir pušines 

(žalias) malkas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

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

Daugiau informacijos tel.: 8 654 17888

Kiti

Gal kas gali padovanoti virtuvinių 
spintelių. Tel. 8 670 17807

Reikalingas žmogus, mokantis ir 
galintis išgenėti obelis.  
Tel.: 8 686 36639, 8 608 00695

Gal kas padovanotų panelei rūbų. 
Tel. 8 602 61735

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrė-
ti sergančią moterį. Tel. 8 602 11545

Rastas mobilusis telefonas.  
Tel. 8 682 45307
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Jubiliejiniame Alytaus apskrities klasių krepšinio čempionato 
finale įspūdingi prizai laukia ir moksleivių, ir žiūrovų

Trečiadienį Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos abiturien-
tams, dalyvaujantiems Aly-
taus apskrities bendrojo lavi-
nimo mokyklų klasių krepšinio 
varžybose, Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Ma-
linauskas, mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius ir mero 
patarėjas Aivaras Kadziauskas 
įteikė krepšinio žaidėjų apran-
gos komplektus ir linkėjo sė-
kmės tolimesnėse varžybose. 

Jau vasario 24-25 dienomis de-
šimtąjį kartą paaiškės, kuri Aly-
taus apskrities moksleivių krep-
šinio komanda yra stipriausia. 
Varžybos tradiciškai vyks Druski-
ninkų Sporto centre. 

Prieš dešimtmetį varžybų idė-
ją sugalvojo ir įgyvendino Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas. Visoje 
šalyje analogų neturinčiose var-
žybose kasmet dalyvauja Drus-
kininkų, Alytaus miesto, Alytaus 
rajono ir Lazdijų rajono savival-
dybės. „Džiaugiuosi, kad per 
dešimtmetį projekto populiaru-
mas nesumažėjo, kad mokslei-
viai kasmet laukia varžybų, kad 
į šį čempionatą įsitraukia visa 
mokyklų bendruomenė, moki-
nių artimieji. Čempionato tikslas 
yra ne tik išaiškinti stipriausias 
Alytaus apskrities bendrojo la-

vinimo mokyklų klasių krepšinio 
varžybų komandas, perspekty-
viausius žaidėjus, bet ir popu-
liarinti krepšinį, skatinti moks-
leivių tarpusavio draugiškumą, 
todėl pagrindiniai prizai skiriami 
ne tik žaidėjams, bet visai kla-
sei bei mokytojams“,  – sakė R. 
Malinauskas. 

Šiais metais Alytaus apskrities 
bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 
klasių krepšinio varžybos vyks-

ta jubiliejinį, dešimtąjį, kartą. Šia 
proga ir varžybose dalyvaujan-
čių moksleivių, ir finalinių varžybų 
pasižiūrėti atėjusių žiūrovų lau-
kia įvairios atrakcijos, žaidimai ir 
įspūdingi prizai.    

Druskininkų savivaldybės mero 
patarėjas Aivaras Kadziauskas 
atskleidė, kad finalinių varžybų 
metu žiūrovai galės laimėti viso 
savaitgalio pasivažinėjimą nauju 
„Lexus“ markės automobiliu, ku-

rio kuro bakas bus pilnas, tad lai-
mėtojas galės pasidžiaugti sma-
giu pasivažinėjimu. „Tai tik vienas 
iš prizų, kol kas neišduosime, ką 
reikės daryti norint jį laimėti, bet, 
be jokios abejonės, tai susiję su 
krepšiniu, tad jau dabar galima 
pradėti treniruotis“,  – juokavo A. 
Kadziauskas. 

Puikūs prizai laukia ir krepši-
nio čempionato finalininkų. Pir-
mosios vietos laimėtojams bus 

įteikta 7 dienų kelionė į Pary-
žių, antrosios vietos nugalėto-
jai džiaugsis 4 dienų kelione į 
Prahą, trečiosios vietos laimė-
tojai džiaugsis 3 dienų kelione į 
Krokuvą, ketvirtosios – 2 dienų 
kelione į Gdanską. Praėjusiais 
metais Alytaus apskrities ben-
drojo lavinimo mokyklų 9-12 kla-
sių krepšinio čempionate drus-
kininkiečiai iškovojo garbingą 
trečiąją vietą ir džiaugėsi kelio-
ne į Krokuvą. 

