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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms – išskirtinis
dėmesys ir padėkos

Tradicinio Padėkos vakaro metu labiausiai Druskininkų kraštui nusipelniusiems žmonėms, prie miesto plėtros prisidėjusioms įstaigoms meras R. Malinauskas įteikė garbingiausius Druskininkų savivaldybės apdovanojimus –
bronzinės „Ratnyčėlės“ skulptūrėles ir Mineralinio vandens lašus. Apdovanoti gražiausių ir originaliausių kalėdinių eglučių parko kompozicijų kūrėjai, pagerbta Druskininkų kultūros puoselėtojo premijos laureatė V. Šmitienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Į tradicinę Druskininkų savivaldybės padėkos šventę
„Druskininkai 2016“ kartu apžvelgti praėjusių metų svarbiausius įvykius, prisiminti ryškiausius projektus ir nuveiktus
darbus, padėkoti visiems, kurie garsino Druskininkų kraštą bei prisidėjo, įgyvendinant gražiausius sumanymus,
penktadienio vakarą susirinko
Druskininkų savivaldybės bendruomenės nariai: Savivaldybės vadovai ir tarybos nariai,
verslininkai, ūkininkai, įmonių
bei įstaigų, kaimo bendruomenių, asociacijų atstovai ir svečiai.
2016-ieji Druskininkams buvo
įsimintini, įgyvendinant įvairius ir
bendruomenei, ir čia atvykstantiems kurorto svečiams naudingus
projektus. Kaip ir kasmet, nuveiktų darbų gausa kalba pati už save
– Druskininkai turi kuo didžiuotis!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas vakaro pradžioje pasidžiaugė, kad
bendromis pastangomis ir pernai pavyko pasiekti puikių rezultatų: „Smagu matyti jau penkioliktą kartą susirinkusius į šventę,
skirtą pagerbti žmones, bendruomenės narius, kurie prisidėjo prie
Druskininkų vystymosi ir augimo.
Tie projektai, kurie pernai buvo
pradėti ar įgyvendinti, tikrai reikšmingi. Noriu padėkoti visiems, su
kuriais mes kartu kuriame, užsi-

brėžiame tikslus ir juos pasiekiame – mūsų tvirtai, iniciatyviai ir
darbščiai bendruomenei. Smagu,
kad prie kurorto plėtros investicijomis ir idėjomis vėl aktyviai prisidėjo verslininkai ir kitų sričių atstovai iš visos šalies“.
Vakaro vedėjai – dainininkė Inga
Valinskienė ir magas iliuzionistas
Mantas Wizard – vakaro metu ne
kartą žavėjosi draugiškos Druskininkų bendruomenės nuoširdžiu
bendravimu ir nuveiktais prasmingais darbais.
Sveikindamas šventės dalyvius,
LR Seimo narys Zenonas Streikus prisiminė seną indėnų ritualą
– prieš suteikdamas palaiminimą
Anapilin iškeliauti besirengiančiajam, indėnų vadas gentainių
apsuptyje užduodavo paskutinį
klausimą: „Ar Žemė tapo šiltesnė, šviesesnė ir geresnė, nes tu
joje gyvenai?..“ „Jei „indėnų vadas“ mūsų paklaustų, ar mūsų namai, šeima, kraštas tapo gražesnis, geresnis, taikesnis ir šiltesnis
dėl mūsų gerų darbų ir poelgių,
tai ką mes atsakytume? Aš manau, kad tie žmonės, kurie šiandien nominuoti ir apdovanoti, gali
drąsiai būti palaiminti, nes jų darbo dėka Druskininkuose tikrai pasidarė šviesiau, šilčiau ir geriau“,
– sakė Z. Streikus.
Tradicinio Padėkos vakaro labiausiai Druskininkų kraštui nusipelniusiems žmonėms, prie miesto plėtros prisidėjusioms įstaigoms
įteikti garbingiausi Druskininkų savivaldybės apdovanojimai – bron-

zinės „Ratnyčėlės“ skulptūrėlės ir
Mineralinio vandens lašai.
Bronzinė „Ratnyčėlė“ „Už sėkmingą AQUA veiklą ir plėtrą“
įteikta UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA“,
„Už unikalaus projekto „Lynų kelias“ įgyvendinimą“ – UAB „Kautros keltuvai“, o „Už efektyvią veiklą bendruomenės labui“ – UAB
„Druskininkų vandenys“.
Stebuklingo Druskininkų mineralinio vandens lašo statulėlės įteiktos 7 nominantams: „Už investicijas, plėtojant verslą“ – verslininkui
Vidui Stašinskui; „Už iniciatyvas,
skatinančias verslumą“ – Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenei; „Už reikšmingą socialinę veiklą ir savanorystę“ – Editai
Remeikienei; „Už aktyvią ir įvairiapusišką veiklą“ – Deividui Sinkevičiui; „Už chorinės muzikos
populiarinimą ir Druskininkų garsinimą“ – Ingai Vagnoriūtei; „Už
medalį, garsinantį Druskininkų kurortą“ – Lietuvos monetų kalyklai;
„Už aktyvų dalyvavimą Druskininkų bendruomenės gyvenime“
– Valstybinei Įmonei Druskininkų
miškų urėdija.
Renginio metu pasveikinta ir
2016-ųjų metų Druskininkų Kultūros puoselėtojo premijos laureatė
Valė Šmitienė.
Apdovanoti ir daugiausia lankytojų simpatijų sulaukę bei profesionalų originaliausia pripažintų
kalėdinio eglučių parko kalėdinių
kompozicijų kūrėjai.
Praėjusių metų gruodį Senų-

jų gydyklų parką papuošė net 48
originalios kalėdinės eglutės, kurias sukūrė ir pristatė švietimo,
sveikatos priežiūros, jaunimo įstaigos, asociacijos, kurorto verslo
atstovai. Visi varžėsi dėl gražiausios ir originaliausios kalėdinės
eglutės titulo, o už labiausiai patikusią eglutę galėjo balsuoti parko lankytojai: druskininkiečiai ir
miesto svečiai.
Socialinio tinklapio „Facebook“
„Mano Druskininkai“ paskyroje
surengtoje apklausoje daugiausia
balsų – 774 „Patinka“ – surinko
asociacijos „BMW klubas Druskininkai“ eglutė. Apdovanojimą atsiėmė BMW klubo nariai Julius
Mockevičius ir Rūta Grigoraitė.
Komisijos sprendimu, nugalėtoja
išrinkta eglutė, kurią sukūrė nuolatiniai kalėdinio eglučių parko akcijos dalyviai, kasmet stebinantys
originaliomis idėjomis – Druskininkų miškų urėdija. Apdovanojimą iš komisijos pirmininkės, Dailininkų sąjungos vadovės Editos
Utarienės rankų atsiėmė įmonės
vadovas Zenonas Naujokas. Paguodos prizas už meniškiausią
eglutę, komisijos sprendimu, atiteko įmonei „Mfilter“.
Viso renginio metu renginio svečiams gerą nuotaiką dovanojo dainininkė Inga Valinskienė, į magijos
pasaulį nukėlė iliuzionistas Mantas
Wizard, visus išjudino grupė „Dar“,
o saksofono muzikos garsais užbūrė Tomas
Čiukauskas.
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LAUKIANČIŲJŲ SOCIALINIO BŪSTO DĖMESIUI
Lietuvos Respublikos paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, įsigaliojęs 2015 metais,
įteisino naują paramos būstui
išsinuomoti formą – būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, nuomojant būstą privačiame sektoriuje.
Asmenys ir šeimos, įrašyti į Savivaldybės sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti,
turi teisę gauti būsto nuomos
ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, jei nuomoja būstą
privačiame sektoriuje pagal netrumpiau nei metams sudarytą
nuomos sutartį. Nuomos sutartį
būtina įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
Atkreipiame dėmesį, kad nuomos sutartyje turi būti įvardinti šie
duomenys: nuomotojas, nuomininkas, nuomininko šeimos narių
skaičius, nuomojamo būsto adresas ir unikalus numeris, nuomojamas plotas, nuomos mokesčio
dydis, atsiskaitymo tvarka ir terminai, nuomininko ir nuomotojo
teisės ir pareigos.
Atsižvelgdama į privatų būstą

nuomojančių asmenų pageidavimą, Savivaldybės administracija
paskaičiuotą nuomos mokesčio
dalies kompensaciją gali pervesti
tiesiogiai būsto nuomotojui į jo nurodytą sąskaitą. Tai užtikrina reguliarų ir savalaikį nuomininko atsiskaitymą su nuomotoju.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. vienam
šeimos nariui tenkanti nuompinigių kompensacija yra 25,98 eurai.
Primename, kad pageidaujantys pasinaudoti parama socialiniam būstui išsinuomoti privalo
kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti praėjusių kalendorinių
metų turtą (įskaitant gautas
pajamas). Asmenys ir šeimos
per nurodytą terminą nepateikę
Valstybinei mokesčių inspekcijai minėtų deklaracijų iš Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į paramą būstui išsinuomoti
sąrašo – išbraukiami.
Kviečiame fizinius ar juridinius
asmenis, pageidaujančius išnuomoti, jiems nuosavybės teise priklausantį būstą, kreiptis į Druskininkų savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių arba
skambinti telefonu (8 313) 52242.

