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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

„LTeam“ olimpinis žiemos festivalis Druskininkuose
subūrė žiemos sporto entuziastus

2017 METŲ
DRUSKININKŲ
SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO
PROJEKTAS

6-7-8-9-1011 psl.

Druskininkų
jaunimo užimtumo
centre startavo
trumpametražių
filmų festivalis
„Future Shorts“

12 psl.

Renginį atidarė ir ledinį festivalio deglą uždegė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė D. Gudzinevičiūtė, sveikinimo žodį tarė Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas/ Alfredo Pliadžio nuotrauka

Kūrybiniai jaunųjų
dailininkų
atradimai
Druskininkų
M. K. Čiurlionio
meno mokykloje

13 psl.

Vandens
parke – pažintinis
nardymas su
profesionalia įranga
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) kartu su „Snow arena“ organizuotas renginys ir vėl pakvietė druskininkiečius ir miesto svečius aktyviai praleisti pirmąjį vasario šeštadienį ir susipažinti su įvairiomis žiemos sporto šakomis/Augusto Četkausko nuotrauka

5 psl.

16 psl.
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Druskininkų savivaldybės meras, LSA prezidentas Ričardas
Malinauskas susitiko su LR socialinės apsaugos ir darbo ministru
Linu Kukuraičiu
Sausio 31 d. Druskininkų savivaldybės meras, LSA prezidentas Ričardas Malinauskas
kartu su kitais savivaldybių
merais ir LSA patarėja socialiniais klausimais susitiko su
LR socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.
Susitikimo tikslas – vaiko teisių apsaugos sistemos keitimas ir tobulinimas.
„Vykdant šią valstybės deleguotą funkciją, savivaldybės
skiria nemažai papildomų finansinių pajėgumų bei žmonių.
Džiaugsimės, jei valstybė padarys sistemą efektyvesne, tačiau tuo pačiu kviečiame atkreipti dėmesį į komunikacijos
tarp skirtingų žinybų – vaiko teisių apsaugos skyrių, savivaldybių socialinių darbuotojų, policijos, prokuratūros – svarbą bei jų
kompetencijas ir atsakomybę,“ –
teigė LSA prezidentas.

LSA prezidento R. Malinausko, kitų savivaldybių merų ir LSA patarėja socialiniais klausimais susitikime su LR socialinės apsaugos ir
darbo ministru L. Kukuraičiu aptarti vaiko teisių apsaugos sistemos keitimo ir tobulinimo klausimai/LSA archyvo nuotrauka

Susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys į nuo 2006 metų nekeistus vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus,
riziką, kai, atskyrus Vaiko teisių
apsaugos skyrius, gali vykti nesusikalbėjimas tarp įvairių, už
vaikų saugumą atsakingų institucijų ir darbuotojų. Diskutuota
apie žmogiškuosius išteklius –
neįteisintą profesionalių globėjų
statusą, nepakankamą jų darbo
finansavimą; specialiai parengtų
psichologų trūkumą; subjektyvų
socialinių darbuotojų vertinimą.
Taip pat buvo pristatytos jau veikiančios priemonės, kurių savivaldybės imasi šioje srityje – kai
kuriose veikia mobilios grupės,
įvairiu paros metu važiuojančios
į socialinės rizikos šeimas, glaudžiai bendradarbiauja įvairios žinybos, savivaldybės ieško ir pagal galimybes moka papildomą
atlygį profesionaliems globėjams.

Aktualiausi sveikatos priežiūros klausimai – susitikime su
sveikatos apsaugos ministru
Psichologų trūkumas, alkoholio vartojimo mažinimas ir
medikų pritraukimas į regionus – tokios buvo svarbiausios Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) atstovų susitikimo su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga temos. Merai pažymėjo,
kad, vykdant sveikatos priežiūrą, viena didžiausių problemų savivaldybėse yra medikų, ypač šeimos gydytojų,
stoka, o gyventojams neužtikrinamos kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros
paslaugos. Trūkumas ypač
jaučiamas rajonų savivaldybėse – dauguma dirbančiųjų
yra vyresnio amžiaus, o jauni
specialistai dažniausiai vyksta į didžiuosius šalies miestus arba į užsienį. „Kai kurios
savivaldybės bando spręsti
šią problemą, pasiūlydamos
atvažiuojantiems medikams
butus. Tačiau tai vienkartiniai sprendimo būdai, o reikėtų valstybės požiūrio,“ – teigė
LSA prezidentas, Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas.
Sveikatos ministro teigimu,
būtina galvoti ne tik apie atlyginimo didinimą, bet ir apie galimybes šalia šeimos gydytojų
kurti burnos higienistų komandas. Kaip vieną iš būdų gerinti
situaciją ministras įvardino idėją vieneriais metais ilginti rezi-

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovų susitikime su sveikatos apsaugos ministru A. Veryga aptarti aktualiausi sveikatos priežiūros klausimai//LSA archyvo nuotrauka

dentūros studijas ir įteisinti dalines kompetencijas, kad šiuos
paskutinius metus jaunieji daktarai galėtų dirbti regionuose.
Taip atsirastų terpė regionams
pasiūlyti papildomų paskatų
medikams pasilikti ir dirbti juose.
Susitikime daug diskutuota
apie alkoholio vartojimo mažinimą. Pasak Rokiškio rajono

mero Antano Vagonio, šis procesas turėtų vykti ne kaip staigus draudimas, o kompleksiškai, kaip savotiška programa.
„Neturime tikslo kenkti smulkiajam verslui, jiems turime rasti papildomų programų ir būdų
tęsti veiklą,“ – kalbėjo A. Veryga, pabrėždamas, jog vis dėlto
būtina koncentruotis į tuos piliečius, kuriuos galima apsaugoti

nuo priklausomybės alkoholiui.
Aptartas ir regionams ypač aktualus psichologų ir psichiatrų
trūkumo klausimas. Pasak sveikatos ministro, šiuo metu situacija paradoksali – specialistų
parengta nemažai, tačiau regionuose vienam jų tenka apie 20
tūkstančių žmonių, ir ši kvota
psichologo paslaugas daro neprieinamas daugeliui piliečių.

Tarp jų – ir tiems, kurie kenčia
nuo priklausomybės alkoholiui,
arba jų artimiesiems. Ministras
teigė, jog svarstoma idėja pasitelkti kaimyninės Lenkijos praktiką ir rengti kompetentingus
priklausomybių
konsultantus,
kurie teiktų psichologinę pagalbą bendruomenių nariams.
Buvo akcentuota ir tai, jog įvairios institucijos dažnai netikslingai saugo asmens duomenis,
nepranešdamos viena kitai apie
į rizikos grupę patekusį žmogų
ir taip sumažina galimybes padėti jam bei aplinkiniams.
Susitikime taip pat kalbėta apie
tabako akcizus bei alkoholio licencijas. Pastarosios, pasak A.
Verygos, turėtų būti periodiškai
pratęsiamos, užmokestis už šią
paslaugą – didesnis, o gautas
lėšas savivaldybės galėtų skirti nuo priklausomybės kenčiančių žmonių pagalbai.
Taip pat aptarti būdai stiprinti visuomenės sveikatos biurų
veiklą ir įgalinti juos realiai prisidėti prie sveikatos politikos
formavimo.
Susitikime su ministru taip pat
dalyvavo Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Alytaus rajono
meras Algirdas Vrubliauskas
Plungės rajono meras Audrius
Klišonis, Lazdijų rajono meras
Artūras Margelis, LSA direktorė Roma Žakaitienė.
LSA informacija

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą maisto produktais
Nuo vasario 13 d. iki vasario 24 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki sausio 25 d. Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1 – vasario 13, 15, 20, 22, 23 d. nuo
17.00 iki 19.00 val.
Viečiūnuose, Jaunystės g. 17 – vasario 14, 21 d. nuo 17.00 iki 18.30
val.
Leipalingyje, Alėjos g. 3 – vasario 17, 24 d. nuo 16:30 iki 18:30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461;
Socialinės paramos skyriaus tel. 8 313 52543.
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Posėdžiavo Bendruomenės sveikatos taryba
Pirmadienį Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje buvo pristatyti 2016 metais įgyvendinti visuomenės sveikatos projektai,
finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Posėdyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė, mero
patarėja Irena Lynikienė, Asmens
ir visuomenės sveikatos skyriaus
vedėja-savivaldybės
gydytoja
Evelina Raulušaitienė, projektus
įgyvendinusių įstaigų ir organizacijų atstovai.
Praėjusiais metais net 14 projektų buvo įgyvendinti iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Pasak
visuomenės sveikatos projektų
koordinatorės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjos-savivaldybės gydytojos Evelinos Raulušaitienės, projektų
veikla buvo įgyvendinama, siekiant išsaugoti ir stiprinti vaikų ir
jaunimo, savivaldybės gyventojų
sveikatą, taip pat sprendžiant įvairias sveikatos problemas, į kurias
atsižvelgiama, pateikus sveika-

Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje pristatyti 2016 metais įgyvendinti visuomenės sveikatos projektai, finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tos stebėsenos išvadas ir esamas
problemas, bei užtikrinant kokybiškesnę ir efektyvesnę sveikatos
priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. „Projektų metu įgyvendintos veiklos padėjo užtikrinti
savivaldybės gyventojams prieinamas, tinkamas, kokybiškai teikiamas paslaugas, prisidėjo prie
saugesnės socialinės aplinkos
kūrimo, ligų profilaktikos, prevencijos bei ankstyvosios diagnostikos, sukuriant sveikatai palankią
fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką“, – sakė E. Raulušaitienė.

Projektus įgyvendino Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų
miesto bendrija, VŠĮ Druskininkų PSPC, Druskininkų lopšelisdarželis „Žibutė“, Druskininkų
miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Leipalingio miestelio
bendruomenė, VŠĮ Druskininkų
ligoninė.

Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejus taps Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro padaliniu
Praėjusį antradienį Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai susitiko su savivaldybės mero pavaduotoju Linu Urmanavičiumi
ir savivaldybės administracijos direktore Vilma Jurgelevičiene. Susitikimo metu buvo aptarta Druskininkų rezistencijos ir
tremties muziejaus perspektyva
bei savivaldybės galimybė muziejui suteikti naujas patalpas.
Planuojama, kad jau šiais metais Druskininkų rezistencijos ir
tremties muziejus taps Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro padaliniu bei įsikurs naujose patalpose. Centro
vadovė negailėjo gražių žodžių
turimam ir taip kruopščiai rinktam Druskininkų rezistencijos ir
tremties muziejaus fondui, kurio
muziejinės vertybės sudarys dalį
naujai duris atversiančio muziejaus ekspozicijos.
Savivaldybės mero pavaduotojas džiaugėsi, kad druskinin-

Sausio 30 d. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas kartu su Druskininkų
savivaldybės administracijos vyriausiuoju specialistu Mindaugas
Jaskelevičiumi dalyvavo Gardine, Baltarusijos Respublikoje, organizuotame pasitarime dėl gamtinių dujų tiekimo į Druskininkus.
Šį pasitarimą inicijavo Gardino
apskrityje gamtines dujas skirstanti įmonė „Grodnooblgaz“. Pasitarime taip pat dalyvavo Baltarusijos Respublikoje gamtines
dujas transportuojančios įmonės
„Gazprom Transgaz Belarus“ ir
„Helios Gaz“ atstovai.
Druskininkams dujas tiekianti
įmonė UAB „Haupas“ šiuo metu
intensyviai diskutuoja su UAB
„Helios Gaz“ įmone, kuri yra dujotiekio nuo Gožos miesto iki Lie-

tuvos Respublikos sienos savininkė, apie dujotiekio naudojimo
sąlygas bei kylančias grėsmes
dėl dujų tiekimo patikimumo.
Pasitarimo metu aptarti gamtinių dujų transportavimo dujotiekiu
užtikrinimo bei kainodaros klausimai. Nutarta paraginti šalis kuo
greičiau sudaryti sutartį dėl dujotiekio naudojimosi bei artimiausiu metu organizuoti pasitarimą
Druskininkuose, kad būtų galutinai išspręstas gamtinių dujų tiekimo 2017 m. Druskininkų vartotojams klausimas.
Pasitarimą dėl gamtinių dujų
tiekimo užtikrinimo bei dėl alternatyvių priemonių dujų tiekimui vamzdynu taikymo 2017 m.
sausio 10 d. buvo organizavusi
ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Druskininkų savivaldybėje –
vaikų dienos centro
„Džiugučiai“ paskaitaproto mūšis „Rūkymui Ne“

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovų susitikime su
Druskininkų savivaldybės vadovais aptarta Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus perspektyva bei savivaldybės galimybė muziejui suteikti naujas patalpas/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

kiečio G. Kazlausko iniciatyva
puoselėti tautos istorinę atmintį buvo įvertinta nacionaliniu lygmeniu ir kad druskininkiečiai
bei kurorto svečiai toliau turės
galimybę susipažinti ir prisiminti pokario metų Lietuvos laisvės kovotojų heroizmą bei lietuvių genocidą. Jis pabrėžė, kad

būtinai turėtų išlikti muziejaus
ir asociacijos „Atmintis“ vykdomos edukacinės programos
(žygiai „Partizanų keliais“, pasipriešinimo dalyvių kapų lankymas ir kiti), o, organizuojant
įvairius renginius, konkursus,
būtų įtraukta dar daugiau visuomenės narių.

Nacionalinis diktantas – vasario 24 dieną

Visus druskininkiečius bei kurorto svečius kviečiame aktyviai dalyvauti VšĮ Pilietinės minties instituto dešimtąjį kartą
organizuojamame Nacionalinio
diktanto konkurse ir pasitikrinti lietuvių kalbos žinias. Nacionalinis diktantas vyks vasario 24 dieną 10 val. Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklos aktų sa-

Pasitarimas dėl gamtinių
dujų tiekimo į Druskininkus

lėje. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją. Dalyvių registracija el. p.: lina.g@
druskininkai.lt arba telefonu Nr.
8-313-53372. Užsienio lietuvių
bendruomenės iš organizatorių gaus diktanto įrašą ir galės
rašyti joms patogiu laiku šeštadienį, vasario 25 d.
Jau penktus metus organizuoti
Nacionalinį diktantą padeda Lietuvos paštas, aktyviai kviečiantis
visus neabejingus gimtosios kalbos mylėtojus prisidėti prie lietuviško žodžio saugojimo.
Dėl raštingiausiojo vardo bus
varžomasi keliose kategorijose –
raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.
Pernai Nacionalinį diktantą rašė

daugiau nei 8000 žmonių.
Nacionalinis diktantas organizuojamas kartu su ilgamečiais
projekto partneriais – DELFI,
LRT, AB Lietuvos paštas, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine
lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Projektą globoja
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė.
Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 27 dieną svetainėse
www.diktantas.lt, DELFI ir www.
vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos
paaiškinimais).
Daugiau informacijos: www.diktantas.lt; el. paštas pasiteirauti:
diktantas@diktantas.lt

Druskininkų savivaldybės administracija kartu su Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais vaikams, lankantiems dienos centrą „Džiugučiai“,
organizavo paskaitą-proto mūšį „Rūkymui Ne“/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Sausio 31 d. Druskininkų savivaldybės administracija kartu su
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais vaikams, lankantiems dienos
centrą „Džiugučiai“, organizavo paskaitą-proto mūšį „Rūkymui
Ne“. Šio renginio tikslas – priminti, kokią žalą rūkančiųjų ir nerūkančiųjų sveikatai kelia rūkymas.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė pasidžiaugė vaikų aktyvumu, dalyvaujant
tokiose iniciatyvose bei palinkėjo gyventi sveikai, daugiau judėti ir toliau išlikti aktyviems bendruomenės nariams. Druskininkų

savivaldybės administracijos asmens ir visuomenės sveikatos
skyriaus vedėja – savivaldybės
gydytoja Evelina Raulušaitienė
pristatė vaizdinę medžiagą apie
rūkymo žalą. Renginyje dalyvavo 3 komandos, proto mūšis vyko
trimis turais: pirmajame buvo pateikti bendri klausimai, susiję su
sveikata, antrajame – užduoti
klausimai apie rūkymą, o trečiajame reikėjo atsakyti – „tiesa ar
mitas“. Renginio pabaigoje, susumavus komandų surinktus taškus, buvo paskelbti nugalėtojai,
kuriems įteiktos Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro dovanėlės.

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Vaikų saugumas – ir kiekvieno iš mūsų,
esančio bendruomenėje, rūpestis
Smurto artimoje aplinkoje, ir
ypač smurto prieš vaikus atvejų, Lietuvoje, deja, nemažėja. Įvykiai, susiję su smurtine
mažamečio kėdainiečio mirtimi, palietė daugybės Lietuvos
žmonių širdis. Ir iš naujo sugrąžino politikus bei atsakingus valstybinių institucijų, vaiko teisių apsaugos, socialinės
paramos sistemos darbuotojus prie klausimų, į kuriuos atsakymo vėl ieškoma valstybiniu lygmeniu. Kaip suvaldyti
smurto proveržį ten, kur, rodos, valstybei kištis lyg ir nederėtų – šeimoje? Kodėl smurto šeimose nemažėja, ir kodėl
tokią smurtinę „kultūrą“ perima jaunos šeimos? Ką daryti,
kad situacija keistųsi?
Komentuodama situaciją apie
vaiko teisių apsaugą Druskininkų savivaldybėje, Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorės pavaduotoja Violeta
Grigorienė pabrėžė, kad Druskininkai, ieškant geriausių bendruomenei sprendimų socialinėje srityje, šalyje visada buvo
keliami sektinu pavyzdžiu, rodančiu, kaip bendruomenė pati
gali tvarkytis su iškylančiais
sunkumais: „Tačiau tai nereiškia, kad neturėtume prarasti budrumo arba būti įsitikinę, jog panašios tragedijos tikrai aplenks
mūsų bendruomenę. Remdamasi Druskininkų savivaldybės
vaiko teisių apsaugos skyriaus
duomenimis bei kita man žinoma informacija ir situacijomis,
su kuriomis tiesiogiai susiduriu,
administracijoje kuruodama ir
vaiko teisių apsaugos sritį, galiu
teigti, kad Druskininkų savivaldybėje vaikų saugumo situacija yra patenkinama. Gera žinia,
kad per praėjusius metus net 5
šeimos išbrauktos iš socialinės
rizikos šeimų sąrašo. Tai rodo
nuoširdų socialinių darbuotojų
rūpestį, jų profesionalumą, nuoseklų, kantrų darbą kartu su minėtomis šeimomis, sprendžiant
ten iškilusias problemas.“
– Dėl kokių priežasčių dažniausiai šeima įtraukiama į socialinės rizikos šeimų sąrašą?
– Į šį sąrašą dauguma šeimų įrašytos dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Ir tik keletas – dėl tėvų socialinių įgūdžių stokos. Šiuo metu
į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukta 40 šeimų. Jose auga
78 nepilnamečiai vaikai. Nuo kito
mėnesio šeimas prižiūrės jau 5
socialiniai darbuotojai – vienam
teks iki 10 šeimų. Socialiniai darbuotojai šių šeimų tėvus motyvuoja keisti gyvenimo būdą, gydytis nuo priklausomybių, darbintis,
moko prižiūrėti vaikus ir rūpintis
buitimi.
– Didelė atsakomybė, vykdant
smurto prieš vaikus prevenci-

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja V. Grigorienė:
„Skriaudžiamas vaikas pats pagalbos nepaprašys, todėl būkime pilietiški, visi kartu
pasirūpinkime silpniausiais savo bendruomenės nariais.“

ją, tenka ir šalies savivaldybių
Vaiko teisių apsaugos specialistams. Kokias Druskininkų
savivaldybėje
įvardintumėte
stipriąsias ir silpnąsias puses
vaiko teisių apsaugos srityje?
– Pirmiausia, akcentuodama
bendruomenės susitelkimą bendram darbui, nepraleidžiu progos
pasigirti, kad Druskininkų savivaldybės bendruomenė, bendromis pastangomis, pasitelkdama
labai svarbų instrumentą – tarpinstitucinį
bendradarbiavimą,
tėvų globos netekusiais vaikais
rūpinasi pati, todėl Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenančių šeimų vaikų netenka
atiduoti į vaikų globos įstaigas.
Nuoširdų, nelengvą, atsakingą ir
labai reikalingą darbą šioje srityje drauge atlieka vaiko teisių apsaugos specialistai ir socialiniai
darbuotojai. Visi jie yra puikūs
savo srities profesionalai.
Didesnių socialinių poreikių
turintys vaikai Druskininkuose lanko 6 vaikų dienos užimtumo centrus, iš jų trys įsteigti
prie Socialinių paslaugų centro,
o kiti trys yra įkurti nevyriausybinių organizacijų. Lietuvoje tokių centrų yra 252, tačiau dauguma šalies savivaldybių visai
neturi tokių įstaigų. Būtina pasidžiaugti, kad mūsų savivaldybėje tris vaikų dienos centrus
yra įsteigusios ir sėkmingai veiklą juose vykdo nevyriausybinės organizacijos: viešoji įstaiga „Gelbėkit vaikus“, Sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“ ir Šv. Apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos laisvalaikio centras „Džiugučiai“.
Kai reikia spręsti vieną ar kitą
iškylančią problemą tokioje labai
jautrioje srityje, kaip vaiko teisės,
pajėgas suvienija daug žmonių
iš įvairių organizacijų Druskininkuose. Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, Jaunimo užimtumo centro įdirbis, Socialinių
paslaugų centro darbuotojų, seniūnijų, kaimo bendruomenių ir
pavienių asmenų rūpestis, sveikatos priežiūros ir teisėsaugos at-