Jaunuosius krepšininkus į Drus-
kininkų  savivaldybę atlydėjo 
„Ryto“ gimnazijos direktorė Egi-
dija Vilkienė, komandos trene-
ris Haroldas Eitmantis, Sporto 
centro direktoriaus pavaduotojas 
Gintaras Grigas. E. Vilkienė me-
rui įteikė simbolinę pintinę obuo-
lių. „Šiuo metu siaučia virusai, tad 
geriausia dovana – vitaminai. Šių 
obuolių pavadinimas – čempio-
nai. Užuomina į tai, kad bet kuriuo 
atveju vaikams laimėjimas tikrai 
bus, nepriklausomai nuo to, kokią 
vietą pavyks laimėti. Norime pa-
dėkoti už tai, dešimt metų išlaikė-
te šią tradiciją, kad vaikai turi ga-
limybę ne tik pasportuoti, pabūti 
drauge, bet ir pamatyti pasaulio“,  
– sakė E. Vilkienė. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos abiturientams, dalyvaujantiems Alytaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų klasių krepšinio 
varžybose, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir mero patarėjas A. Kadziaus-
kas įteikė krepšinio žaidėjų aprangos komplektus ir linkėjo sėkmės tolimesnėse varžybose/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kodėl V. Trinkūnas paliko Druskininkų savivaldybės tarybą?
atkelta iš 9 psl.

Nuomonės

O tai, kad jam kažkas Tary-
boje „trukdo“ dirbti, tesėti paža-
dus savo rinkėjams ir panašiai 
– skamba mažų mažiausiai ap-
gailėtinai, juokingai ir net absur-
diškai, nes nuo tiesos tai yra la-
bai toli. Mano nuomonė yra tokia: 
ponas Trinkūnas su dar keliais 
savo suformuotos komandos ar 
grupės, kurioje ne vien liberalai, 
žmonėmis, ėjo į rinkimus, vedini 
labai siaurų asmeninių interesų. 
Tie interesai yra susiję su Drus-
kininkams didžiausią pridedamą-
ją vertę kuriančiais objektais, jų 
privatizacija.  

Ši grupė įvairias tarnybas už-
vertė skundais. Manau, visą šį 
„triukšmą“ jie kėlė,  siekdami ap-
juodinti Druskininkus, sumenkin-
ti Vandens parko rezultatus. Ko 
gero, labiausiai jiems knietėjo šį 
objektą privatizuoti. Tačiau, kol aš 
dirbsiu šiose pareigose, kol turė-
siu žmonių pasitikėjimą, šis ir kiti 
objektai tarnaus ne siaurai gru-
pei, o druskininkiečiams, ben-
drai Druskininkų infrastruktūrai. 
Man atrodo, kad  ponas Trinkū-
nas tiesiog „pakėlė rankas“. Gal-
būt matydamas, kad artimiausiu 
metu „užgrobti“ svarbiausių Drus-
kininkų objektų nepavyks, o jo pa-
tirtos finansinės išlaidos advoka-
tų kontoroms, skundų rašymams, 
laikraščio ir radijo stoties finansa-
vimui nepasiteisino?..“ 

Pasiteiravus, kaip vertina nese-
niai žiniasklaidoje pasirodžiusias 
užuominas, jog politiniai prie-
šininkai, būdami tokie tikri, jog 
„nuvers“ jį ir gaus valdžią, jau iš 
anksto pradėjo pardavinėti Drus-
kininkų vandens parką, R. Mali-
nauskas atsakė: „Turime tokios 
informacijos. Aš manau, kad ateis 
laikas, turėsime ir įrodymus. Kol 

kas tai tik mano nuomonė, o kai 
turėsiu rašytinius dokumentus – ji 
gali virsti faktu.“

Išklausėme ir kitus Tarybos 
narius.