Susitikime su Ministru Pirmininku – diskusija apie savivaldybių
savarankiškumo stiprinimą ir kiti aktualūs klausimai
Su šalies merais vasario 9
dieną, ketvirtadienį, susitikęs
Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis pabrėžė, kad Vyriausybė ketina stiprinti savivaldybių savarankiškumą, mažinti centralizaciją ir suteikti
joms daugiau įrankių kokybiškai teikti viešąsias paslaugas gyventojams. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA)
prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, jog savivaldybės nori turėti realios įtakos
regionų plėtrai ir savo teritorijų ekonominiam augimui, vietos bendruomenės verslumui
bei investicijų pritraukimui, o
ne tik, kaip yra dažnu atveju,
perskirstyti valstybės biudžeto
gautas lėšas.
„Vienas iš tokių įrankių – suteikti visoms savivaldybėms biudžetų
pajamų augimo galimybę. Tai yra
– palikti finansinį prieaugį savivaldybėms, kad jos būtų daug labiau motyvuotos skatinti ūkio plėtrą savo teritorijose ir siekti kuo
daugiau užsidirbti pačios,“ – teigė LSA prezidentas. Pasak jo, ne
mažiau svarbi ir galimybė didinti
savivaldybių skolinimosi limitus,

Su šalies merais susitikęs Ministras Pirmininkas S. Skvernelis pabrėžė, kad Vyriausybė ketina stiprinti savivaldybių savarankiškumą,
mažinti centralizaciją ir suteikti joms daugiau įrankių kokybiškai teikti viešąsias paslaugas gyventojams/LSA nuotrauka

kad jos galėtų bendrai finansuoti
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ir Valstybės investicijų
programoje numatytus projektus.
Anot premjero, pastaruoju klausimu būtinos platesnės diskusijos, nes galioja konstitucinis fiskalinis ribojimas, tačiau biudžeto
sandaros įstatymą ir savivaldybių
pajamų išlyginimo metodiką bus

siekiama patobulinti. Tai turėtų
motyvuoti savivaldybes pritraukti
kuo daugiau privačių investicijų ir
vystyti kryptingą ekonominę regionų plėtrą.
Merai taip pat buvo informuoti, jog Vyriausybė numato keisti teisės aktus ir perduoti savivaldybėms teisę plačiau disponuoti
valstybine žeme. Taip gerokai su-

trumpėtų įvairios procedūros ir
savivaldybės galėtų pritraukti daugiau privačių investuotojų.
LSA šios teisės siekia jau daugelį metų.
R. Malinauskas akcentavo ir savivaldybių požiūrį į regionų plėtrą, į kurią turėtų būti žiūrima kaip
į visos valstybės horizontalų prioritetą, susijusį su įvairių sričių –

ekonomikos, socialinių reikalų, turizmo, susisekimo ir kitų – tikslais.
Susitikime taip pat paliestos aktualios socialinės temos – vaiko
teisių apsaugos ir vaikų globos
namų.
Pasak merų, savivaldybės yra
pasirengusios vykdyti teigiamas
pertvarkas šiose srityse, tačiau
ragina daryti tai nuosekliai pasirengus, pritaikius teisės aktus dabartinei situacijai ir atsižvelgus į
gerąsias savivaldybėse jau susiformavusias praktikas.
Premjeras informavo ir apie Vyriausybės ketinimus perduoti darbo biržas savivaldybėms. Jis taip
pat pabrėžė, kad savivaldybės
turi aktyviai dalyvauti aukštojo
mokslo pertvarkoje, atsižvelgiant
į regionų poreikius, siekti pokyčių
profesiniame rengime.
Susitikime merai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl savivaldos
savarankiškumo mažinimo, pateikdami konkrečius pavyzdžius,
kai remiantis Konkurencijos tarybos reikalavimais ribojamos savivaldybių galimybes savarankiškai
rinktis viešųjų paslaugų tiekėjus
bei pasinaudoti ES investicijomis.
LSA informacija

Meras R. Malinauskas: „Savivaldybių pinigai – pačios valstybės pinigai“

„Savivaldybių pinigai – pačios valstybės
pinigai. Todėl ir savivaldybės gauti Gyventojų registro duomenis iš valstybės įmonės turėtų nemokamai ar bent jau mažesniais įkainiais, nei yra dabar“, – pažymėjo
R. Malinauskas.

Nors Lietuvoje įvairūs duomenys vis dažniau perkeliami
į elektroninę erdvę, jais naudo-

tis valstybės institucijos gali
tik už pinigus. Ir tai ne visada.
Registrų centro valdoma mokama informacija itin kerta per
kišenę savivaldybėms, juolab,
kad duomenys reikalingi kasdienei jų veiklai. Problema dar
paaštrėjo nuo šių metų pradžios, kai atsisakyta „popierizmo“ registruojant civilinės būklės aktus.
Vidaus
reikalų
ministerijos
(VRM) Teisės departamento specialistai parengė Gyventojų registro įstatymo pataisas, kurias
priėmus šio registro duomenys
valstybės institucijoms jų vidaus
administravimo funkcijoms vykdyti būtų teikiami neatlygintinai.
Tačiau toks pasiūlymas netenkina
savivaldybių. Jos norėtų nemoka-

mai naudotis ne tik Gyventojų registro, bet ir visais Registrų centro
valdomais registrais. Savivaldybių pageidavimams linkę pritarti ir
dalis parlamentarų.
Pažymėtina, kad VRM siūlomos
pataisos numato galimybę Gyventojų registro duomenimis neatlygintinai naudotis tik valstybės
institucijoms ir tik jų vidaus administravimo funkcijoms vykdyti.
Vietos valdžia paliekama už
borto, nors, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidento, Druskininkų mero Ričardo Malinausko teigimu, šalies merijos
taip pat pageidautų minėtos galimybės. Ir ne vien vidaus administravimo funkcijoms vykdyti. „Savivaldybės – tokios pat iš mokesčių
mokėtojų lėšų išlaikomos institu-

cijos, kaip ir Vyriausybė, Seimas
ar dar kas nors. Savivaldybių pinigai – pačios valstybės pinigai. Todėl ir savivaldybės gauti Gyventojų registro duomenis iš valstybės
įmonės turėtų nemokamai ar bent
jau mažesniais įkainiais, nei yra
dabar“, – pažymėjo R. Malinauskas. Registrų centro duomenimis,
savivaldybės jau 2015 metais kas
mėnesį už asmens duomenų atranką Registrų centrui mokėjo
tūkstančius eurų. „Išlaidos Registrų centrui vien už Gyventojų
registro duomenis kasmet didėja, nes auga poreikis gauti tokius
duomenis – jų reikia atliekant bet
kokius veiksmus“, – tikino LSA
prezidentas.
Kaip žurnalistams sakė kalbinti savivaldybių specialistai, itin

dažnai siųsti užklausas ir gauti Gyventojų registro duomenis
jiems tenka, kai nuo šių metų
sausio atsisakyta popierinių gimimo, santuokos sudarymo ar
nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimų. Negana to, savivaldybės iš
Registrų centro perka ne tik Gyventojų registro duomenis. Jos
privalo mokėti už bet kokį prisijungimą prie Registrų centro
duomenų bazių, taip pat už kiekvieną išduotą pažymą. Savivaldybėms Registrų centro duomenys reikalingi kasdienei veiklai,
pradedant turto registravimu ir
baigiant atliekų tvarkymu.
Parengta pagal „Lietuvos
žinios“ publikaciją

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Aptartas savivaldybės įstaigų civilinės
atsakomybės ir turto draudimas

Susitikimo metu aptartas savivaldybės įstaigų civilinės atsakomybės ir turto draudimas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė kartu
su administracijos specialistais
ir savivaldybės įstaigų vadovais
susitiko su draudimo brokerių
įmonės atstovais.
Susitikimo metu detaliai aptartas savivaldybės įstaigų turto ir
civilinės atsakomybės draudimo
sąlygos bei maksimaliai galimas
sąlygų tobulinimas. Susitikime ak-

centuota, kad visas savivaldybės
biudžetinių įstaigų nekilnojamasis
turtas draustas nuo visų rizikų, ir
ypatingas dėmesys buvo skiriamas savivaldybės šveitimo įstaigoms, aptariant civilinės atsakomybės draudimo sąlygas, kurios
užtikrintų maksimalų vaikų ir jaunimo saugumą.
Taupant biudžeto lėšas, nuspręsta atlikti centralizuotą pirkimą visoms švietimo įstaigoms,

kad vaikams ir jaunimui būtų užtikrintos maksimaliai saugios sąlygos ne tik bendrojo ugdymo metu,
bet ir popamokinių veiklų metu,
vykstant būreliams, prailgintoms
grupėms, vykstant į ekskursijas
ar dalyvaujant įvairiuose renginiuose tiek pačioje ugdymo įstaigoje, tiek už jos ribų.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

Kviečiame pasidalinti mintimis ir idėjomis,
koks galėtų būti naujasis Druskininkų ženklas
Druskininkų savivaldybė ketina atnaujinti senąjį Druskininkų
ženklą.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija planuoja rekonstruoti prie
įvažiavimo į Druskininkus nuo
Merkinės pusės esančią kelio
Druskininkai-Merkinė ir kelio į
Gardiną sankryžą ir įrengti joje
žiedą, naująjį Druskininkų ženklą numatoma įrengti žiedo viduryje.
Kviečiame
druskininkiečius
pasidalinti mintimis ir idėjomis,
koks galėtų būti naujasis Druskininkų ženklas, išdėstant idėjas raštu arba pateikiant vaizdinę medžiagą: eskizą, maketą,
nuotrauką ir kitą informaciją.
„Neabejoju, kad druskininkiečiai turi idėjų, kaip šiuolaikiškai
atspindėti Druskininkų savitumą
ir patrauklumą“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Norintieji pasidalinti savo mintis ir idėjomis, tai padaryti gali iki kovo 10 dienos el. paštu:
info@druskininkai.lt.