stovų neatsainus, nepaviršutiniškas, o atsakingas požiūris, visų
šių institucijų bendros pastangos
ir yra stiprybė, užtikrinanti tinkamą vaiko teisių apsaugą, lemianti
pažeidimų prevenciją.
Be abejo, trūkumų šioje srityje taip pat yra. Savivaldybėje yra
parengta bei Tarybos patvirtinta programa, kurios sudėtinė dalis yra ir smurto, patyčių prevencijos priemonės. Įgyvendinant šios
programos nuostatas, Savivaldybėje vykdoma daug įvairių prevencijos priemonių, tačiau, tenka
pripažinti, kad šios problemos vis
dar sunkiai įveikiamos.
Savivaldybė ir Vaiko teisių apsaugos skyrius glaudžiai bendradarbiauja su Savivaldybės
mokyklų administracija, seniūnijomis, ir, kaip minėjau, mokyklų,
visuomeninių organizacijų bendruomenėmis. Tai džiugina, nes
šis bendradarbiavimas, nėra
abejonių, labai svarbus, siekiant
apsaugoti vaikus.
Ne mažiau svarbus ir pavienių
žmonių tarpusavio atidumas, pilietiškumas, tiesiog žmogiškas,
kaimyniškas santykis bendruomenėje. Mano manymu, kai mes,
suaugusieji, pirmiausia liausimės
tyčiojęsi ne tik iš vaikų, bet ir vieni iš kitų, pamažu keisis ir mūsų
bendruomenės jaunoji karta. Geriausias vaikų auklėjimo būdas
yra suaugusiųjų pavyzdys.
– Kaip, būdami kaimynais, pažįstamais, bendradarbiais, būdami bendruomenėje, galime
padėti vieni kitiems?
– Kalbant apie tokius skaudžius dalykus, kaip smurtas artimoje aplinkoje, ir ypač smurtas
prieš vaiką, būtina kalbėti ne tik
apie institucinį, bet ir apie kiekvieno iš mūsų atsakomybę, žmonių
tarpusavio neabejingumą, apie
pilietinę drąsą ir pareigą pranešti tarnyboms, jei žinoma, kad galbūt kažkas negero vyksta kaimynystėje ar pažįstamoje šeimoje.
Juk smurtą šeimoje dažnai siekiama nuslėpti, o šeimose, kurios nėra socialinių darbuotojų ar
vaiko teisių apsaugos specialistų
akiratyje, nėra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą ir iš pažiūros atrodo lyg ir darnios, smurto atvejus ypač sunku pastebėti,
juo labiau – nustatyti. Dažniausiai skriaudžiamas vaikas pats
pagalbos paprašyti neišdrįsta, todėl būkime pilietiški – visi drauge pasirūpinkime silpniausiais
savo bendruomenės nariais. Apie
tai, jei kyla įtarimų dėl smurtavimo prieš vaikus, jei girdima, kaip
už sienos kaimyno šeimoje smurtaujama, piktnaudžiaujama alkoholiu ar vaikai likę be priežiūros,
praneškite Vaiko teisių apsaugos
skyriui tel. (8 313) 51645, arba el.
paštu: vtat@druskininkai.lt.
Parengė Ramunė Žilienė
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„LTeam“ olimpinis žiemos festivalis Druskininkuose subūrė
žiemos sporto entuziastus

atkelta iš 1 psl.

Šeštadienį Druskininkuose
organizuotas ketvirtasis LTeam olimpinis žiemos festivalis
išaugo į didelį tarptautinį renginį. Miesto gatvėse nuo penktadienio buvo gausu geltonųjų
mokyklinių autobusiukų, kuriais į Lietuvos mokyklų žaidynių finalus atvyko moksleiviai
iš visos Lietuvos.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) kartu su „Snow
arena“
organizuotas
renginys ir vėl pakvietė druskininkiečius ir miesto svečius aktyviai praleisti pirmąjį vasario
šeštadienį ir susipažinti su įvairiomis žiemos sporto šakomis.
Šių metų festivalio programoje netrūko ir įdomių naujovių.
o žmones sportuoti kartu kvietė žinomi Lietuvos sportininkai.
Be jau tradicinių festivalio rungčių – bėgimų, „Snaigės“ žygio,
šiaurietiško ėjimo, slidinėjimo,
dailiojo čiuožimo, akmenslydžio
– dalyviai galėjo stebėti ir patys
išbandyti jėgas multisporto var-

žybose „Winter challenge”, biatlono iššūkio, ledo ritulio įgūdžių
turnyre ir kitose veiklose. Didžiulį norą tapti žaidynių čempionais
demonstravo ir jaunieji krepšininkai, futbolininkai, slidininkai,
šachmatininkai, kvadrato meistrai. Visose varžybose netrūko
karštų emocijų.
Šeštadienį renginį atidarė ir ledinį festivalio deglą uždegė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, sveikinimo žodžius
tarė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas ir
„Snow Arenos“ vadovas Andrius
Stasiukynas.
„Labai smagu matyti tiek daug
atvykusių šeimų su vaikais. Šiais
metais dalyvių skalė kaip niekad
plati – nuo mažiausiųjų iki senjorų. Kai prieš ketverius metus pirmą kartą rengėme žiemos festivalį, šiek tiek nerimavome, ar
jis sulauks visuomenės dėmesio. Dabar jokių abejonių nebekyla – festivalis tapo didžiausiu

žiemos sporto renginiu, džiaugiamės kasmet sugrįžtančiais jo
dalyviais“, – kalbėjo LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė.
Pirmieji festivalyje startavo multisporto varžybų „Winter Challenge“ dalyviai – 124 komandos, iš
kurių 36 varžėsi sudėtingoje profesionalų trasoje, o 88 – mėgėjų „Fun“ trasoje. Dalyviams teko
slidėmis, dviračiais, bėgte įveikti sniegu padengtas miškingas
Druskininkų vietoves.
Šių metų renginys išsiskyrė dalyvių iš užsienio gausa – vien
„Winter Challenge“ trasose dalyvavo 37 baltarusių komandos,
„Ledo kirčio“ varžybose į ledo
sieną lipo latviai, rusai, vokiečiai.
Festivalio dalyvius ir svečius
linksmino
nuotaikingi
sporto klubų talismanai. Jų pramoginės penkiakovės varžybose
čempionu tapo Kauno „Žalgirio“ Žalgirinis, antrą vietą užėmė Druskininkų „Snow Arenos“
Sniegius, trečią – Vilniaus „Lietuvos ryto“ Vilkas.

Sauliaus Čirbos, Augusto Četkausko, Alfredo Pliadžio ir asmeninio archyvo nuotraukos
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PARENGTAS 2017 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO PROJEKTAS. KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI
SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI VASARIO 20 DIENOS PATEIKTI
PASTABAS BEI PASIŪLYMUS
Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka, teikia jį Druskininkų visuomenei susipažinti.
2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasario 28 dieną.
Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų vasario 20 dienos pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės
administracijai el. paštu: vyda.amsiejiene@druskininkai.lt, liudmila.s@druskininkai.lt arba paštu adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.
2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje: www.druskininkai.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė telefonu (8 313) 51537 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų
ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Šalnienė telefonu (8 313) 40026.
Tęsinys

Nukelta į 7 psl.
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Tęsinys

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre –
naujos paslaugos
Druskininkų
savivaldybės
socialinių paslaugų centras
plečia savo paslaugų spektrą.
Nuo šių metų pradedamas
įgyvendinti projektas „Integralios pagalbos teikimas
Druskininkų
savivaldybėje“. Praėjusiais metais startavo Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo bei konsultavimo
(GIMK) paslaugos.
Integralios pagalbos teikimas
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2016
m. spalio 5 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“
finansavimo sutartį. Projekto
tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą)
namuose, neįgaliems darbingo
amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Integrali pagalba – viena iš
naujesnių paslaugų, kuri apima socialinių paslaugų (socialinės globos) ir medicinos paslaugų (slaugos) teikimą žmogui
vienu metu. Šios paslaugos teikiamos komandiniu principu: socialinis darbuotojas, slaugytojas
ir jų padėjėjai. Vykdant projektą,
bus sukurtos 2 mobilios komandos, įdarbinti slaugos specialistai
(slaugytojas, slaugytojo padėjėjai). Integrali pagalba 1 asmeniui
bus teikiama iki 4,5 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius
namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos, siekiant
suteikti jiems reikalingų žinių,
įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje. Socialinių darbuotojų ir slaugos darbuotojų bendras
teikiamos paslaugos paketas palengvins asmenų su negalia ir jų
artimųjų kasdienybę, pagerins
gyvenimo kokybę bei suteiks šeimos nariams galimybę tinkamai
pasirūpinti slaugomais asmenimis. Tokiu būdu projektu bus

Įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“, praėjusią savaitę centrą pasiekė du nauji automobiliai, kuriais naudosis integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims
bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams teikiantys darbuotojai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

prisidedama prie socialinių problemų sprendimo, geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.
Integralią pagalbą namuose
gali gauti: senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia; suaugę darbingo amžiaus asmenys
su sunkia negalia; šeimos nariai, prižiūrintys senyvo amžiaus
asmenis ir suaugusius asmenis
su negalia. Savivaldybės gyventojams, norintiems gauti integralią pagalbą namuose, turi būti
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Klientas, gaudamas dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas, moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos
globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos 100

procentų finansuojamos iš ES
struktūrinių fondų lėšų. Slaugos
paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas,
rūpintojas dėl integralios pagalbos (socialinės globos ir
slaugos) namuose gavimo
turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios
g. 7. Informacija teikiama tel.
(8 313) 52543. Darbo laikas:
I-IV – nuo 8 val. iki 17 val., pietų pertrauka – nuo 12 val. iki
12.45 val. V – nuo 8 val. iki
15.00 val., be pietų pertraukos. Išsamesnė informacija
pateikiama interneto tinklalapyje www.druskininkai.lt ir
www.druskininkuspc.lt

GIMK – globėjų (rūpintojų) ir
įtėvių mokymas bei konsultavimas
Įgyvendinant institucinės globos pertvarką, 2016 m. keturi
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai baigė mokymus ir buvo
atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai. Darbuotojai pravedė
įvadinius mokymus pagal GIMK
programą būsimų globėjų grupei. Druskininkų savivaldybės
socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai pagal šią programą ruošia įtėvius
ir globėjus, juos konsultuoja, padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus,
vertina šeimas dėl galimybės
priimti svečiuotis institucijose

gyvenančius vaikus.
GIMK programos mokymai būsimiems globėjams ir įtėviams
trunka apie 3 mėnesius: rengiami individualūs susitikimai įstaigoje bei būsimų globėjų (įtėvių)
namuose. Taip pat vykdomi grupiniai užsiėmimai – vienas susitikimas per savaitę, kurio trukmė
– 3 valandos, susitikimų metu
aptariama 10 temų.
Lietuvoje 2 proc. vaikų auga
globos institucijose. Žiniasklaidoje ir viešoje erdvėje vyksta daug
diskusijų, atskleidžiama įvairiausių faktų (belieka tik tikėtis, kad
gal ne visada atitinkančių tikrovę) apie globos įstaigų gyvenimo
sąlygas, vykstančius incidentus,
piktnaudžiavimą. Tai yra tokie
dalykai, kuriuos galima nufilmuoti, nufotografuoti, suskaičiuoti,
įdėti į kažkokius sociologinius ar
tiriamuosius rėmus. Tačiau daug
svarbesnis ir didesnį nerimą keliantis dalykas – kasdienis tų vaikų, kurie auga institucijose, tėvų,
namų, šeimos ilgesys. Jo nepamatuosi, nenufotografuosi, dažnai net žodžiais neapsakysi. O
gal mes galime atspėti, širdimi išgirsti ir pamatyti šį ilgesį? Ir tuomet apsispręsti tapti globėjais ar
įtėviais.
Kviečiame nelikti abejingais
institucijose augančių vaikų norui turėti savo šeimą, namus ir
įsijungti į globėjų (įtėvių) gretas.
Mes Jums padėsime.
Išsamesnės
informacijos
kviečiame kreiptis: į Druskininkų savivaldybės socialinių
paslaugų centrą, adresu Veisiejų g. 17, Druskininkai, tel.
(8 313) 58072, el. p. gimkdruskininkai@gmail.com arba į
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyrių, adresu Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. (8 313) 51645, el.
p. vtat@druskininkai.lt.
Druskininkų savivaldybės
socialinių paslaugų centro
informacija
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Druskininkų jaunimo užimtumo centre startavo
trumpametražių filmų festivalis „Future Shorts“
Du seniai nesimatę bičiuliai,
kuriuos vienija bendras pomėgis, darbas toje pačioje sferoje,
o visų svarbiausia – besąlygiška
meilė kinui, susitinka kavinėje.
Tarsi pagal filmo scenarijų paaiškėja, kad juos aptarnaujanti
padavėja – taip pat kino gurmanė, o po kelių minučių kavinėje
prasideda filmų peržiūra. Bet tai
dar ne viskas – kavinės meniu
sudaro kino salotos, montažinės
kepsniai ir desertai... Draugai
pasineria į prisiminimus, filosofinius apmąstymus ir degustuoja „Future Shorts“ kino virtuvės
patiekalus – 9 trumpametražius
šedevrus iš viso pasaulio.
Tai – ne scena iš filmo, o epizodas iš sausio 31 d. Druskininkų jaunimo užimtumo centre
startavusio didžiausio pasaulyje pop-up filmų festivalio „Future Shorts“, kiekvieną sezoną
rengiamo beveik 90-yje šalių ir
300-uose miestų. Gero kino išsiilgę žiūrovai rinkosi į Druskininkų jaunimo užimtumo centro
Didžiąją salę, kuri transformavosi į jaukią ir neformalią „kino