Kontrolės komiteto pirminin-
kė Gražutė Kuneikienė: „Komi-
teto veikloje V. Trinkūnas, kaip 
išrinktas narys, nedalyvavo, po-
sėdžius ignoravo, ir jokių pasiūly-
mų komitetui nepateikė.“

Sveikatos apsaugos ir soci-
alinių reikalų komiteto pirmi-
ninko pavaduotoja Inga Šin-
konienė: „Mano nuomone, V. 
Trinkūnas atėjo į Tarybą, turė-
damas siekių, kurių, kaip vėliau 
pamatė, nepasieks. Todėl tie-
siog nusprendė pasitraukti. Ne-
pamenu, kad pats V. Trinkūnas 
būtų siūlęs konstruktyvių spren-
dimų ar teikęs pasiūlymų, prieš 
kuriuos Tarybos dauguma ar me-
ras būtų protestavę. Jokių dirbti-
nų trukdžių jam dirbti Taryboje ti-

krai nėra. Visi dirbame pagal tą 
patį Druskininkų savivaldybės ta-
rybos veiklos reglamentą.“

Švietimo, kultūros ir sporto 
komiteto narys Artūras Skaus-
menis: „Keistai skamba pozici-
ja, kad mes, Tarybos dauguma, 
„trukdėme“ dirbti ir atstovauti rin-
kėjams: per šios kadencijos Tary-
bos posėdžius aš nesu girdėjęs 
iš V. Trinkūno realių ir konstruk-
tyvių pasiūlymų, tad nebuvo ką ir 
svarstyti. 

Manau, kad šio buvusio Tary-
bos nario tiesiog netenkino buvi-
mas „eiliniu Tarybos nariu“, nes 
dar per rinkimus jis jau „mata-
vosi“ Druskininkų savivaldybės 
mero kėdę. Tačiau pagrindinis 
Tarybos nario darbas, nesvarbu 
kurioje barikadų pusėje esi, yra 
atstovauti rinkėjams, o ne savo 
interesams. Tad pasitraukdamas 
V. Trinkūnas tik patvirtina, kad 
atstovavimas rinkėjams, matyt, 
nebuvo jo pagrindinis tikslas.“

Finansų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Arūnas Večkys: 
„Komitete jokių pasiūlymų iš V. 
Trinkūno nesulaukėme. Produk-
tyvaus darbo iš jo pusės nebuvo, 
dažniausiai – vien replikos. Tary-
bos opozicija turi savo teises ir jo-
mis naudojasi, niekas netrukdo. 
Kitas dalykas, kad jau tiek purvo 
ant Druskininkų pripylė, jog, ma-
tyt, nėra kur daugiau... Tai gal to-

dėl ir toks pasirinkimas – bėgti? 
Toks sprendimas politinės bran-
dos nerodo. 

Paprasčiausia yra mesti viską ir 
pabėgti. Tačiau labiausiai tokio-
je situacijoje nuskriausti lieka rin-
kėjai.“

Švietimo, kultūros ir spor-
to komiteto pirmininkas Algis 
Bolys: „Galbūt turėjo kitų tikslų, 
ir, kadangi jų nepavyko pasiekti, 
traukiasi. Aš manau, kad žmogus 
tokiu būdu ir pripažįsta, kad jis ne-
turi idėjų, minčių.“

Ūkio ir kurorto plėtros komite-
to pirmininko pavaduotojas Re-
migijus Aleksandras Viniars-
kas: „Žmogus blaškosi ir negali 
įeiti į vėžes, nes nori visur savaip 
vadovauti. Nepripažįsta kitų vado-
vavimo stiliaus. Jis nori asmeninės 
naudos savo verslui. Žiūri tik savo, 
siaurų interesų, kad nenukentėtų 
jo verslas. 

O miesto vadovybė rūpinasi, kad 
tas, kas yra pelninga, turi vysty-
tis. Neštų miestui, bendruomenei 
naudą, o ne būtų atiduota į kaž-
kokių verslininkų, kurie vien didins 
sau pelną, rankas.“

Parengė Ramunė Žilienė

Susidarė įspūdis, kad ne vienam nuomonę išsakiusiam Tarybos nariui  kilo abejonių, ar V. Trinkūno tikslas buvo atstovauti rin-
kėjams?/Roberto Kisieliaus nuotrauka