SKELBIAMAS PARAIŠKŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS SEZONO
METU PRIĖMIMAS
Asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės
viešosiose vietose, d ė m e s i u i!
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia Paraiškų pateikimo laiką dėl prekybos ar paslaugų teikimo Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose viso šių metų vasaros sezono laikotarpio metu – nuo
2016 m. kovo 1 d. iki kovo 20 d. 17.00 val. Primename, jog vasaros sezono laikotarpis balandžio 1 d. spalio 31 d.
Pasirašytos Paraiškos kartu su privalomais pateikti dokumentais teikiamos Druskininkų savivaldybės
administracijai adresu Vilniaus al.18 arba el. paštu: liudmila.s@druskininkai.lt
Paraiškų atranka bus vykdoma, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, kurią galima rasti savivaldybės internetinėje svetainėje www.druskininkai.lt/finansai ir verslas/licencijos, leidimai.
Leidimai Prekiauti ar teikti paslaugas vasaros sezono laikotarpiui bus išduodami iki balandžio 1d. atsižvelgiant į Atrankos rezultatus, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintomis Prekybos
viešosiose vietose taisyklėmis, kurias galima rasti savivaldybės internetinėje svetainėje: www.druskininkai.lt/ finansai ir verslas/licencijos, leidimai.
Kilus klausimams, galite kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus
vyriausiąją specialistę Liudmilą Šalnienę tel. 8-313-40026, arba el. paštu: liudmila.s@druskininkai.lt.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms – išskirtinis
dėmesys ir padėkos

Bronzinę „Ratnyčėlę“ „Už sėkmingą AQUA veiklą ir plėtrą“ atsiėmė UAB „Druskininkų
sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ direktorius E. Antanaitis

Mineralinio vandens lašo statulėlė „Už chorinės muzikos populiarinimą ir Druskininkų
garsinimą“ įteikta Ingai Vagnoriūtei;

Ratnyčėlę „Už unikalaus projekto „Lynų kelias“ įgyvendinimą“ UAB „Kautra“ direktoriui
L. Skardžiukui įteikė meras R. Malinauskas

Mineralinio vandens lašo statulėlė „Už iniciatyvas, skatinančias verslumą“ įteikta Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės pirmininkui J. Sadauskui, „Už reikšmingą socialinę veiklą ir savanorystę“ – Editai Remeikienei; „Už aktyvią ir įvairiapusišką veiklą“ –
Deividui Sinkevičiui

UAB „Druskininkų vandenys“ direktoriui Vidui Jakimavičiui įteikta „Ratnyčėlė“ „Už efektyvią veiklą bendruomenės labui“

Mineralinio vandens lašo statulėlė „Už investicijas, plėtojant verslą“ įteiktas verslininkui Vidui Stašinskui
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Apdovanojimas „Už medalį, garsinantį Druskininkų kurortą“ įteiktas Lietuvos monetų kalyklos atstovei;

Garbingus apdovanojimus gavusius Viečiūnų miestelio bendruomenės „Versmė“ ir Jaskonių-Naujasodės bendruomenės narius sveikino bičiuliai

Viso renginio metu renginio svečiams gerą nuotaiką dovanojo dainininkė Inga Valinskienė, į magijos pasaulį nukėlė iliuzionistas Mantas Wizard
Valstybinei įmonei Druskininkų miškų urėdija įteikta Mineralinio vandens lašo statulėlė
„Už aktyvų dalyvavimą Druskininkų bendruomenės gyvenime“,įmonės vadovui Z. Naujokui įteiktas ir apdovanojimas už originaliausią kalėdinio eglučių parko kompoziciją

Asociacijai „BMW klubas Druskininkai“ skirtą apdovanojimą atsiėmė BMW klubo nariai
J. Mockevičius ir R. Grigoraitė

Visa nuotraukų galerija – „Facebook“
paskyroje „Mano Druskininkai“
Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Prieš 99-erius metus DIDŽIAVYRIAI paskelbė ir apgynė Lietuvos Nepriklausomybę. Tai neįkainojama laisvės dovana, kuri įpareigoja mus būti ne tik dėkingais, bet ir labai atsakingais. Linkiu, kad Lietuvos laisvė būtų kasdieninė šventė mūsų širdyse ir gyvenime.

Kas man yra Vasario 16-oji?

Sveikinu visus Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo šventės proga!
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus

Ieškai pokyčių gyvenime – junkis į NPPKT savanorių gretas!

I.Navarackienė: „Te Vasario 16-oji įkvepia visiems dvasinės stiprybės išsaugoti tai, kas
taip sunkiai atkurta“./Laimos Rekevičienės nuotrauka

Izabelė Navarackienė
Tai ypatingas istorijos įvykis,
dar vaikystėje įsirėžęs į atmintį, širdį ir protą. Anot poeto
Bernardo Brazdžionio, „Man
ji – Valančius, Donelaitis, Baranauskas ir Daukantas, kuriuos bylojančius girdžiu, man
ji kūrybos svirnas aukštas, sukrautas meilės rankų ir taurių
širdžių.“
Nuolatinė privalomoji pradinė
karo tarnyba (toliau – NPPKT)
– tai ne pasivaikščiojimas parke
ir ne atostogos Palangoje. Tai
9 mėn. intensyvių mokymų, per
kuriuos įgysi visus kariui reikalingus įgūdžius ir karinę specialybę. Tarnyboje patirti iššūkiai
užgrūdins tavo charakterį, kariška tvarka išmokys pasirūpinti
savimi ir dirbti komandoje, o finansinės išmokos papildys tavo
piniginę.
Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai gauna pilną valstybės išlaikymą
(apgyvendinimas, maitinimas,
apranga, socialinis ir gyvybės
draudimai). Kiekvienam šauktiniui NPPKT kariui per mėnesį mokama 140,60 EUR išmoka
buitinėms išlaidoms padengti.
Be to, atsižvelgiant į šauktinio
tarnybos vertinimą, kas mėnesį kaupiama speciali įmoka, kuri
išmokama asmeniui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo

atliktos tarnybos vertinimo rezultatų.
Pagal naujas Karo prievolės
įstatymo pataisas, skatinamosios piniginės išmokos savanoriams šauktiniams kariams didinamos nuo 25 iki 30 procentų,
o metiniame šaukiamųjų sąraše
esantiems, bet norą pirmumo
tvarka atlikti tarnybą pareiškusiems jaunuoliams įvesta nauja
15 proc. didesnė skatinamoji piniginė išmoka.
Padidintą skatinamąją piniginę išmoką ir priklausomai nuo
tarnybos įvertinimo („patenkinamai“, „gerai“, „labai gerai“),
savanoriškai tarnybą pasirinkusiems jaunuoliams per 9 mėn.
išmokama nuo 889 iki 1778
eurų. Kartu su išmokomis buitinėms išlaidoms šie jaunuoliai
per tarnybos laikotarpį, priklausomai nuo įvertinimo, gali sukaupti nuo 2154 iki 3043 eurų.
Metiniame šaukiamųjų sąraše esantiems ir pirmumo norą

pareiškusiems asmenims pagal
naujai įsigaliojusias įstatymo
pataisas yra numatyta 15 proc.
padidinta skatinamoji išmoka.
Šie jaunuoliai per 9 mėn., priklausomai nuo tarnybos įvertinimo, gaus nuo 786 iki 1573
eurų ir kartu su išmokomis buitinėms išlaidoms galės sukaupti nuo 2052 iki 2838 eurų.
Baigus NPPKT suteikiama galimybė kandidatuoti į profesinę karo tarnybą arba krašto apsaugos savanorių pajėgas be
papildomų apmokymų. Stojant
į aukštąją mokyklą prie konkursinio balo pridedama 0,5 balo.
Jei susidomėjai NPPKT Lietuvos kariuomenėje, gali asmeniškai kreiptis į regioninį Karo
prievolės ir komplektavimo skyrių arba puslapyje www.karys.lt
užpildyti kandidato anketą. Taip
pat gali teirautis nemokama telefono linija 8 800 12340.
Užsakymo numeris MDR-91-001

Tai pagrindinė mūsų Valstybės
Pergalės diena, kurią šiandien
lydi Sausio 13-oji ir Kovo 11-oji.
Jos mums veltui niekas nesiūlė, nedovanojo. Ji atėjo iš amžių
glūdumos, atpirkta knygnešių,
sukilėlių, savanorių krauju ir gyvybėmis, tremčių ir katorgų kančiomis. Šie žmonės į žūtbūtinę
kovą ėjo ne dėl garbės ir atlygio,
bet vedami atsakomybės ir pareigos tėvynei, gimtinei ir protėvių
žemei jausmo.
Vasario 16-oji, kiek pamenu,
anais laikais buvo pati brangiausia tautos šventė, ją minėjo visa
Lietuva – mokyklose, seklyčiose,
miestuose, vėliau – kalėjimuose,
lageriuose, tremtyje. Siaučiant
vasario pūgoms, tratant okupantų kariuomenės ir seklių išdavikų
automatams, neužmiršdavo jos ir
partizanai. Minėjo ir mini lietuviai
visame pasaulyje. O man ji išliko
kaip neprilygstama Žydroji Laisvės Paukštė, pažadinta šauklio V.
Kudirkos, J. Basanavičiaus, Maironio ir kitų tauriausių lietuvių,
pragydusių prieš 98-erius metus,
Dar 1938 metais, būdama Rimėnų pradinės mokyklos moksleivė,
paskatinta mokytojo V. Talkačiausko, Dauguose minint 20-ąsias nepriklausomybės metines, pirmą
kartą išėjusi į sceną suvokiau, kad
Vasario 16-oji – ne vien valstybės
šventė. Tai brangiausia kelrodė
Žvaigždė, vedanti vergijų suluošintą, užguitą, pažemintą žmogų į
dvasinį tautos prisikėlimą. Brangi ir
todėl, kad 1918 m. vasario 16-ąją
nušvito didžiausiomis visos tautos
pastangomis ir, deja, buvo paženklinta netekčių.
Gerai prisimenu ir Alytaus mokytojų seminarijoje girdėtus mokytojų žodžius: kiekvienai apvergtai tautai svarbiausia atkurti
nepriklausomybę, nes tik visiška
laisvė suteikia žmogui galimybę
tapti pačiu savimi ir parodo tikrą
tautos veidą. Tik būdama laisva,
ji savo darbais ir siekiais prašviesina tikrąjį valstybės gyvenimo
metraštį. Taigi tokių siekių vedama Lietuva po ilgos, gūdžios vergijos nakties prisikėlė 1918-ųjų
vasario 16-ąją, su tokiais pačiais
kilniausiai troškimais ji pakilo nau-