kavinės“ aplinką – žiūrovai patogiai įsitaisė prie staliukų ir ragavo jiems pasiūlytą kino meniu, per pertraukėles tarp filmų
stebėdami dviejų draugų pokalbį ir apmąstymus. Kino seansui einant į pabaigą, du draugai
nusprendė pakalbinti kitus „kavinėje“ įsitaisiusius žmones...
Tai atspindėjo festivalio idėją ir
parodė, kad kinas – tai ne vien
tamsi patalpa, keturios sienos ir
atlenkiamos kėdės – juk skirtingos meno formos gali sąveikauti tarpusavyje netikėčiausiais
kampais.
Po puikaus starto „Future
Shorts“ persikelia į Birštoną,
Elektrėnus ir Anykščius, o vasario 28 d. vėl sugrįš į Druskininkus. Visuose miestuose „Future
Shorts“ filmų peržiūros nemokamos, o filmai rodomi anglų kalba
su angliškais subtitrais. Projektą̨
finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija.
Gero kino išsiilgę žiūrovai rinkosi į Druskininkų jaunimo užimtumo centro Didžiąją salę, kuri transformavosi į jaukią ir neformalią „kino
kavinės“ aplinką/JUC archyvo nuotrauka

Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija

Turizmo parodoje „Balttour 2017“ – dėmesys Druskininkams
Vasario 3-5 dienomis Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC)
kartu su turizmo verslo atstovais dalyvavo Latvijos sostinėje Rygoje organizuotoje
vienoje iš didžiausių tarptautinių turizmo parodų Baltijos valstybėse „Balttour
2017“. Tai svarbiausias renginys Baltijos šalyse, apimantis
platų turizmo sektorių, kelionių agentūras ir operatorius,
transporto paslaugų teikėjus,
viešbučius, SPA centrus ir kitus turizmo verslo atstovus.
Šiais metais lankytojai turėjo galimybę apžiūrėti daugiau nei 470
parodų stendų, kuriuose prisistatė dalyviai net iš 40-ies šalių. Trijų dienų renginys lankytojams suteikė galimybę gauti išsamios
informacijos apie naujus turisti-

nius objektus ir kelionių maršrutus, mėgautis kultūrine įvairove
bei rasti geriausius kelionių pasiūlymus.
Druskininkų kurortas buvo pristatytas atskirai įrengtame stende ir sulaukė didelio parodos
lankytojų susidomėjimo. Jie aktyviai domėjosi naujovėmis, galimybe parodos metu rezervuoti vietas įvairiose apgyvendinimo
įstaigose. Parodos metu surengta momentinė loterija, kurioje visi
bilietai buvo laimingi. Loterijos dalyviai turėjo galimybę laimėti nuolaidų Druskininkų apgyvendinimo
įstaigose, SPA procedūrų, maudynes baseinuose ir daugybę kitų
prizų.
Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centro informacija

Druskininkų kurortas buvo pristatytas atskirai įrengtame stende ir sulaukė didelio parodos lankytojų susidomėjimo/TVIC archyvo nuotrauka

„Teo“ ir „Omnitel“ tapo „Telia“

Nuo šiol visos telekomunikacijų paslaugos jums – iš vienų rankų. Nuo išmaniosios
TV, mobiliojo ryšio, šviesolaidinio interneto, muzikos ir pramogų iki kompleksinių sprendimų verslo augimui, biuro
įrangos priežiūros ir IT saugos
– viskas, ko reikia jūsų kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam verslui.
Mes keičiamės, kad būtume
tokie, kokių jums reikia: prisitaikantys prie jūsų asmeny-

bės, pomėgių, verslo ir kuriantys daugiau gyvenimo jums.
„Telia“ – tai žmonių bendrovė
žmonėms.
Apjungę fiksuoto ir mobilaus
ryšio technologijas, šiandien
užtikriname itin spartų ir nepertraukiamą ryšį visoje Lietuvoje – sparčiausias ir plačiausias 4G ryšys ir geriausiai
išplėtotas šviesolaidinio interneto tinklas leidžia ryšį turėti
visur, kur jo reikia, ir negalvoti
apie naudojamą technologiją.

Oficialaus tapimo „Telia“ proga – geros naujienos interneto vartotojams: klientams, turintiems planus „Premium
šviesolaidis“ ir „Namai 3 šviesolaidis“ suteikiama maksimali – iki 1 gigabito per sekundę duomenų priėmimo sparta
Lietuvoje ir į užsienį. Dabar
„Telia“ klientai gali mėgautis maksimaliomis šviesolaidinio interneto teikiamomis galimybėmis. Norintys išbandyti
sparčiausią 4G internetą Lie-

tuvoje tai gali daryti 30 dienų
nemokamai.
Paslaugų sąlygos klientams
nesikeičia, anksčiau su „Teo“
ar „Omnitel“ sudarytų sutarčių
persirašyti nereikia.
Visoje Lietuvoje su „Telia“
prekės ženklu veikia 70 klientų aptarnavimo salonų.
Privatūs klientai telefonu aptarnaujami numeriu 1817, o
verslo – 1816.
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Nauja rinkliavos už atliekas
tvarka – su mažiau klaustukų
Juras Zinkus
Rinkliavos už atliekų tvarkymą dydis – jautri ir daug
diskusijų kelianti tema. Tad
nenuostabu, kad naują rinkliavos apskaičiavimo tvarką nustatyti turinčios savivaldybės daug svarsto,
ieškodamos
optimaliausių
sprendimų, kuriuos priimti būtina pernelyg neatidėliojant – to nepadariusioms
savivaldybėms gresia teisminiai procesai.
„Visose savivaldybėse nauja
rinkliavos už atliekų tvarkymą
nustatymo tvarka turi būti patvirtinta ne vėliau kaip iki liepos
1 dienos. To nepadariusioms
savivaldybėms Vyriausybės atstovai apskrityse pradės taikyti
drastiškas priemones – kreipsis
į teismus dėl Atliekų tvarkymo
įstatymo reikalavimų pažeidimo“, – sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas.
Tokia nuostata buvo priimta
sausio pabaigoje vykusiame Vyriausybės atstovų apskrityse, Savivaldybių asociacijos ir Aplinkos
ministerijos atstovų susitikime.
Šiuo metu naują tvarką yra pasitvirtinusios jau pusė – trisdešimt –
šalies savivaldybių. Dar trylika jau
yra parengusios projektus.
Pasak D. Krinicko, daugiausia
problemų savivaldybėms kyla,
tiksliai apskaičiuojant visas
atliekų tvarkymo sąnaudas, suregistruojant visus abonentus,
išskiriant atskiras jų kategorijas,
nustatant atliekų vežimo įkainį.
„Su šiomis problemomis susidūrė, ko gero, kiekviena savivaldybė“, – sakė Atliekų departamento vadovas.
Jis patikino, kad anaiptol ne
visose savivaldybėse kilo nuogąstavimų, kad patvirtinus naują apskaičiavimo tvarką, rinkliava už atliekas augs. „Tokie
nuogąstavimai kilo ten, kur iki
šiol įkainiai buvo paskaičiuoti,
neatsižvelgiant į tam tikrų sąnaudų dydį, jeigu kurios nors
sąnaudos anksčiau nebuvo
įskaičiuotos, tai skaičiuojant iš

naujo ir įtraukiant viską, taip pat
ir investicijas į atliekų tvarkymo
sektorių, kaina gali kilti“, – pastebėjo D. Krinickas.
Anot jo, pagrindinis argumentas, kodėl Vyriausybė įpareigojo savivaldybes nustatyti naujus
arba patvirtinti esamus rinkliavos
ar kitos įmokos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius – sąnaudų aiškumas, jų atvirumas ir vienodumas.
„Iki šiol savivaldybės taikė skirtingus rinkliavos apskaičiavimo
metodus, ir daugeliui gyventojų
buvo neaišku, už ką jie sumoka
nustatyto dydžio rinkliavą, kildavo
įtarimų, kad sąnaudų paskaičiavimas yra nepagrįstas. Nauja metodika leidžia užtikrinti, kad kainos
būtų apskaičiuojamos pagal vienodą tvarką, ir kiekvienas galėtų
matyti, už ką konkrečiai jis moka,
iš ko susideda jo sumokamos rinkliavos dydis“, – sakė Aplinkos
ministerijos Atliekų departamento vadovas D. Krinickas.
Iš septynių Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančių savivaldybių naują metodiką pirmoji pasitvirtino
Prienų rajono savivaldybė. Vasario pradžioje parengtą rinkliavos už atliekų tvarkymą nustatymo projektą svarstys Alytaus
miesto savivaldybė.
Vietinė rinkliava už atliekų
tvarkymą Alytaus regiono savivaldybėse buvo įvesta prieš devynerius metus. Nuo to laiko jos
dydis nesikeitė.
Praėjusių metų pavasarį Vyriausybė patvirtino taisykles, kuriose numatyta, kad, skaičiuojant
rinkliavą turi būti įvertintos bendros atliekų tvarkymo sistemos
sąnaudos. Jos nepriklauso nuo
susidarančio atliekų kiekio ir dalinamos visiems vienodai. Tai sudaro pastovią rinkliavos dalį, kuri
yra reikalinga bendroms sistemos sąnaudos padengti. Kita –
kintama – rinkliavos dalis turi būti
apskaičiuojama pagal kiekviename objekte susidarančių atliekų
kiekį. Pagal kokį parametrą nustatoma kintama dalis, pasirenka
pačios savivaldybės.
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Kūrybiniai jaunųjų dailininkų
atradimai Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Dailės skyriaus mokiniai turėjo unikalią progą pagilinti savo žinias, susitikę ir su patyrusiais dizaino, keramikos, tekstilės srities meistrais, ir su šias meno sritis studijuojančiais studentais iš VDA Kauno fakulteto/Ramunės Žilienės nuotrauka

Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno
Dailės skyriaus mokiniai turėjo unikalią progą pagilinti savo
žinias, kūrybiškai padirbėti
ir pabendrauti su patyrusiais
meistrais bei su studentais
iš Vilniaus dailės akademijos
(VDA) Kauno fakulteto Grafinio
ir Pramoninio dizaino, Tekstilės bei Keramikos ir porceliano katedrų.
Kūrybinėse dirbtuvėse su jaunaisiais Dailės skyriaus tekstilininkais dirbo doc. Jūratė Petruškevičienė ir mokymo meistrė
Raimonda Rasimavičienė, keramikos užsiėmimą vedė Keramikos ir porceliano katedros
studentai Emilija Grušaitė ir Mindaugas Karalius, dizaino užsiėmimą – dėstytojas Egidijus Valentinavičius. Įdomybes apie grafinį
dizainą temomis moksleiviams
papasakojo lektorius Andrejus
Repovas ir grafinio dizaino magistrantas Julius Guzaitis. Susitikimai buvo abipusiai naudingi,
svečiai išvyko, dėkingi Druskininkų meno mokyklos kolektyvui už
jaunųjų talentų ugdymą ir šiltą priėmimą.
Tokios unikalių susitikimų ir kūrybinių atradimų kupinos popietės idėja buvo subrandinta dar
praėjusių metų birželį, kai Dailės
skyriuje buvo eksponuojami VDA
Kauno fakulteto studentų grafinio
dizaino, tapybos, piešimo, tekstilės, skulptūros, stiklo, keramikos darbai. Besidžiaugiant ir besidomint šia paroda, kilo Meno
mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo su VDA idėja. Meno
mokyklos direktorė Onutė Aks-

tinaitė pasidžiaugė, kad šią idėją palaikė ir prie jos įgyvendinimo
prisidėjo visi Dailės skyriaus mokytojai: „Mūsų mokiniai turėjo galimybę įgyti išskirtinės patirties,
kuri jiems, jauniems dailininkams,
bus prasminga paskata, renkantis profesiją. Dėkojame Kauno fakulteto viešųjų ryšių koordinatorei Agotai Adomavičiūtei už tai,
kad padėjo surinkti taip betarpiškai ir nuoširdžiai dirbusių su mūsų
moksleiviais dėstytojų komandą.“
Kūrė monogramas
Grafinio dizaino ir daikto dizaino dėstytojai pristatė savo specialybę, pademonstravo įvairių
studentų darbų skaidres. Papasakojo moksleiviams, kad studentai
kuria pakuotes, daiktus, gaudami
ir realių užsakymų iš verslininkų,
tokiu būdu įgydami didesnę paskatą dirbti bei stengtis kuo kūrybiškiau atlikti paskirtą užduotį. Jie
gauna ne tik piniginę premiją, bet
ir pelno garbę, kuria gali didžiuotis, kai pačių sukurtas daikto, produkto dizainas yra naudojamas
viešai.
Moksleiviai supažindinti su kiekvienos specialybės specifika,
skirtumais ir bendrumais. Mokiniams pasiskirsčius grupėmis,
vieni gilinosi į daikto dizainą, kiti
– į grafinį dizainą. Kiekvienos grupės dėstytojai vaikams paruošė
užduočių. Daikto dizaino grupės
mokiniai, padedant dėstytojui,
kūrė pasirinkto daikto dizainą, o
grafinio dizaino mokinių grupė –
savo inicialus – monogramus – iš
popieriaus, jį lankstant, karpant ar
pjaustant. Mokiniai kartu su dėstytojais išrinko įdomiausius dar-

bus, buvo apdovanoti atminimo
dovanėlėmis.
Prakalbino ir porcelianą
VDA Antrojo kurso studentai
Emilija ir Mindaugas pristatė mokiniams mokymo programą, pagal kurią jie studijuoja Keramikos
ir porceliano katedroje. Jie papasakojo apie keramikos dizainą
šiuolaikinėje taikomosios ir konceptualiosios keramikos srityse.
Supažindino su porceliano masės savybėmis gaminimo būdais
bei technologija. Vėliau iš skystos porceliano masės visi drauge liejo įvairias formas, aptarinėjo
jų estetiką ir dizainą. Ši veikla visiems suteikė kūrybinio džiaugsmo, o įgyta patirtis praplėtė mokinių akiratį, žinias, patenkino
žingeidumą apie baltojo molio –
porceliano – paslaptis.
Darbeliai – rūdinti vinimis
Tekstilės specialybės užsiėmimus vedė doc. J. Petruškevičienė
ir mokymo meistrė R. Rasimavičienė. Jos pamokose pademonstravo naujas technikas: dėstytojos tarsi iš stebuklingos dėžutės
traukė vieną po kitos įvairias medžiagas, ant kurių įvairiomis technikomis gulė štampuoti, vinimis,
veržlėmis rūdinti ar dar kitomis
technikomis atlikti raštai. Dėstytojos skatino vaikus pažvelgti į
tekstilės paslaptis kitaip, ieškoti
paprastesnių, o kartais gal ir drąsesnių sprendimų. Moksleiviai atliko kūrybines užduotis: štampavimo būdu kiekvienas pasipuošė
savo atsineštus marškinėlius.
Parengė Ramunė Žilienė
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Į slidinėjimo žygį pakvietė
,,Slidukas‘17“

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo žygį slidėmis „Slidukas‘17“/Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro nuotrauka

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Turizmo ir verslo informacijos
centre vasario 2 d. organizavo
žygį slidėmis „Slidukas‘17“.
Slidžių žygiai – ne tik aktyvus
sportas gryname ore, juose dalyvaujant galima susipažinti su bendraminčiais. Slidinėjimas – tarsi
kardiotreniruotė, priverčianti širdį pulsuoti greičiau. Tokia mankšta padeda deginti kalorijas. Slidinėjant, sudeginama net iki 1000
kalorijų per valandą. Be to, treniruojamos ir stiprinamos raumenų
grupės. Aktyviai judant, susikaupusios kenksmingos medžiagos
sudeginamos, dėl to organizmas

stiprėja, gerėja imunitetas, tvirtėja nervų sistema. Taigi akivaizdu, kad slidinėjimo nauda sveikatai neginčytina.
Renginio pradžioje Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklos kūno kultūros mokytojas Jonas Jazepčikas visus dalyvius supažindino
su slidinėjimo nauda sveikatai bei
technika. Renginio dalyviai gautas teorines žinias bandė pritaikyti, slidinėdami paruoštoje trasoje, o labiau patyrę slidininkai žygį
pratęsė šalia esančiame pušyne. Renginio pabaigoje dalyviai,
įsiamžinę bendroje fotografijoje,
vieni kitiems padėkojo už gerai
praleistą laiką bei pasižadėjo „ne-

bepaleisti slidžių iš rankų.“
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi, kad vis daugiau druskininkiečių ir miesto svečių prisijungia
prie organizuojamų sveikatingumo renginių. Taip pat norime padėkoti kūno kultūros mokytojui J.
Jazepčikui už pravestą instruktažą, Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centrui – už suteiktas slides bei UAB „Akvavita“ už
mineralinį vandenį, kuriuo gaivinosi renginio dalyviai.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

Romos Pankevičienės įmonėje
gaminami ir ŠIMTALAPIAI!
Kaina – tik 7.50 Eur už kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 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).

Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys,
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549
Parduodame sausas pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497
Informuojame, kad 2017 m. vasario 23 d. 11 00 val. bus atliekami V.
Akstinui ir D. Akstinienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo
(kad. Nr. 1501/0003:142), esančio E. Ožeškienės g. 4, Druskininkų mieste,
kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo Nemuno g. 15, Druskininkai (kad. Nr.
1501/0003:9) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai.
Tel. Nr. 8-656 94413.
Informuojame, kad 2017 m. vasario 23 d. 13 00 val. bus atliekami G. Koržovai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.
3878/0002:122), esančio Dainavos 6-oji g. 11, Neravų k. Druskininkų sav.,
kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo Dainavos 6-oji g. 13, Neravų k. Druskininkų sav. (kad. Nr. 3878/0002:121) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai.
Tel. Nr. 8-656 94413.

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

15

2017 m. vasario 9 d.

Savaitraščio Nr. 90

Renginiai
Vasario 10 d. 16 val. Diskusija vaikams „Ar internete esu atsargus“,
skirta Saugesnio interneto dienai
(Druskininkų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 14 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje
koncertuos „Bočių“ mišrus ansamblis ir kapela
Vasario 14 d. 17.10 val. R. Povilansko kūrybos darbų parodos atidarymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai:
Vasario 15 d. 16 val. Dedikacija poetams B. Brazdžioniui ir K.Bradūnui
„Gimę laisvei“. Poezija, laiškai, prisiminimai, mintys apie poetų gyvenimą, kūrybą, likimą... Dalyvaus aktoriai – V. Kochanskytė ir P. Venslovas
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 16 d. 14 val. Šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir giluminius tautosakos klodus atveriantis, pašėlusio smagumo
spektaklis „Kas apsakys tas dzūkų
linksmybes?“. Dalyvaus profesionalios aktorės dzūkės Vitalija Mockevičiūtė (Lietuvos Nacionalinis dramos
teatras), Neringa Varnelytė (Valstybinis Jaunimo teatras), liaudies dainų
atlikėjai Darius Mockevičius ir Paulius
Kovalenko. Spektaklis sukurtas pagal
tautosakininko P. Zalansko, R. Sabaliauskienės ir kitų užrašytą tautosaką.
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 16 d. 12 val. Šv. Mišios
Leipalingio bažnyčioje;
12.40 val. Vėliavos pakėlimo ceremonija prie Leipalingio Nepriklausomybės paminklo ir himno giedojimas;
13.30 val. Leipalingio laisvalaikio salėje šventinis koncertas „Mes – Lietuvos dalis“;
10-16.30 val. dailininko Artūro
Slapšio imaginacinių portretų paroda
„Viduramžių Lietuvos viešpačiai“ Leipalingio pagrindinės mokyklos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje
Vasario 16 d. 16 val. Viečiūnų bendruomenės centre Šventinis koncertas ir Viečiūnų herbo bei vėliavos
šventinimas. Koncertuos Druskininkų
mišrus choras „Druskininkai“
Parodos
„Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 59)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I-II klasių mokinių tapybos
darbų paroda „Žiemos pasaka“. Mokytoja A. Kalėdienė (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Spaudinių parodos: „Šaukiu aš tautą“, skirta poetui B. Brazdžioniui, ,,Lai
gyvuoja laisva ir nepriklausoma“,
skirta Vasario 16-ajai, „Algimantas
Zurba: Pagavęs saulės juoką…“, skirta rašytojui A. Zurbai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 11 d. 12 val. V. K. Jonyno
galerijoje atidaroma tekstilininkės
Irenos Piliutytės jubiliejinė paroda,
skirta artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti
„Lietuvių raštijos pradininkai“. Dalyvaus autorė