jam – laisvam savarankiškam gyvenimui ir 1991-iaisiais įtvirtintu
Kovo 11-osios Aktu. Tokią ją norime matyti ir ateityje: „... nepriklausomą demokratiniais pagrindais
sutvarkytą Lietuvos valstybę su
sostine Vilniumi“. Šios kelios eilutės blyksteli iš svarbiausio XX a.
Lietuvos Respublikos dokumento,
įžiebusio vilties kibirkštėlę ir ateinančioms kartoms.
Lietuva – tikras vergijų ir žiaurių kovų dėl nepriklausomybės
atspindys, protėvių, tėvų įžiebtos vilties, įtvirtinančios praeities ir dabarties ryšį, tąsa (1863
m.; 1940-1991-ieji), kuri lyg liūdna šilagėlė dar vis žvalgosi į
saulę ir aprauda negrįžusius iš
kovos lauko.
Vartydama senus albumus, ir
vėl susiduriu su gyvąją istorija.
Iš nuotraukų žvelgia tie žmonės,
kurie ne žodžiais, bet darbais
mus mokė mylėti tėvynę, širdimi
ir protu pajusti nepriklausomybės
esmę. Įtaigūs Mokytojų seminarijos direktoriaus Juozo Mičiulio, po mokyklos stogu subūrusio
laisvės kovotojus, žodžiai brandino suvokimą deramai branginti tai, ko siekta, už ką kovojama.
Galbūt todėl ir nevyto gėlės ant
karžygio A. Juozapavičiaus, mokytojo savanorio Bloznelio kapų.
Neužmiršti ir žiauriai nukankintų
mokytojų K. Bajerčiaus, Adolfo
Ramanausko vardai.
1949 m. vasario 16 d. visos Lietuvos partizanų vadų sąskrydyje buvo deramai paminėta ši tautos šventė, įamžinant 1947 m.
žuvusio J. Vitkausko-Kazimieraičio atminimą, jam suteiktas Lietuvos kovotojo karžygio vardas ir lojo laipsnio Laisvės kovų kryžius.
1955 m. vasario 16 d. Karabaso
politiniai kaliniai šią dieną įamžino
savo kūrybos posmais knygelėje „Nelaisvėje gimęs kūdikis“. Šią
relikviją, 1955 m. grįždama iš vergijos, parvežiau į Lietuvą. 1981
m. kartu su KB „Kronika“ išsiunčiau į platųjį pasaulį, o iš Vatikano, išversta į anglų kalbą, ji pasiekė JAV. Vorkutoje ir Džeskazgane
vyko sukilimai. Kaune dėl laisvės
ir nepriklausomybės ant aukuro
užgeso R. Kalantos gyvybė. Dienomis ir naktimis netilo ūkavimai
garvežių, vežančių lietuvius į Mirties žemę prie Laptevų.
Išniekinti žuvusiųjų kūnai gulėjo miestų gatvėse, šiukšlynuose.
Toks krauju ir ašaromis nušlakstytas kelias atvedė Lietuvą į nepriklausomybę. Vėjyje plazdanti trispalvė mums primena, kokia
brangia kaina atėjome į vasario 16-ąją. Te ši diena įkvepia visiems dvasinės stiprybės išsaugoti tai, kas taip sunkiai atkurta.
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Rinkliava už atliekas: bendro recepto visoms savivaldybėms nėra
Juras Zinkus
„Gal ir galima rasti būdą,
kuris, apskaičiuojant rinkliavos už atliekas dydį, tiktų visoms savivaldybėms, tik kol
kas niekas to nepadarė. Visur
skaičiuojama, įvertinant konkrečią situaciją“, – sakė konsultacijų bendrovės „Jostra“
vadovas dr. Jonas Stravinskas.
Jo vadovaujama įmonė ne
vienai šalies savivaldybei yra
rengusi studijas atliekų tvarkymo srityje. Pastaruoju metu
„Jostra“ taip pat konsultuoja
kai kurias savivaldybes (Alytaus regiono savivaldybių tarp
jų nėra), ieškančias optimaliausių sprendimų, nustatant
naują mokesčio už atliekas apskaičiavimo tvarką, kurią, kaip
numato Vyriausybės nutarimas, turi sudaryti dvi dalys:
pastovioji ir kintama.
Dėl ko kyla daugiausia diskusijų savivaldybėse, svarstančiose naują mokesčių už
atliekų tvarkymą apskaičiavimo tvarką? Kokie pokyčiai
laukia gyventojų? Tai – savivaldybėms labiausiai rūpintis klausimas. Visur lyginama, kaip buvo iki dvinarės
sistemos įvedimo ir kaip bus
po jos.
Ir visur nuogąstaujama,
kad, pradėjus taikyti dvinarę sistemą, atliekų tvarkymo
kaina išaugs?

tuacija pablogėja, pavyzdžiui,
daugiavaikėms šeimoms. Jei
atliekų norma skaičiuojama
kvadratiniam metrui, geriau yra
tiems, kur viename būste gyvena daugiau žmonių.

Dr. J. Stravinskas: „Sveikintinas yra Alytaus regiono pasiryžimas, ten kur įmanoma, kintamąją dalį nustatyti pagal faktiškai
ištuštintų konteinerių kiekį. Tai ir yra tikrasis apmokėjimas pagal faktiškai atiduotų
komunalinių atliekų kiekį“.

Atliekų tvarkymo sistemos kaštai dėl dvinarės sistemos didėja
dėl išaugusių administracinių sąnaudų. Rinkliavos ar tarifo dydžiai
keičiasi dėl to, kad, pereinant prie
dvinarės sistemos, rinkliava arba
atliekų tvarkymo tarifas kažkam
mažėja, kažkam didėja. Tai priklauso nuo to, kokia sistema yra
prieš dvinarės sistemos įvedimą
ir kokia bus po to.
Pasikeitimai yra dviejų tipų.
Jei pasirenkama, kad atliekų
norma skaičiuojama nuo gyventojų skaičiaus, mažiau mokėti tenka tam, kas dideliame
būste gyvena vienas, bet si-

Tad kokį kriterijų, įsivesdamos naują tvarką, dažniausia
renkasi savivaldybės: gyventojus ar kvadratus?
Pastovioji dalis skaičiuojama,
nustatant įkainį kvadratiniam metrui arba turto vienetui. Mūsų konsultuotos
savivaldybės, pasirinkdamos šį kriterijų pasiskirstė
maždaug per pusę.
Kintamąją dalį apie trečdalis
savivaldybių nusprendė skaičiuoti pagal kvadratinius metrus,
kitos – pagal gyventojų skaičių.
Rinkliavos dydžio skaičiavimas
pagal gyventojų skaičių atrodo
socialiai teisingesnis, bet jis yra
sudėtingesnis ir brangesnis, nes
gyventojų skaičius nuolat kinta, tad procesas turi būti nuolat
valdomas, nes sąnaudos skaičiuojamos pagal vienam gyventojui nustatytą atliekų susikaupimo normą.
Sveikintinas yra Alytaus regiono pasiryžimas, ten, kur įmanoma, kintamąją dalį nustatyti pagal
faktiškai ištuštintų konteinerių kiekį. Tai ir yra tikrasis apmokėjimas
pagal faktiškai atiduotų komunalinių atliekų kiekį.
Nuogąstaujama, kad kintamąją dalį pradėjus skaičiuoti pagal ištuštintų konteinerių
kiekį, atliekos iš individualių
namų gali pradėti „migruoti“
į bendro naudojimo konteinerius. Kaip išvengti tokios situacijos?
Tada minimalios atliekų susikaupimo normos turėtų būti taikomos
ne tik daugiabučių, bet ir individualių namų gyventojams. Taip pat,
įvertinus visas aplinkybes, turėtų
būti aiškiai apibrėžtas konteinerio
dydis ir jo ištuštinimo dažnis, atsižvelgiant į tai, kiek name yra gyventojų ir kiek atliekų, pagal nustatytą normą jie pagamina.
Turbūt akivaizdu, kad, jei name
gyvena penki žmonės, tai jų
atliekoms negali užtekti 120 litrų

konteinerio, kuris ištuštinamas
kartą per du mėnesius – pagal
nustatytas normas jie negali turėti tiek mažai atliekų. Žinoma,
žmogus turi turėti galimybę rūšiuodamas taupyti.
Bet reikia įvertinti ir tai, kad atsiranda poreikis kontroliuoti šiuos
procesus, o tai irgi reikalauja papildomų sąnaudų.
Aplinkos ministerijos atstovai tikina, kad reikalavimas
savivaldybėms naujai skaičiuoti rinkliavą pirmiausia
susijęs su aiškiai įvardintu
visų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų įvertinimu, kad
kiekvienas atliekų turėtojas
žinotų, už ką jis moka nustatytą rinkliavą. Tačiau daugeliui žmonių ir tie naujieji skaičiai neatrodo labai aiškūs ir
suprantami. Kaip yra su tomis atliekų tvarkymo sąnaudomis?
Sąnaudas įvardinti galima, bet
išaiškinti jų sudėtį kiekvienam
suprantamai, yra labai sudėtinga. Vyriausybės patvirtintose taisyklėse yra išskirta 13 sąnaudų
grupių. Kiekvienoje grupėje gali
būti nuo kelių iki keliolikos sąnaudų eilučių. Tad sąnaudų skaičiavimas yra pakankamai sudėtingas.
Tačiau naujoji sistema labai padeda, savivaldybių politikams diskutuojant su atliekų tvarkytojais.
Šioje diskusijoje atsiranda daugiau aiškumo. Bet kokiame lygmenyje kiekvienas rinkliavos
skaičiuotojas turi visas sąnaudas
sudėti.
Tačiau vienareikšmio atsakymo,
kokios tos sąnaudos, nėra ir negali būti. Vienais metais yra vienaip, kitais – kitaip. Reikia kaskart
žiūrėti ir viską įvertinti.
Jūsų manymu, kaip dažnai turėtų būti perskaičiuojamas rinkliavos arba atliekų tvarkymo
tarifo dydis? Pavyzdžiui, Alytaus regione, rinkliava nesikeičia nuo pat įvedimo pradžios –
2008 metų?
Nesikeičia devynis metus? Tai
stebina. Įvertinti sąnaudas ir jų
pokyčius reikia kiekvienais metais. Jei pokytis yra mažesnis nei

Įvedus dvinarę rinkliavos už atliekas sistemą, kintama rinkliavos dalis turi būti apskaičiuojama pagal kiekviename objekte
susidarančių atliekų kiekį

5 proc. gal galima ir palikti, bet,
atsiradus didesniam pokyčiui, būtina keisti.
Prieš keletą metų visuose Lietuvos regioniniuose atliekų tvarkymo centruose atsirado mechaninio biologinio apdorojimo
įrenginiai. Pradėjus juos eksploatuoti, rinkliavos ar tarifo dydžio
negalima nekeisti, nes sąnaudos
išaugo labai stipriai.
Reikia įvertinti ateityje smarkia
didėsiantį taršos mokestį – šiuo
metu tai yra 3 eurai už toną, o nuo
2018 metų bus daug didesnis.
Įvykus sąnaudų pokyčiams, negalima neperskaičiuoti rinkliavos,
nes neužteks pinigų ir visa sukurta sistema gali žlugti. Perskaičiavimus reikia daryti iš karto, jų neatidėliojant.
Vis daugiau atliekų planuojama panaudoti energijos gamybai, todėl jų transportavimo ir
deginimo išlaidos, taip pat didina rinkliavas.
Bet visuomenė labai jautriai
reaguoja į mokesčių už atliekas pasikeitimus. Ar tai jaučiama visose savivaldybėse?
Iš tiesų, tai visur jautrus klausimas ir visur jis sukelia daug diskusijų. Taip yra ir todėl, kad atliekų
tvarkymo srityje iki šiol nėra labai
aiškaus teisinio reglamentavimo,
koks yra, tarkime, vandens, šilumos tiekimo sferose.
Atliekų tvarkyme yra numatyti tik bendri principai, išdėstyti
Vyriausybės patvirtintose taisyklėse.
Todėl šioje srityje atsiranda
visokiausių variantų ir yra apie
ką diskutuoti. Tose diskusijose
dažnai susikerta dvi pozicijos:
politikai, kurie palaiko gyventojų pusę, ir verslo subjektai, kurie siekia priešingo efekto – kad
kuo didesnė mokestinė našta tektų gyventojams ir jų sąskaita mažėtų mokesčiai verslui.
Tad diskusijos šioje srityje neišvengiamos. Svarbu, kad būtų
rasti ir priimti sprendimai, užtikrinantys nelengvai sukurtos
atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą.
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Istorijas pasakoja daiktai
Virginija Žėkaitė
„Atgimimo“ mokyklos direktorės
pavaduotoja
Minėdami Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną,
„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos ugdymo centro mokytojai ir mokiniai dalyvavo
Balbieriškio pagrindinėje mokykloje surengtoje jau 27-oje
nacionalinėje konferencijoje
„Istorijas pasakoja daiktai“.
Konferencija tradiciškai vyksta sausio 27 dieną, nes šią dieną prieš 72 metus, dar nesibaigus karui, buvo išlaisvinti likę
gyvi Auštvico koncentracijos
stovyklos kaliniai.
Konferencijos dalyviai kūrybiškai pristatė įgyvendintus projektus ir veiklas, kurios pasakojo
Lietuvos žydų istorijas, išlikusias
daiktuose, pastatuose, žodiniuose prisiminimuose.
Konferencijos pradžioje kalbėjo Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius S. Valančius,
tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius R. Račickas, kuris
savo įžanginėje kalboje pirmiausia kreipėsi į žydus, išgyvenusius ir menančius tuos laikus, o
Izraelio valstybės nepaprastasis
ir įgaliotas ambasadorius Lietuvai Amir Maimin sakė, kad žmonės, kurie supranta istorijos ir

„Atgimimo“ mokyklos mokiniai pasakojo apie XIX a. pabaigos-XX a. pradžioje Druskininkuose gyvenusius žydus, kurie draugavo su miestelio gyventojais/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

atminties reikšmę, žino ir holokausto aukų minėjimo prasmę.
Prasmė – tai ne tik mirties prisiminimas, kas nutiko toli ir kas
nutiko čia, bet ir žydų gyvenimo
prisiminimas. Minim aukas, bet
kalbam apie atmintį, prisimindami tai, kas buvo.

Konferencijoje dalyvavo keturiolikos Tolerancijos centrų komandos iš visos Lietuvos. Pagal
konferencijos
rekomendacijas
centrai savo veiklas, projektus
turėjo pristatyti, ne skaitydami
pranešimus, o vaidybiniu siužetu, literatūrine, muzikine ar meni-

ne kompozicija. Scenoje puantų
istoriją pasakojo pati Maja Pliseckaja (Balbieriškio pagrindinė
mokykla), Kauno technikos profesinio mokymo centro moksleiviai parodė spektakliuką apie kopūstą, nupirktą moteriai iš geto,
o moksleiviai iš Kupiškio pristatė
vaizdo siužetą „Gyvenimo pėdsakai“, Daugų Vlado Mirono gimnazija pristatė kompoziciją „Surink žvaigždę“, Varėnos „Ąžuolo“
gimnazistai pasidalijo jautria istorija apie auksinį laikroduką.
Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami Lijanos ir Sauliaus Lukošiūnų ir padedami kitų komandos
narių, konferencijos dalyviams
pristatė vaidybinį siužetą „Sustojęs laikas“. Mokiniai pasakojo apie XIX a. pabaigoje – XX a.
pradžioje Druskininkuose gyvenusius žydus, kurie draugavo su
miestelio gyventojais ir puikiai
kalbėjo lietuviškai, kartu šventė tradicines šventes, o prieš
žydų Velykas vaišindavo lietuvius kaimynus macais. Konferencijos dalyviai susipažino su
prieškario Druskininkų pastatais, priklausiusiais žydams ir
menančiais įdomiausias istorijas. Dauguma tų pastatų yra išlikę ir šiandien. Tai ir „Central“
viešbutis, kurį valdė pasaulinio
garso skulptoriaus Žako Lipšico tėvas (dabar čia – puošnusis

„Best Western“), ir Bujakovskio vila (Savivaldybės pastatas), ir vila „Mauritanka“ (dabar
„Dalija“). Meniškoj kompozicijoj
mokiniai dėliojo senųjų Druskininkų maketą. Iš šiltų vilnonių
audinių pagaminti nameliai, vilos, sinagoga skaudžiai priminė liūdną tiesą – nors dauguma
pastatų išliko, bet žmonių, tiesiogiai susijusių su pastatų istorija, nebėra... Puikiai to meto
nuotaikas su dabartimi susiejo
ir jautriai perteikė Vilmantė Kudelytė (8a), Donata Vyšniauskaitė (8b), Pijus Valentukevičius
(8b) ir Motiejus Žūkas (7c). Mokyklos pristatymą labai gerai
įvertino konferencijos dalyviai
ir svečiai.
Susipažinome tik su keleto Lietuvos miestelių žydų, kurių didžioji bendruomenės dalis buvo
sunaikinta Holokausto metu, istorijomis, prisiminėme jų indėlį į Lietuvos kultūrą, ekonomiką.
Važiuodami atgal, diskutavome,
ar Druskininkų jaunimas žino čia
gyvenusių žydų istorijas, ar žino,
kad miestą ir šiandien garsinantys pastatai buvo žydų nuosavybė. Jau paruoštą trumpą, bet informatyvų pristatymą „Sustojęs
laikas“ apie Druskininkų pastatus nusprendėme parodyti daugumai mūsų mokyklos mokinių
klasių valandėlių metu.

Pasirašyta „Atgimimo“ mokyklos ir Grūto parko edukacinio
bendradarbiavimo sutartis
Jau beveik antrą dešimtmetį su Grūto parku bendradarbiaujanti „Atgimimo“ mokykla nuo šiol su UAB „Hesona“
turi ir edukacinio bendradarbiavimo sutartį. Ji svarbi tuo,
kad lems dar patrauklesnį mokinių gamtosauginį švietimą,
ekologinės kultūros ugdymą,
skatins juos labiau pažinti supančią aplinką ir gyvūnijos
pasaulio, ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityse.
Kaip patikino Grūto parko vadovas Viliumas Malinauskas, labai svarbu, kad visa Grūto parke
sukurta aplinka ir infrastruktūra, susijusi ir su muziejumi, ir su
zoologijos sodu, yra reikalinga
druskininkiečių bendruomenei:
„Smagiausia žinoti, kad tuo domisi vaikai, jaunoji druskininkiečių karta, moksleiviai. Esame
atviri bendruomenei ir, kiek galėdami, padedame.“
„Atgimimo“ mokyklos direktorės D. Časienės teigimu, mokyklos ir parko bendradarbiavimas
yra abipusiai naudingas, visokeriopai paįvairina mokinių mokymo ir ugdymo galimybes: „Mokykla su parku bendradarbiauja
nuo 2000-ųjų. Mūsų mokiniai
yra laukiami parke, dėmesingai
priimami, jiems organizuojamos

Siekiant stiprinti edukacinę aplinkosauginio ugdymo veiklą, tarp bendrovės „Hesona“,
atstovaujamos direktoriaus V. Malinausko ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos, atstovaujamos direktorės D. Časienės, pasirašyta edukacinio bendradarbiavimo sutartis/Ramunės Žilienės nuotrauka

pažintinės veiklos. Drauge su
mokytojais vaikai atvyksta ir į sovietinės istorijos, ir į gamtos pažinimo pamokas, o vasaros stovyklų dalyviams, panorusiems
apžiūrėti Grūto parko ekspozicijas, apsilankyti zoologijos sode,
taikoma didelė nuolaida. Mokyklos užsienio partneriai, tarptautinių projektų dalyviai, buvo ne

kartą paties Grūto parko vadovo V. Malinausko priimti asmeniškai, dalyvavo įdomiuose pokalbiuose apie parko įkūrimą ir
jo veiklos esmę. O mes, mokyklos bendruomenė, padėjome
Grūto parko muziejui apsirūpinti sovietine literatūra, dailės ir
pradinių klasių mokytojai su mokiniais yra vykdę ne vieną pro-

jektą, esame bendradarbiavę kitose intelektualiosiose veiklose.“
Nuo vasario 9 dienos įsigaliojusioje sutartyje numatyta, kad
nemažai renginių ir veiklų bus
susijusios su Grūto parke įkurtu zoologijos sodu, panaudojant jį, kaip neformalią ugdymo
instituciją, atveriančią galimybes pažinti gyvūnų karalystę:
moksleiviai bus mokomi ne tik
stebėti, bet ir globoti gyvūnus,
sužinos apie retas bei nykstančias rūšis, jų išnykimo grėsmes
ir išsaugojimo galimybes. Bus
organizuoti ir paskaitos bei mokymai gamtosaugine tematika,
susitikimai su gyvūnų globotojais, gamtos apsaugos, net ir
veterinarijos, zoologijos specialistais.
Suplanuoti ir teminiai, fotografijų, piešinių konkursai, parodos, popietės, meno saviveiklos
renginiai, kitos edukacinės priemonės. Moksleivių laukia ir dar
viena viena įdomi veikla: stiprinant mokyklos ir parko atstovų
pasikeitimą informacija bei žiniomis, ketinama įrengti informacinius stendus apie gyvūnų
rūšis bei vaizdines edukacines
priemones. Neabejojama, kad
Grūto parko zoologijos sode
įrengus infostendą „Greitieji