Užuojautos
Susimąstai prie amžinybės slenksčio
Jis mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
Jolantai Petrikienei dėl Tėvelio mirties. Telydi visus artimuosius
paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos kolektyvas
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame
Zofiją Stumbrienę. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Tremtinių choro vadovė ir choristai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)
Nuoširdžiai užjaučiame mokytoją Marytę Kašėtaitę,
mirus mylimam Tėveliui.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės
mokyklos 4B klasės mokiniai ir jų tėveliai
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Marytę Kašėtaitę.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės
mokyklos bendruomenė
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame sūnų
Rimantą ir dukrą Rasą Palionius. Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė šią netekties valandą.
Irena Antanavičienė, Gintas Jančiulis
Jau žemelė pavasario laukė,
Lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė
Netektim ją šalta pažymėjus.
Ireną Zubrickaitę-Bleizgienę, mirus Mamai,
nuoširdžiai užjaučia M. ir A. Liaukevičiai
Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata... (J. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Lazauskienę ir jos
artimuosius dėl mylimos Mamytės mirties.
Lopšelio-darželio „Žibutė“ „Bitelės“
grupės tėveliai ir vaikučiai

M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje veikia plakatų paroda „Pro
pasaulio vartus“

Baldų gamyba Druskininkuose pagal užsakymus:
virtuvės komplektai nuo
284 Eur; spintos su aliuminio slenkamomis sistemomis nuo 299 Eur ir kiti baldai. Nuolaidos! Garantijos!
Tel. 8 626 90550, el. paštas:
t-compania@hotmail.com

TRALIUKO PASLAUGOS
•Pagalba kelyje
•Lengvųjų automobilių pervežimas
•Žemės ūkio technikos pervežimas

Tel. 8 687 55017

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
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2017.02.10 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:50 Specialus tyrimas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:05 Gamtos inspektoriai.
19:30 Muškietininkai 2.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Aliaska Johanson.
00:20 Trumposios žinios.
00:25 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 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Eurovizija 2017 (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 „Eurovizija 2017“ (tęs., 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 Ekstrasensų mūšis.
11:00 Farai.
12:00 Aš – superhitas.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Madagaskaras 2.
21:10 Insurgentė.
23:30 Blogas senelis .5.
01:15 Gražuolė ir bastūnas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
12:35 Nuo... Iki... (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 penktadienis.
21:00 Tik nesijuok.
22:00 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas.
00:10 Kruvinoji Valentino naktis.
02:00 Invazija (k).
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Mikropasauliai“.
07.10 „Gamtos magija“.
07.20 Šiandien kimba.
07.50 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Visi esam melagiai“.
01.00 „Uždraustoji mergina“.
02.55 „Visi esam melagiai“.
04.20 „Uždraustoji mergina“.
06.00 „Jaunikliai“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Nikonovas ir Ko“.
10:00 „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 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Blyksnis.
23:15 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Dalasas“.
03:10 Blyksnis (k).
04:35 „Nikonovas ir Ko“ (k).

2017.02.11 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
07:55 Premjera. Tobotai 1.
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. Premjera. Įdomiausios pasaulio keistenybės.
13:05 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija. Permainingas kraštas.
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 Bridžitos Džouns dienoraštis. Ties proto riba.
00:40 Trumposios žinios.
00:45 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija. Permainingas kraštas (k.).
02:35 Džesika Flečer (k.).
04:10 Stilius (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės 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 Šoklusis bičiulis. Pasaulio
čempionas.
12:40 Žiurkių lenktynės.
14:50 Greitis 2. Laivo užgrobimas.
17:20 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Aš – superhitas.
21:30 Žvaigždžių kelias.
00:00 Lemtingas posūkis 4. Kruvinoji pradžia.
01:45 Išsigelbėjimo bulvaras.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Džiumandži“ (k).
09:00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:30 „Ponas Bynas“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Sniego
žmogus Jokas.
11:50 Nacionalinis saugumas.
13:35 Ieškokit Gudručio!
15:45 Žandaras veda.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kempiniukas
Plačiakelnis 2.

21:15 Aš - šnipas.
23:10 Mari Huanos ekspresas.
01:15 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Dykumos“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Mainai gamtoje“.
11.00 „Detektyvas Linlis.
13.00 „Šetlando žmogžudystės“.
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu..
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“.
20.00 Žinios.
20.30 „Paslapčių sala“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės.
Raudoni kaulai“.
01.10 „Mafijos kronikos“.
02.10 „Detektyvas Linlis“.
03.40 Moterų balsas.
04.25 „Dykumos“.
05.15 „Gamtos magija“.
05.25 „Detektyvas Linlis“.
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:10 „Blogas šuo!“.
11:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“. 2016 m.
12:05 Savaitės kriminalai (k).
12:35 „Mistinės istorijos“.
14:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:45 „Kas žudikas?“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Mirties
traukinys.
23:30 AŠTRUS KINAS Stiklo namai.
01:30 „Dalasas“ (k).
03:00 Muzikinis iššūkis (k).
04:35 „Blogas šuo!“ (k).

2017.02.12 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 Premjera. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Kambodža – vandenų
karalystė.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas.
14:00 Puaro. Mėlynojo traukinio paslaptis.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:30 Karinės paslaptys.
17:15 Auksinis protas (k.).
18:30 Šiandien.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
21:50 Trumposios žinios.
21:55 Premjera. Tai nutiko Jemene.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Kino žvaigždžių alėja. Krantinėje (k.).
01:30 Nepažinti Indokinijos kampeliai. Kambodža – vandenų karalystė (k.).
02:25 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas (k.).
03:15 Puaro. Mėlynojo traukinio paslaptis (k.).
04:50 Klausimėlis.lt.
05:05 Savaitė (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai.

07:30 Vėžliukai nindzės.
08:00 Ančiukų istorijos.
08:30 Mamyčių klubas.
09:00 Kulinariniai triukai.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas.
10:00 Svajonių sodai.
11:00 Šoklusis bičiulis. Septinto padavimo smūgis.
12:50 Mažylio atostogos.
14:50 Trys vyrai ir mažoji dama.
16:55 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai.
22:00 Legenda. Drakono imperatoriaus kapas.
23:50 Neįmanoma misija 2.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Linksmieji detektyvai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Sidnė Vait.
12:05 Laikrodžių stabdytojai.
13:50 Pričiupom!
14:50 Meilės punšas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Mes vieno kraujo.
22:10 PREMJERA Pagrobtas gyvenimas.
00:15 Europa.
01:55 Aš - šnipas (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kartą Rostove...“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 „Auksinė daina“.
02.20 „Kartą Rostove...“.
03.50 „Bekraštė Kanada“.
04.40 „Safaris džiunglėse“ .
05.40 „Gamtos magija“.
06.00 „Bekraštė Kanada“.
06:30 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas Classic“.
2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
10:10 „Blogas šuo!“.
11:15 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
13:15 Sveikinimai.
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:30 Kerštas.
23:40 „Sekso magistrai“.
01:45 Mirties traukinys (k).
03:20 Stiklo namai (k).
05:00 „Blogas šuo!“ (k).

2017.02.13 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:20 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 Premjera. Ten, kur namai 3.

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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 LRT forumas.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Premjera. Ukrainiečių balsai.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:30 Laisvės vėliavnešiai (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 tarnyba (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.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai.
07:55 Hubertas ir Staleris.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Ekstrasensai tiria.
11:05 Mažylio atostogos.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 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 Beverli Hilso policininkas 2.
00:35 Skandalas.
01:30 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
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 Desperado.
00:20 „Mentalistas“.
01:15 „Strėlė“.
02:05 „Kortų namelis“.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
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 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Mafijos kronikos“.
00.45 „Miškinis“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.20 „Bitininkas“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:15 Sveikatos ABC televitrina.
06:45 „Ponas Bynas“ (k).
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Farų karai“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 Gyvenimiškos istorijos (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“.
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16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena.
18:30 Voratinklis. Miegantis protas.
I dalis.
19:30 Farų karai. Išlikimo lenktynės.
I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Atpildas.
23:40 Kerštas (k).
01:40 „Sekso magistrai“ (k).
03:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:55 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).

2017.02.14 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
11:00 Klausimėlis.lt (k.).
11:25 Ukrainiečių balsai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3.
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 Ekstrasensai tiria.
11:00 Apie mus ir Kazlauskus.
12:00 Aš – superhitas.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:25 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Rezidentai.
20:00 Prieš srovę.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Puikybė ir prietarai.
01:05 Skandalas.
01:55 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 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. PREMJERA O, ne! O, taip!
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Strėlė“.
02:10 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Miškinis“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.20 „Bitininkas“.
06.05 „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 Voratinklis. Miegantis protas.
II dalis.
19:30 Farų karai. Išlikimo lenktynės.
II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Be įsipareigojimų.
23:40 Atpildas (k).
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Dalasas“.
03:10 „Penktoji pavara“.
03:55 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:20 „Penktoji pavara“ (k).

2017.02.15 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (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 Premjera. Ten, kur namai 3.
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. Pianinas.
00:50 Trumposios žinios.
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 Kelmickaite (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 Ekstrasensai tiria.
11:00 Prieš srovę.
12:00 Aš – superhitas.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 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 Tomo Krauno afera.
00:50 Skandalas.
01:40 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
12:35 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 vairuotojas 2.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Paskutinė kulka.
00:00 „Mentalistas“.
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 „Auksinė daina“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Chiromantas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „Miškinis“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.20 „Bitininkas“.
06.05 „Gamtos magija“.
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 Voratinklis. Miegantis protas.
III dalis.
19:30 Farų karai. Išlikimo lenktynės.
III dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Nuopuolis.
23:45 Be įsipareigojimų (k).
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 „Dalasas“.
03:15 „Penktoji pavara“.
04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:25 „Penktoji pavara“ (k).

16:00
Dokumentinė
apybraiža
„Mes nugalėjom“.
16:40 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona.
17:30 Šiandien.
18:00 Valstybės atkūrimo diena.
„Aš – dalis Tavęs“. Šventinis koncertas iš Kauno
„Žalgirio“ arenos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Lietuvos patriotai.
22:15 Naujasis pasaulis.
24:00 Kad ir kas nutiktų.
01:30 Laisvės dainos (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Istorijos detektyvai (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.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Nuotykių metas.
07:00 Mažojo indėno nuotykiai.
09:15 Daktaras Dolitlis 2.
11:00 Joniukas ir Grytutė.
12:15 Eragonas.
14:25 Keturkojis hercogas.
16:05 Naktis muziejuje.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Aš tikrai myliu Lietuvą! Vasario 16-oji.
Šventinis koncertas ir viktorina.
21:00 Nepriklausomybės diena.
23:55 Skandalas.
00:55 Kerštas.
06:10 „Visatos broliai“.
06:40 Makaka Markas.
08:00 Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas.
09:05 Turtuolis Ričis.
11:05 Pelės medžioklė.
12:55 Vagis policininkas.
14:45 Gyvenimas ant ratų.
16:45 Šėtoniškas sandėris.
18:30 Žinios.