bėgikai, trijų kontinentų atstovai“ ar kitus, pateikta informacija sudomins gausiai į parką atvykstančius turistus iš Lietuvos
ir užsienio šalių. O ir patys mokiniai, rengdami stendus, galėdami betarpiškai stebėti gyvūnus, bendrauti su specialistais,
įgis daugiau žinių, naujos patirties apie gamtą, patirs gyvūnijos pasaulio paslapčių atradimo
džiaugsmą.
Artimiausi darbai, vykdant edukacinio bendradarbiavimo sutartyje apibūdintas veiklas, bus
susiję su prasidedančiu parko
lankymo sezonu, gamtos atbudimu. O minint Pasaulinę paukščių dieną, Grūto parke bus surengta moksleivių pagamintų
gražiausių inkilų paroda. Planuojami įvairūs mokinių darbų
gamtosaugine tematika konkursai. Konkursų nugalėtojai bus
pradžiuginti ne tik Grūto parko įsteigtais prizais, piniginėmis
dovanomis, bet ir kvietimais nemokamai apsilankyti parko zoologijos sode. Be to, vasaros turizmo sezono atidarymo proga
„Atgimimo“ mokyklos moksleivių ekskursijoms bus pritaikyta
10 proc. nuolaida.
Parengė Ramunė Žilienė
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Tel Avive surengtoje turizmo parodoje
IMTM 2017 – išskirtinis dėmesys
Druskininkų kurortui
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras vasario 7-8
d. pristatė Druskininkų kurorto paslaugas tarptautinėje Viduržemio jūros regiono turizmo
parodoje IMTM 2017 Tel Avive
(Izraelio valstybė). Valstybinio
turizmo departamento stende
kartu su Lietuvos kurortais ir didžiaisiais šalies miestais buvo
pristatomos šalies naujovės, kurortų ir miestų teikiamų paslaugų įvairovė bei jų kainos.
Druskininkai sulaukė didelio susidomėjimo tarp turizmo agentūrų atstovų, žurnalistų ir parodos
lankytojų. Dauguma jų neslėpė
savo nuostabos dėl mažų paslaugų kainų, o, tęsiant pokalbį ir pristatant naujus traukos objektus,
tokius kaip: reabilitacijos centras
„UPA“, viešbutis „Flores“, Lynų
kelias ir kitus, susidomėjimas
mūsų kurortu dar labiau augo.
Verta paminėti, kad pirma parodos diena prasidėjo žodžiais:
„Sveiki! Turime klientų, kurie nori
vykti reabilituotis į Druskininkus“,
– drąsiu žingsniu priėjęs prie
Druskininkų kurorto atstovo teigė
Tel Avivo turizmo agentūros vadovas. Smagu, kad mūsų miestas yra žinomas ir mylimas žydų
tautos, o dalis parodos lankytojų „LITA“ stende tikslingai ėjo prie
Druskininkų atstovų.
Lietuvos stendą tarptautinėje turizmo parodoje IMTM 2017 aplan-

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

Druskininkai sulaukė didelio susidomėjimo tarp turizmo agentūrų atstovų, žurnalistų ir
parodos lankytojų/TVIC archyvo nuotrauka

kė ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Edminas Bagdonas
Degutis.

Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos
centro informacija

Tel. 8 687 55017

Ar po planuojamos valstybinių miškų reformos Druskininkuose
išliks „Girios aidas“?
Naujoji valdžia nuo pat savo
kadencijos pradžios ėmėsi
valstybinių miškų reformos.
Lozungai gražūs – Aplinkos
ministras Kęstutis Navickas
sako: „Esu įsitikinęs, kad valstybinių miškų valdymo konsolidavimas vienoje valstybės
įmonėje geriausiai užtikrintų ilgalaikį šalies valstybinio miškų ūkio sektoriaus ekonominį
stabilumą ir gyvybingumą, kartu leistų padidinti ekologinę ir
socialinę miškų vertę.“
Ministras nenurodo, tokios pertvarkos, griaunant gerai ir pelningai dirbančią sistemą, argumentuoto pagrindimo, tačiau
žiniasklaidoje pastaruoju metu liejasi dezinformacija, klaidinama visuomenė, juodinama miškininkų
bendruomenė, bandoma kiršinti urėdijų administraciją ir girininkijų specialistus. Puolamos urėdijos, ilgai ir gerai dirbantys urėdai
juodinami – jie, užuot sulaukę pagarbos už savo atsidavimą, daromi valstybės kenkėjais. Visa tai –
juodosios technologijos.
Vis dar dažnai pasigirsta šūkių dėl
prekybos apvaliąja mediena skaidrinimo. Dar kartą tenka pakartoti –
visą medieną perdirbėjai įsigyja tik
internetu per oficialią apvaliosios
medienos elektroninių pardavimų
sistemą AMEPS, budriai prižiūrimą
kontroliuojančių institucijų.
Nuolat linksniuojamos ir žeminamos urėdijos turi neginčijamų
argumentų
dezinformatoriams.
Generalinė urėdija paskelbė praėjusių metų urėdijų veiklos statistiką: visos 42 urėdijos dirbo

„Uždarius „Girios aidą“, labai pagerėtų Druskininkų miškų urėdijos „efektyvumas“, kurio taip siekia apie miškus nenutuokiantys „ekspertai“, bet ar turime teisę taip pasielgti?“, – svarsto Druskininkų miškų urėdijos vadovai/ Druskininkų miškų urėdijos nuotrauka

pelningai, nors buvo kritusios medienos pardavimo kainos, konsoliduotas urėdijų grynasis pelnas –
7,3 mln. eurų (2015 m. – 6,2 mln.
eurų), kone pusė urėdijų pajamų
įvairiais mokesčiais patenka į biudžetą, tai sudaro iki 65 mln. eurų.
Griauti pelningai dirbančią sistemą, neįvertinus reformos padarinių ir ekonominio pagrįstumo, yra
mažų mažiausiai neatsakinga.
Urėdijas panaikinus, pagal ministro planą, miškų valdymas būtų
perduotas vienai įmonei. Pagal
įtakingos medienos grupės stumiamą valdymo scenarijų, įtakingiausi verslininkai įgytų pirmumo
teisę pirkti medieną išskirtinėmis
sąlygomis, mažesne nei rinkos
kaina, nes įdiegta skaidri apvaliosios medienos elektroninė prekybos sistema jiems nepalanki.
Įgyvendinus tokią reformą, smulkioms vietos lentpjūvėms įsigy-

ti medienos iš valstybinių miškų
taptų praktiškai neįmanoma.
Dažnai kaip pavyzdys teikiamas Latvijos modelis – visiškai netinkamas, nes mūsų urėdijos dirba efektyviau ir pelningiau
nei kaimynės miškus valdanti viena įmonė. Be to, primename, kad
Lietuva 2012 m. buvo pripažinta
geriausiai miškus pasaulyje tvarkančia valstybe, o po pertvarkos Latvijos miškuose įsivyravus
verslininkų savivalei, 2010 m. panaikintas šios valstybės valstybinių miškų tarptautinis FSC sertifikatas, skandalas įgijo tarptautinį
mastą, apie jį buvo rodomas tiriamosios žurnalistikos filmas per
Jungtinės Karalystės televiziją.
Palyginimas su Latvijos miškus
valdančia įmone LVM ir analogiška
Estijos įmone RMK netinkamas, kadangi šios įmonės užsiima tik grynąja miškų ūkine veikla – medienos

ruoša, jos pardavimu, iškirsto miškų
atkūrimu, ugdymo kirtimais. Tuo tarpu Lietuvos urėdijos vykdo daug socialinių funkcijų, tokių kaip rekreacinis miškų tvarkymas, valstybinių ir
privačių miškų priešgaisrinė apsauga, gamtosauginių projektų įgyvendinimas, darbas su jaunųjų miško
bičiulių būreliais, socialinės akcijos,
švietėjiška veikla, muziejų ir informacijos centrų išlaikymas.
Visiems Druskininkiečiams puikiai žinomas nusipelniusio miškininko Algirdo Valavičiaus įkurtas
miško muziejus „Girios aidas“. Šis
unikalus objektas tapo Druskininkų vizitine kortele dar prieš kelis
dešimtmečius. Turbūt nedaugelis,
gėrėdamiesi unikalios architektūros pastatu ir kruopščiai sutvarkyta aplinka, susimąsto, kad tokio
objekto veiklos vykdymas ir išlaikymas kainuoja didelius pinigus.
Beveik visą šią sumą skiria Druskininkų miškų urėdija, iš bilietų pardavimo lankytojams surenkama tik
nedidelė dalis būtinų lėšų. Uždarius „Girios aidą“, labai pagerėtų
Druskininkų miškų urėdijos „efektyvumas“, kurio taip siekia apie miškus nenutuokiantys „ekspertai“, bet
ar turime teisę taip pasielgti?
K. Navicko nuomone, reforma
prisidėtų prie regionų plėtros ir
socialinės atskirties mažinimo,
nes tiesiogiai miškuose dirbančių
specialistų iš esmės nebūtų mažinama, o iš sutaupytų lėšų būtų
galima gerokai padidinti darbuotojų atlyginimus. Teigiama, jog dėl
miškų ūkio pertvarkos savivaldybių biudžetai nenukentės: darbuotojai gyventojų pajamų mokestį

mokės toje savivaldybėje, kurioje
dirbs. Tačiau drįstame teigti, kad
kuriamas valstybinių miškų valdymo modelis skaudžiai kirs vis didesnės socialinės ir ekonominės
atskirties kamuojamiems regionams. Šalies urėdijos – regionų
darbdavės, jose dirba per 4 tūkst.
žmonių. Pažadai, kad, išmetus
urėdijų administracijas, girininkams ir kitiems darbuotojams padvigubės atlyginimai – pasakos.
Darbų ir atsakomybės tikrai patrigubėtų, o alga pakiltų nedaug.
Be abejo, kaip gamtoje nėra idealo, taip ir dabartinė miškų valdymo
sistema nėra ideali. Visada galima
sistemą patobulinti, bet nereikia to,
ką kūrėme dešimtmečius, griauti ir statyti atvirkščiai. Diegiant pažangias stebėjimo, ryšių, veiklos
valdymo, informacijos kaupimo ir
keitimosi sistemas, iš tiesų galima
mažinti veiklą administruojančio
personalo skaičių. Pernai sudaryta VĮ Miškų urėdijų veiklos optimizavimo komisija. Ji raštu kreipėsi
į valstiečių ir žaliųjų frakciją Seime, prašydama nepritarti Aplinkos ministerijos siūlomam valstybinių miškų valdymo pertvarkos
variantui, ir įspėjo parlamentarus
dėl galimų nepataisomų pasekmių.
Komisija siūlo kitą, nei ministras,
pertvarkos modelį – optimizuoti urėdijų skaičių: mažiausias ir silpniausio ekonominio pajėgumo prijungti prie stipresnių. Atitinkamos
miškų įstatymo pataisų projektas
užregistruotas Seime.
Druskininkų miškų urėdijos
informacija
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Renginiai
Vasario 15 d. 16 val. Dedikacija
poetams B. Brazdžioniui ir K. Bradūnui „Gimę laisvei“. 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. 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 kt. užrašytą tautosaką (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 16 d. Leipalingyje:
10.00-16.30 val. dailininko Artūro
Slapšio imaginacinių portretų paroda „Viduramžių Lietuvos viešpačiai“ Leipalingio pagrindinės mokyklos A. Volungevičiaus vardo
kraštotyros muziejuje
12 val. Šv. Mišios Leipalingio Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje
12.40 val. Vėliavos pakėlimo ceremonija ir himno giedojimas prie
Nepriklausomybės paminklo
13.30 val. šventinis koncertas
„Mes – Lietuvos dalis“ Leipalingio
laisvalaikio salėje

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)
Cukrainėje pigiai parduodami plastikiniai kibirai ir
kibirėliai (5 l ir 10 l).