19:30 Valanda su Rūta..
21:30 PREMJERA Kapitonas Filipsas.
00:05 Atpildas.
01:50 Paskutinė kulka (k).
03:25 Sveikatos ABC televitrina (k).
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Gamtos magija“.
07.00 Patriotai.
08.00 „Dykumos“.
10.10 „Slaptas augalų gyvenimas.
Kelionės“.
11.15 „Slaptas augalų gyvenimas.
Saulės link“ .
12.20 „1410. Žinomas nežinomas
Žalgiris“.
14.00 „Nepriklausomybės kovos Lietuvoje. Valstybės kūrimasis“.
14.30 „Nepriklausomybės kovos Lietuvoje. Operacijos bolševikų fronte“.
15.00 „Viskas ore!“.
16.00 Žinios.
16.25 „Gvardija“.
18.00 Žinios.
18.30 „Gvardija“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Gvardija“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Žinios.
23.00 „Nepriklausomybės kovos Lietuvoje. Valstybės kūrimasis“.
23.30 „Nepriklausomybės kovos Lietuvoje. Operacijos bolševikų fronte“.
00.00 Nuoga tiesa.
01.40 „1410. Žinomas nežinomas
Žalgiris“.
02.55 „Chiromantas“.
03.40 „Gluchariovas“.
04.30 „Neišsižadėk“.
05.20 „Bitininkas“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:35 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 Dainuok mano dainą 2.
19:30 Džekis Čanas. Pirmasis
smūgis.
21:15 Anglas ligonis.
00:25 Dainuok mano dainą 2.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:55 „Dalasas“.
03:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
05:10 Savaitės kriminalai (k).

Kauno kolegija Druskininkų skyrius organizuoja
mokamus kursus:

1. Sodo želdinimas ir priežiūra.(40 val.)
2. Sodo augalų auginimas ir priežiūros technologijos.(40 val.)
3. Dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimas ir priežiūra.(40 val.)
Grupės formuojamos pagal temas, minimali grupė 10 dalyviu,sodu
bendrijų nariams nuolaidos.
Tel.pasiteiravimui ir registracijai 8313-55235 nuo 9.00-12.00 val.
M.K.Čiurlionio 80-11
El.p. algimantas.baranauskas@go.kauko.lt

Informuojame, kad 2017 m. vasario 23 d. 9 00 val. bus atliekami J. Žurakauskienei, S. Buzūnaitei, Š. Gerasimavičiui, V. Čirui, S. O. Bernatavičiene, V. Žvikui
nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 1501/0001:118), esančio
Mizarų g. 25, Druskininkų mieste, kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo Mizarų g. 23, Druskininkai (kad. Nr.
1501/0001:41) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 8 656 94413.

2017.02.16 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 1918 m. Vasario
16-osios Akto signatarai.
07:20 Gustavo nuotykiai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Valstybės atkūrimo diena.
Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Simono Daukanto
aikštėje Vilniuje. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba. Tiesioginė transliacija.
12:30 Valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Tiesioginė
transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13:30 Laisvės dainos.
14:00 Valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų
namų Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
14:30 Nematomas frontas.

Dėmesio!

Drabužių išparduotuvėje „5 Aveniu” – net 40 proc.
nuolaidos!
Gauta nauja drabužių siunta!
Daugiau informacijos tel.: 8 654 17888
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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

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.
Tel. 8 686 55692

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.

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Kompiuterių, planšečių ir telefonų remontas.
Tel. 8 623 63577

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose.
Tel. 8 699 14705
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Vežu siuntinius, pakeleivius į Vokietiją.
Tel. 8 623 53377

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

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

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais

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

Tel. 8 627 87576

Gydome ir vaikus. Taikomos
nuolaidos procedūroms. Nuskausminimui
naudojamas
patentuotas išradimas gintario-audio video analgezija.
Gydytojo odontologo konsultacija nemokama!
Kviečiame visus pasinaudoti naujausia dantų balinimo
technologija su Philips Zoom
sistema, kuriai taikome 10 %
nuolaidą!

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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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, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 35 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 8, labai gerai įrengtas,
namas renovuotas, 4 aukšte iš 5.
Kaina – 45000 Eur. Tel. 8 622 33861
1 kambarys 20,30 kv. m bendrabutyje Viečiūnuose (Verpėjų g. 4-30) 2
aukšte su balkonu. Kaina – 5000 Eur.
Tel. 8 672 48813
2 vieno kambario butai Druskininkuose: 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.
Galima derėtis. Tel. 8 612 30949
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie Alkos tvenkinio.
Kaina – 26500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 50 kv. m butas Druskininkų g. 8, renovuotame name. Kaina –
38000 Eur. Tel. 8 622 33861
3 kambarių 70,4 kv. m butas Ateities
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų
b-joje „Migla“. Tel. 8 601 48912
Parduodamas 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
Autoservisas ir sandėlys Gardino
g. 77. Plotas – 703 kv. m. Kaina –
119000 Eur. Tel. 8 647 27429
6 a sodas su mediniu nameliu „Raigardo“ sodų b-joje (prie „Laimos“
viešbučio). Kaina – 16000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 610 49331
53 a komercinės paskirties žemės
sklypas su pastatais.
Tel. 8 680 58789
6 a sodas „Raigardo“ sodų b-joje su
namu ir visomis miesto komunikacijomis.
Kaina – 26500 Eur. Tel. 8 606 04614
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys.
Tel. 8 682 98506
Garažas Veisiejų g. (prie buvusios
katilinės). Tel. 8 618 38292
28 a namų valdos sklypas, 10 km
nuo Druskininkų (Vilkanastrai), netoli
Baltojo Bilso ežero, geras privažiavimas, elektra. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 687 18489

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„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 benzinas,66 kW; TA iki 2017.12. Kaina –
600 Eur. Tel. 8 620 71944
„Opel Vectra Combi“ 2005 m., 2,2 L
DTI, puiki būklė už 2750 Eur; „Opel
Astra“ 2002 m., 2 L DTI, juodos spalvos, TA iki 2019 m., puikios būklės,
rida – 255000 km., TA už 1699 Eur.
Tel. 8 623 53377

„Nissan Almera Tino“ 2002 m., 2,2
L dyzelinas, TA iki 2017.09 už 750
Eur; „Hyundai Coupe“ 2002 m., 1,6 L
benzinas, TA iki 2018.02 už 680 Eur;
„Mazda 323“ 1996 m., 1,8 L benzinas, TA iki 2017.09 už 240 Eur.
Tel. 8 621 94696
„Nissan Mikro“ 2002 m., 1 L benzinas
visa arba dalimis už 180 Eur; „Mazda
323“ 1995 m., 1,5 L benzinas.
Tel. 8 621 94696
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506
„VW Sharan“ 1996.12 mėn., 1,9 L
dyzelinas, 66 kW. Tel. 8 647 40300

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Ekologiška kalakutiena. Kaina – 1
kg./4 Eur. Tel. 8 600 30208
Kiaulė. Kaina - 1 kg/1,80 Eur.
Tel. 8 686 95998
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai
Šaldytuvas „Electrolux“ (A klasė) už
100 Eur; automatinė skalbimo mašina „Privileg-Electrolux“ (silent system
6 kg) už 150 Eur; „Beko“ už 80 Eur;
indaplovė „AEG-Electrolux“ už 120
Eur. Tel. 8 650 87433
Naudota skalbimo mašina-dziovyklė.
Kaina – 100 Eur. Tel. 8 615 45170
Dviejų durų spinta už 85 Eur; 2 kėdės; didelis kelioninis lagaminas už
36 Eur; gėlė Dracena (160 cm) už
10 Eur; vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4
m; vilnoniai pledai nuo 10 Eur; užuolaidos; senovinės austos lovatiesės;
elektrinis troškintuvas; medžiagos;
sieninis laikrodis. Tel. 8 600 38695
Mažai naudotas telefonas „Nokia
E51“. Kaina – 110 Eur.
Tel. 8 650 68954
3 dalių, puikios būklės, vaikiškas
vežimėlis „Venezia“. Tel. 8 611 33769
Naudotos vidinės medinės buto durys. Tel. 8 608 81664
Odini svetainės komplektas, sekcijaindauja, sekreteras-komoda, išskleidžiamas miegamasis fotelis, komoda,
kavos staliukas, staliukas gėlėms, 2
ąžuoliniai krėslai. Tel. 8 612 09648
Virtuvine spintelė po praustuvu su
praustuvu iš nerūdijančio plieno,
kampinė indauja, svetainės komplektas, išskleidžiamas pietų stalas su
kėdėmis, šviestuvas, servizas, kilimas, kėdės, sofa. Tel. 8 606 28422
Natūralios odos naujas moteriškas
paltas (XL dydis). Tel. 8 698 21070

Metalinius vamzdžius, naudotas trinkeles. Tel. 8 612 78287

Monitorius HP (19 colių). Kaina – 40
Eur. Tel. 8 620 52846

Senovinius eglutės žaisliukus, ženkliukus. Tel. 8 675 86875

180 L akvariumas. Tel. 8 672 49828

Mobilųjį telefoną. Tel. 8 621 67224

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

Automobilį. Tel. 8 623 08761

Treniruoklis. Kaina – 65 Eur.
Tel. 8 612 68944
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Kalnų dviračiai: „Bulls“, „Giant“,
„Focus“ nuo 150 Eur.
Tel. 8 623 53377
Odinis svetainės baldų komplektas
(3, 2, 1) su miegamąją funkcija. Kaina – 140 Eur. Tel. 8 686 15044
Pigiai geros kokybės naudotas pientraukis AVENT už 10 Eur; gultukas
už 10 Eur; maniežas už 15 Eur;
muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur;
3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 80 Eur.
Tel. 8 645 75151
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)
už 23 Eur; televizorius „LG Slim“ (51
cm įstrižainė) už 29 Eur; TV priedėlis
„TV Star“ už 20 Eur; sieninis laikiklis
televizoriui už 6 Eur; televizorius
„Sony“ (51 cm. įstrižainė) už 20 Eur;
belaidis telefonas „Panasonic“ už 11
Eur. Tel. 8 686 43600
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur;
akumuliatorių kroviklis už 25 Eur;
kalvio darbo metalinė (1 m) žvakidė
už 15 Eur; stiklinė vaza (77 cm) už 9
Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai
skydai ir DVP plokštės; televizorius
„Philips“ (36 cm įstrižainė) už 12 Eur;
naujas belaidis telefonas „Philips“.
Tel. 8 610 21333
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv.
m.), paauksuoti sportiniai medaliai,
rankų darbo plytos ir kokliai krosniai,
M. K. Čiurlionio baldai; šaldytuvas
„Beko“; elektrinis šildytuvas.
Tel. 8 682 98506
2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės,
servizai, pigiai vilnonis kilimas, 2
moteriški kailiniai (dydis 48-50, kaina
nuo 30 Eur)
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
Masažinė daugiafunkcinė lova. Kaina
– 300 Eur. Tel. 8 698 10511
Ketaus pečius „Charkovas“, šuns
būda, lauko baldai, lauko tualetas,
malkinė-sandėliukas, pavėsinė
iš kreivuolių, akmenys. Tel. 8 623
53348, 8 656 38881
Sauskelnės suaugusiems.
Tel. 8 601 52590

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

Rudas paltas (50-52 dydis) už 10
Eur; naujas vyriškas tamsus lietpaltis
(50 dydis) už 15 Eur; naujas vyriškas
kostiumas (50 dydis) už 15 Eur.
Tel. 8 623 73213

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

Veidrodžiai, šviestuvai, žalvarinės
su krištolu lempos, stalinės lempos,
paveikslai, bulvių tarkavimo mašina,
2 antikvariniai radio imtuvai, stalo
įrankiai. Tel. 8 605 77543
2 televizoriai: „Shivaki“ ir LG (51 cm.
įstrižainė) už 10 ir 15 Eur; plokščiae-

Perka

kranis televizorius; tarybinė vaflinė.
Tel. 8 675 57873

2 dvidurės spintos (90x250 cm.) po 55
Eur; spinta su slenkamomis durimis
už 140 Eur; 2 šviestuvai po 40 Eur;
vidinės medinės buto durys; naudotas
gartraukis. Tel. 8 675 18337