Vasario 16 d. 16 val. Šventinis koncertas ir Viečiūnų herbo
bei vėliavos šventinimas. Koncertuos mišrus choras „Druskininkai“
(vadovė Inga Vagnoriūtė, koncertmeisteris Danas Juškevičius) Viečiūnų bendruomenės centre, Verpėjų g. 17
Vasario 17 d. 17 val. susitikimas
su Andriumi Tapinu (Druskininkų
jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 17 d. 16 val. literatūrinė popietė „Pirmoji Lietuvos atkūrimo šimtmečio diena“. Organizatoriai: Audronė Smaliukienė ir
Tėvynės pažinimo draugijos Druskininkų skyrius („Draugystės sanatorijos Centrinių rūmų Raudonoji salė, II a.)
Vasario 19 d. 15 val. spektaklis
vaikams „Šokis puodynėje arba
svajonių storulis“, rež. Jonas Gaižauskas (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17).
Bilieto kaina – 3 Eur (bilietai parduodami Druskininkų kultūros centre (Vilniaus al. 24) darbo dienomis nuo 13 iki 17val., informacija
tel. 53122)
Vasario 22 d. 11 val. literatūrinė
valandėlė „Koks skambus lietuviškas žodis“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys,
Alėjos g. 30, Leipalingis)
Vasario 23 d. 19 val. „Humoro
klubas“ su programa „Keturi tenorai“. Bilietus galima įsigyti www.bilietai.lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 24 d. 16 val. literatūrinė popietė vaikams „Skambi gimtoji kalba“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Parodos
Tautodailininko Romualdo Povilansko tapybos darbų paroda
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

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)
Tekstilininkės Irenos Piliutytės jubiliejinė paroda, skirta artėjančiam
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Lietuvių raštijos
pradininkai“ (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)

Užuojautos
Kelionė per pusnis jau baigės,
Nebesulauks širdis pavasario žiedų...
Nuo artimųjų ašarų ištirpsta snaigės
Ir skrieja siela link dausų.
Angelę Sinkevičienę, mirus Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučia Druskininkų savivaldybės socialinių
paslaugų centro kolektyvas.
Nuoširdžiai užjaučiame Zitą Savonienę ir vaikus
dėl mylimo vyro ir tėvelio mirties.
Bendrijos „Pušis“ gyventojai.

Nuoširdžiai užjaučiame Laimą Lazauskienę
dėl mylimos Mamytės mirties.
Bendrijos „Svaja“ gyventojai
Kapų
tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė
mylimą Mamą. Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu, bus vėjeliu ir
plaukus sušukuos. Bus skarele, kai ašara nurieda, ir tik sapne
paguodos ranką bepaduos.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Alei Jukėnienei ir jos artimiesiems.
VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas
Nebežvelgs pro langą jau mamytės akys,
Nebelauks jau niekad mylima širdis,
Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
Ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.
Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Damulevičienę,
mirus Mamai.
DNSB „Gojus“ kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Kniubą ir žmoną,
mirus mylimam Tėveliui.
Norviliai ir Ž. Butkienė
Jau žemelė pavasario laukė,
Lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė
Netektim ją šalta pažymėjus.
Nuoširdžiai užjaučiame Įreną Petraitienę, mirus Mamytei.
UAB „Onvikta“ kolektyvas
Sau į kelią neėmiau aš nieko
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medumi ir gėlėmis,
Ir dangus nusėtas žvaigždėmis. (J. Marcinkevičius)
Mirus Onai Margelienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ireną,
sūnų Bronių ir artimuosius. Telydi jus dvasios stiprybė.
Veisiejų g. 7 namo kaimynai
Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Petraitienę, mirus Mamai.
Druskininkų PSPC odontologijos kolektyvas
Susimąstai prie amžinybės slenksčio
Ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Staniulienę,
mirus mylimam broliui.
L. ir J. Aušriai, A. Gželevskienė

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Grand SPA Lietuva“, UAB
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ bendradarbiams, giminėms, šeimos draugams, kaimynams bei visiems pažįstamiems užjautusiems sunkią netekties valandą ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti mylimą vyrą ir
tėvą Algirdą Bieliauską.
Žmona Rūta, sūnus Aurimas ir dukra Akvilė.
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2017.02.17 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:55 „Aš – dalis Tavęs“ (k.).
13:15 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. Kaimo šerifas.
00:15 Trumposios žinios.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 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 Ekstrasensai tiria.
11:00 Gero vakaro šou.
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 Simarono žirgas.
21:05 Šuns kailyje.
23:05 Hanibalas. Pradžia.
01:25 Kartą laukiniuose vakaruose.
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!
14:30 „PREMJERA Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Tik nesijuok.
22:00 Terminatorius. Genesys.
00:25 Išleistuvių naktis.
02:05 Kapitonas Filipsas (k).
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Šiandien kimba.
07.50 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
08.20 „Kartą Rostove...“.
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.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Lozoriaus užrašai“.
01.05 „Demonas“.
02.55 „Lozoriaus užrašai“.
04.25 „Demonas“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Nikonovas ir Ko“.
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.
IV dalis.
19:30 Farų karai. Išlikimo lenktynės.
IV dalis.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“.
22:30 Sunku nužudyti.
00:25 Anglas ligonis (k).
03:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:45 „Dalasas“.
04:30 Sunku nužudyti (k).

2017.02.18 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“ (k.).
07:00 Premjera. Tobotai 1.
07:25 Tatonka ir mažieji draugai.
07:40 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:55 Džiunglių knyga 1.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios pasaulio keistenybės.
13:05 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija. Kalnų šalis.
14:05 Džesika Flečer.
15:45 Žinios.
16:00 Klausimėlis.lt.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Šiandien.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2017“.
22:50 Trumposios žinios.
22:55 Premjera. Koketės.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (k.).
01:20 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija. Kalnų šalis (k.).
02:10 Džesika Flečer (k.).
03:45 Klausimėlis.lt.
04:00 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. Sugrįžimas.
12:45 Džiunglių knyga.
15:00 Jaunėlis.
17:15 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Aš – superhitas.
21:30 Ir velnias dėvi Prada.
23:50 12 vergovės metų.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Džiumandži“ (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“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Pašėlę
Tornberiai.
11:40 Vyrai juodais drabužiais.
13:30 Didžioji scena.
15:25 Žandaras pramogauja.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai.
21:20 Drilbitas.
23:25 Zombių žemė.
01:05 Terminatorius. Genesys (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Slaptas augalų gyvenimas. Kelionės“.
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. Juodas varnas“.
01.30 „Mafijos kronikos“.
02.15 „Detektyvas Linlis“.
03.45 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“.
05.40 „Laukinis pasaulis“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:45 Savaitės kriminalai (k).
07:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Blogas šuo!“.
11:00 Lietuvos galiūnų čempionato
finalas. Trakai. 2016 m.
12:05 Savaitės kriminalai (k).
12:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13:40 „Mistinės istorijos“.
15:50 „Kas žudikas?“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Karo menas. Atpildas.
23:20 AŠTRUS KINAS Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas.
01:05 „Dalasas“ (k).
02:35 Muzikinis iššūkis (k).
04:05 „Blogas šuo!“ (k).
04:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).

2017.02.19 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. Paslaptingas Kinijos sodas.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Lokys vaiduoklis.
14:00 Puaro. Po laidotuvių.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona (k.).
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. Mano geriausio
draugo vestuvės.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Kino žvaigždžių alėja. Dabar
ir visada (k.).
01:40 Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Lokys
vaiduoklis (k.).
03:25 Puaro. Po laidotuvių (k.).
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 Šoklieji bičiuliai.
12:40 Mažieji lakūnai.
14:45 Gera kompanija.
16:55 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.

19:30 Lietuvos talentai.
22:00 Šaulys.
00:20 Tokia kaip tavo šypsena.
06:25 „Robomobilis Polis“ (k).
06:55 „Džiumandži“ (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 Kosminis krepšinis.
11:35 Supermenas. Sugrįžimas.
14:25 Skola tėtušiui.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Nežinomas.
00:25 Masalas.
02:35 Drilbitas (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 Girių takais.
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“.
02.15 „Kartą Rostove...“.
03.45 „Bekraštė Kanada“.
05.25 „Gamtos magija“.
05.40 „Laukinis pasaulis“.
06.00 „Safaris džiunglėse“.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas. Trakai
(k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
10:10 „Blogas šuo!“.
11:10 „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 Smagus pasivažinėjimas.
23:25 „Sekso magistrai“.
01:35 Karo menas. Atpildas (k).
03:00 Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas (k).
04:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2017.02.20 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 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 Dėmesio centre.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Premjera. Mano draugas Borisas Nemcovas.
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.
11:10 Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas.
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 3.
00:35 Skandalas.
01:35 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. N
11:40 24 valandos (k).
12:40 Bus visko (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Panikos
kambarys.
00:30 „Mentalistas“.
01:25 „Strėlė“.
02:15 „Kortų namelis“.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 Girių takais.
13.05 „Gamtos magija“.
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.
23.30 „Mafijos kronikos“.
00.30 „Miškinis“.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.50 „Neišsižadėk“.
05.35 „Bitininkas“.
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 „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. Mirtinas kontaktas. I dalis.
19:30 Farų karai. Blogio riba. I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Uždara grandinė.
23:25 Smagus pasivažinėjimas (k).
01:15 „Sekso magistrai“ (k).
03:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:35 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
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2017.02.21 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 3 (k.).
10:50 Klausimėlis.lt (k.).
11:20 Mano draugas Borisas Nemcovas (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 4.
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 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant.
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.
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 Jums žinutė.
01:00 Skandalas.
01:50 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Deimantų pjaustytojas.
00:05 „Mentalistas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Kortų namelis“.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
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 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Moterų balsas.
00.30 „Miškinis“.