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

Išnuomoju 1 kambario butą su baldais ilgam laikui. Tel. 8 622 00717

Išnuomoju 150 kv. m. gamybines patalpas su 2 garažais ir sandėliavimo
patalpomis. Tel. 8 680 58789
Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio mėn.) Druskininkų centre. Kaina
– 1 mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 616 48116
Tvarkinga, dirbanti mergina išsinuomotų butą. Tel. 8 623 33255
Moteris išsinuomotų 1 kambario butą
Druskininkuose. Tel. 8 647 33645

Juostinį magnetofoną.
Tel. 8 687 98870
Viengulę išskleidžiamą lovą vaikui ir
dvigule išskleidžiama lovą.
Tel. 8 623 92939

Ieško darbo
Vyras ieško darbo. Tel. 8 621 03032
Vyras, turintis staliaus patirties, ieško
bet kokio darbo. Tel. 8 695 94416
Statybininkas ieško darbo. Tel.: 8 656
38881, 8 623 53348
Vyras, turintis B, C ir E vairavimo
kategorijas, ieško vairuotojo darbo
Druskininkuose. Tel. 8 623 53377

Kiti
Atiduodu vaikiška maitinimo kėdutę.
Tel. 8 611 24700
Dovanoju šuniuką. Tel. 8 685 10831
Dovanoju 2 dalių sekciją, keramikinį
šviestuvą, veidrodį su spintele ir stalčiais, 5 lempų šviestuvą, indų džiovyklę, sienines pakabas, stalinę lempą.
Tel. 8 313 54555

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

A. ANDREJUK
OPTIKOJE
Valentino dienos
proga (iki kovo 8 d.)
Akcija 3 mėnesių
kontaktiniams
lęšiams.
Mus rasite:
M. K. Čiurlionio g. 65,
Tel. 8 (313) 51153
PIGIAI parduodu:
Žalias beržines ir
pušines, sausas pušines malkas ir atraižas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

PA R D U O DA M E :
skaldytas malkas,
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
Svečių namams reikalinga kambarinė dirbti nepilną
darbo dieną.
CV siųskite adresu: info@alytausparama.lt;
telefonas pasiteirauti: 8 615 14903
Remontuoju namus ir butus. Atlieku visus apdailos darbus: gipso kartono montavimas, plytelių klojimas, glaistymas, dažymas, grindų klojimas, smulkūs santechnikos
ir elektros darbai, fasadų šiltinimas stogų dengimas.
Tel. 8 631 76783

Darbui Jaskonyse reikalinga (-as) administratorė
(-us)-kambarinė. Tel. 8 614 44445
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Vandens parke – pažintinis nardymas su profesionalia įranga
kitu įrodymas, o kartu tai – ir
sėkmės garantas, išpildant kliento lūkesčius.
Jie kviečia visus, ne tik norinčius išmokti nardyti, bet ir
turinčius vandens baimę, siekiančius ją nugalėti, nardant
didžiajame vandens parko baseine. Profesionalūs nardytojai teigia, kad jų tikslas – išmokyti saugaus nardymo įgūdžių
ir profesionalios nardymo įrangos naudojimo subtilybių.

Nardymo instruktoriai G. Biruta ir D. Gaižauskas kviečia Vandens parko lankytojus patirti pažintinio nardymo su profesionalia įranga privalumus/ Rimanto Kvaraciejaus nuotrauka

Profesionalūs narai atveria povandeninio pasaulio paslaptis/Rimanto Kvaraciejaus
nuotrauka

Naujuosius metus Druskininkų vandens parkas pradėjo pristatydamas naują paslaugą
– pažintinį nardymą su nardymo įranga. Pažintinio nardymo
moko profesionalūs nardymo
instruktoriai Dainius Gaižauskas ir psichoterapeutas Gintaras Biruta. Penkiolikos metų
nardymo patirtį turintis Ginta-

ras teigia, kad nardymas labai
subtili paslauga, reikalaujanti
daug psichinių ir fizinių resursų bei psichologinio pasirengimo. Jo kolega, dabar jau druskininkietis, Dainius džiaugiasi,
dirbdamas kartu su Gintaru, ir
teigia, kad nardymas, dirbant
komandoje, yra nuolatinis mokymasis, pasitikėjimo vienas

Vandens pramogų erdvės didžiajame baseine lankytojus pasitinkantis profesionalaus nardymo
instruktorius Dainius Gaižauskas
įsitikinęs, kad ši pramoga kiekvienam gali suteikti unikalių ir įsimintinų įspūdžių: „Startavome, kaip
stipri ir vieninga vandens parko
Nardymo centro komanda, pilni
gerų emocijų ir pasitikėjimo vieni
kitais. Dirbame pagal nustatytus
SSI Scuba School International
tarptautinius standartus. Daugelis lankytojų, kurie jau išbandė pažintinį nardymą drauge su mumis,
profesionaliais nardymo instruktoriais, sako esą nustebinti, kaip
tai paprasta. Tačiau kartu ir įvardija, koks nepaprastas, koks įdomus pasaulis atsiveria, panėrus.
Ateikite panardyti: pasiruošti tam
per daug nereikia, ir jeigu jau nutarėte, – nelaukite rytojaus!“
– Ko tikėtis lankytojams vandens parko Nardymo centre?
– Tenka girdėti klausimų – „ką
galima pamatyti, panėrus baseine? Mažai gylio, o ir žuvyčių nėra“.
Kai kas būtent taip ir supranta
nardymą, kol nesusipažįsta, nesužino, kas iš tiesų tai yra. Mokydami pažintinio nardymo, teikdami šią paslaugą, nesiekiame
klientams parodyti baseino plyteles ar kieno iš besimaudančiųjų kojas. Mūsų tikslas – išmokyti
žmones saugiai nardyti su profesionalia nardymo įranga, suteikti galimybę prisiliesti prie visiškai
kitokio, ne žemiško, o povandeninio pasaulio. Suteikti praktinių žinių ir teorinius pagrindus, kaip tai
atlikti saugiai. Gal neverta nardyme ieškoti ir kažkokios „neišpasakytos“ praktinės naudos, susijusios su tuo, kur galėtumėte
įgytus nardymo įgūdžius pritaikyti: juk, pirmiausia, toks patyrimas
ir žinios yra žmogaus investicija
į patį save, į savo naujas galimy-

bes. Povandeninis pasaulis nesusijęs su kasdienine rutina, neigiamomis emocijomis. Nardymas
– tai galimybė pažinti naujas, potencialias savo, kaip asmenybės,
galimybes, nugalėti įvairias, ne tik
vandens, baimes, sustiprinti pasitikėjimo savimi jausmą. Per užsiėmimus baseine profesionalaus
nardymo instruktorius išmokys
įvairių pratimų, kurie palengvins
nardymą bei padarys jį saugiu.
Teikiama 1,5 val. nardymo pamoka Try Scuba pool su profesionaliu nardymo instruktoriumi. Nardymo pamokoje būsite supažindinti
su profesionalia nardymo įranga,
jos praktiniu naudojimu. Po šios
pamokos gebėsite savarankiškai
panerti, būti po vandeniu, atlikti
keletą saugaus nardymo pratimų
ir savarankiškai išnerti. O po nardymo pamokos gausite tarptautinį SSI Try Scuba Pool (pirmieji
žingsniai nardyme) sertifikatą.
– Kaip susidomėjote nardymu?
– Užaugau Sudeikiuose, gražiame Utenos rajono miestelyje, šalia savo mylimiausio Alaušo ežero, kuris yra vienas iš didžiausių,
gražiausių ir skaidriausių ežerų Lietuvoje. Kol nepažinojau povandeninio pasaulio, nė neįsivaizdavau, koks jis nuostabus. Visą
savo jaunystę buvau žmogus, kurio gyvenimas tik ir „sukosi“ apie
vandenį, tačiau iki tam tikro laiko net nesusimąsčiau, koks intriguojantis ir patrauklus gali būti tas
povandeninis pasaulis. Jį atradau
prieš aštuonerius metus. Povandeninį pasaulį man pažinti padėjo
kvalifikuotas nardymo instruktorius ir Nardymo klubo prezidentas
Gintaras Biruta, ačiū jam už profesionalias pamokas ir visokeriopą palaikymą. Kartais pamąstau,
kad ne aš atradau nardymą, o
profesionalaus nardymo instruktoriaus darbas atrado mane.
– Tikriausiai nardymo instruktoriaus darbas pačiam yra
ir hobis?
– Taip, iš tiesų nepavadinčiau
to vien „darbu“ – manau, tai vis
tik pašaukimas, kuris susijęs su
karščiausiu ir nuoširdžiu mūsų
komandos noru parodyti žmonėms, kad egzistuoja ir kitas, visai kitoks pasaulis, toks, kuriame
kiekvienas gali save tarsi atrasti
iš naujo. Šiandien nardymas man

yra ir laisvalaikis, hobis ir mylimas
darbas. Profesionalūs nardymo
instruktoriai, žinoma, pirmiausia
akcentuoja atsakomybę už kliento saugumą. Juk nėra taip, kad
„įmeti“ žmogų į vandenį ir palinki
jam „gero kelio“: visų pirma, būtina užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą, kliento pasitikėjimą savimi, ir
tik tada pereinama prie adaptacijos vandenyje ir kelionės į povandeninį pasaulį. Esu dėkingas vandens parko administracijai, kuri
manimi pasitikėjo, pritarė bei padėjo iniciatyvai, atnešant naują paslaugą į Druskininkus. Kviečiame ne tik narus mėgėjus, bet ir
visus, norinčiuosius išmokti pasinerti į harmonijos ir gerų emocijų
kupiną kelionę!
– O kokie keliai atvedė į Druskininkus?
– Studijuodamas, siekdamas
Turizmo paslaugų administravimo bakalauro išsilavinimo, praktiką atlikau viename iš Druskininkuose veikiančių sveikatinimo
centrų. Jau tada įsimylėjau Druskininkus. Po kelerių metų, kaip ir
daugelis jaunimo, išvykau į Airiją. Dubline gyvenau ir dirbau vadovaujantį darbą septynerius metus. Sukūriau šeimą, gimė sūnus
Rojus, didžiausias mano gyvenimo džiaugsmas ir turtas. Sūnaus
gimimas ir paskatino mane grįžti į
Druskininkus, į namus: juk mūsų
namai čia, o ne svetimoje šalyje. Tiems, kas pažįsta Druskininkus, tikriausiai nė nereikia sakyti, kuo žavus šis miestas? Gamtos
dovanos, kurios čia harmoningai susilieja su sumaniai sukurta sveikatinimo, sporto, aktyvaus
laisvalaikio infrastruktūra, manau,
žmones ir paskatina, privilioja į šį
kurortą nuolat sugrįžti ir patirti vis
naujus įspūdžius. O man Druskininkai tapo ir savo galimybių, svajonės, susijusios su širdžiai malonia veikla, išsipildymo vieta.
Būdamas profesionaliu nardymo
gidu, turiu galimybę savo patirtį ir žinias perteikti kitiems. Todėl
esu laimingas, o didžiausia motyvacija man yra klientų, su kuriais
drauge patiriame nardymo malonumą, šypsenos.
Išsamesnė informacija apie pažintinio nardymo su profesionalia įranga teikiama telefonu 8 623
60170.
Parengė Ramunė Žilienė