01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.50 „Neišsižadėk“.
05.35 „Bitininkas“.
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. Mirtinas kontaktas. II dalis.
19:30 Farų karai. Blogio riba. II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Jokio supratimo.
23:25 Uždara grandinė (k).
01:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Dalasas“.
02:45 „Penktoji pavara“.
03:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:55 „Penktoji pavara“ (k).

2017.02.22 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (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 4.
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. Artistas.
00:30 Trumposios žinios.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita 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 Ikaras.
00:15 Skandalas.
01:15 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!

14:30 „Amžina meilė“.
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 Jokių
stabdžių!
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Strėlė“.
02:10 „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.
23.30 Patriotai.
00.30 „Miškinis“.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.50 „Neišsižadėk“.
05.35 „Bitininkas“.

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. Mirtinas kontaktas. III dalis.
19:30 Farų karai. Blogio riba. III dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Matadoras.
23:30 Jokio supratimo (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Dalasas“.
02:55 „Penktoji pavara“.
03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:05 „Penktoji pavara“ (k).

2017.02.23 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 4 (k.).
10:50 Gyvenimas (k.).
11:45 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Pogrindis.
01:35 Trumposios žinios.
01:40 Komisaras Reksas (k.).
02:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos patriotai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos patriotai (tęs., k.).
05:25 Laisvės vėliavnešiai (k.).

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 Gero vakaro šou.
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 Farai.
21:00 Bruto ir Neto.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Deganti žemė.
00:15 Skandalas.
01:15 Kerštas.
06:30 „Visatos broliai“.
07:00 „Robomobilis Polis“.
07:30 „Džiumandži“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Tamsioji banga.
00:30 „Mentalistas“.
01:25 „Strėlė“.
02:15 Sveikatos ABC televitrina (k).
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Patriotai.
08.20 „Kartą Rostove...“.

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

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 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Nuoga tiesa.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“.
03.15 „Bitininkas“.
04.00 „Gluchariovas“.
04.50 „Neišsižadėk“.
05.35 „Bitininkas“.
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. Mirtinas kontaktas. IV dalis.
19:30 Farų karai. Blogio riba. IV dalis.
20:30 „PREMJERA Džuna“.
21:30 Ultravioletas.
23:20 Matadoras (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Dalasas“.
02:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:20 Savaitės kriminalai (k).

Nestandartinių baldų
gamyba vos per keletą
savaičių!

Tel. 8 618 03127

www.naujubaldugamyba.lt

Įmonei reikalinga (-as)
apskaitininkė (-as) –
administratorė (-ius).
Tel. 8 698 09040, el. paštas:
info@transeta.lt
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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

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

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

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

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
Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Svečių namams reikalinga kambarinė dirbti nepilną
darbo dieną.
CV siųskite adresu: info@alytausparama.lt;
telefonas pasiteirauti: 8 615 14903

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su
defektais. Tel. 8 662 32490
Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose.
Tel. 8 699 14705

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

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

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Jurgitos Jauneikienės veterinarijos
klinikoje atliekama:
1) biocheminiai kraujo ir šlapimo tyrimai;
2) kraujo tepinėlių, odos skutenų ir
šlapimo nuosėdų mikroskopiniai tyrimai;
3) dantų higiena ultragarsiniu skaneriu;
4) chirurginės operacijos.
Kovo mėn. pensininkų augintinių (kačių ir šunų) kastracijai taikoma
15 % nuolaida (būtina turėti pensininko pažymėjimą).
Būtina išankstinė registracija.

Mus rasite: Sodžiaus g. 18, Neravų kaimas. Tel. 8 699 35788

Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis.
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Prekiaujame įvairių talpų dujų balionais
(galime pildyti juos ir norimu kiekiu),
turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
ANGLŲ KALBOS KURSAI
MOKSLEIVIAMS

Druskininkų švietimo centre.
Mokymas vyksta anglų kalba
pagal vadovėlius „Solutions“,
Targets“, Spark“ ir kitus.
Testavimas nemokamas.
Išsamiau tel. 8 672 53452
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Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) su DVD už 25 Eur;
rašalinis spausdintuvas HP už 5 Eur;
kompiuterinės kolonėlės už 13 Eur.
Tel. 8 654 87148
Pašarinės ir maistinės bulvės.
Tel. 8 650 25245
Pigiai naudotas siurblys ir čiužinukas
vaikiškai lovytei. Tel. 8 617 21238

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 kambarių 50 kv. m butas Druskininkų g. 8, renovuotame name. Kaina –
38000 Eur. Tel. 8 622 33861
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
3 kambarių 70,4 kv. m butas Ateities
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas garažas su duobe Leipalingyje prie katilinės. 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
Neįrengtas namas Ratnyčioje. Kaina
–58000 Eur. Tel. 8 686 42499
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys.
Tel. 8 682 98506

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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
Nebrangiai, netoli Druskininkų 2 ha
sklypas su ežero pakrante.
Tel. 8 686 42499
6 a sklypas Viečiūnų sodų b-joje.
Tel. 8 632 67467
24 a namų valdos sklypas ir sodyba
netoli Veisiejų, 5 ha žemės (iš jų 90
a – miškas). Tel. 8 613 65588

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„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
„Opel Signum“ ir „Volvo S40“.
Tel. 8 628 40581
„Peugeot Boxer“ 1996 m., 2,4 L dyzelinas, krovininis, baltos spalvos,
„Peugeot Boxer“ 1996 m., dyzelinas,
išardytas dalimis. Tel. 8 639 14658

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Kiaulė. Kaina - 1 kg/1,80 Eur.
Tel. 8 686 95998
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai
2 melžiamos ožkytės po 30 Eur.
Tel. 8 686 97809
Naudotas geros būklės krosnelė – židinys „Vienybė“ (modelis 03, 12 kW).
Kaina – 230 Eur. Tel. 8 654 99212
Pašarinės bulvės po 3 Eur/50 kg;
maistinės bulvės po 8 Eur/50 kg.
(Veisiejų sen.). Tel. 8 616 04451
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
Naudotas sportinis vežimėlis
„Hauck“. Tel. 8 652 37501
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

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“ už
15 Eur. Tel. 8 610 21333
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv.
m.), paauksuoti sportiniai medaliai,
rankų darbo plytos ir kokliai krosniai,
M. K. Čiurlionio baldai; šaldytuvas
„Beko“; elektrinis šildytuvas.
Tel. 8 682 98506
Kalnų dviračiai: „Bulls“, „Giant“,
„Focus“ nuo 150 Eur.
Tel. 8 623 53377
Naujas miegamasis fotelis. (90x90
cm). Tel. 8 601 00029
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
Skalbimo mašina „Zanussi“ su dokumentais už 70 Eur; naudotas klozetas. Tel. 8 621 02074
Sėklinės avižos „Taifun“. Kaina – 50
kg/5 Eur. Tel. 8 620 60235
Lovos po 15 Eur; 2 patalynės dėžės
po 15 Eur; 2-jų durų spinta už 20 Eur.
Tel. 8 614 25681
Sofa, pietų stalas su kėdėmis, svetainės komplektas, indauja, spintelė po
praustuvu, kavos staliukas, kampinė
indauja, staliukas gėlėms.
Tel. 8 612 09648
Moteriškas dviratis su pavaromis,
kavos aparatas „Philips“.
Tel. 8 626 38360
Odinis svetainės komplektas, kėdės,
šviestuvas, supama kėdė, pietų stalas, siuvimo mašina. Tel. 8 606 28422

Nuoma
Išnuomoju 150 kv. m. gamybines patalpas su 2 garažais ir sandėliavimo
patalpomis. Tel. 8 680 58789
Išnuomojamas 3 kambarių butas
naujos statybos name su baldais ir
buitine technika. Tel. 8 602 28830

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
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

Dirbanti mergina skubiai išsinuomotų
1-2 kambarių butą. Tel. 8 662 96623
Ilgam laikui išsinuomotume namą
arba mažiausiai 3 kambarių butą
Druskininkuose arba šalia.
Tel. 8 625 45261
3 asmenų šeima išsinuomotų butą.
Tel. 8 606 55009
Išsinuomočiau 3-4 kambarių butą
Druskininkuose.
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947
Išnuomojame 1 kambario butą ilgam
laikui. Tel. 8 615 35594
Dirbanti šeima išsinuomotų 2 kambarių butą Druskininkuose.
Tel. 8 621 46802
Tvarkingiems žmonėms išnuomoju
34 kv. m butą su baldais ramioje vietoje šalia M. K. Čiurlionio muziejaus.
Kaina – 1 mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 696 53080

Keičia
2 kambarių butą į 1 kambario butą.
Tel. 8 684 89389
3 kambarių 65 kv. m butas arba keičiamas į mažesnį Druskininkuose
arba Panevėžyje. Tel. 8 610 45346

Perka
Viengulę išskleidžiamą lovą vaikui ir
dvigulę išskleidžiama lovą.
Tel. 8 623 92939
3-4 kambarių butą Druskininkuose
arba keisčiau į sodo namą pritaikytą
gyventi žiemą Viečiūnuose.
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947
1-2 kambarių butą miesto centre (iki
3 aukšto). Tel. 8 617 41584

Ieško darbo
Išsilavinęs, be žalingų įpročių vyras
ieško darbo. Tel. 8 608 81664
Vyras, turintis B, C ir E vairavimo
kategorijas, ieško vairuotojo darbo
Druskininkuose. Tel. 8 623 53377
Vyras, turintis patirties statybose,
ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 695 94416

Kiti
Pamestas klausos aparatas.
Tel. 8 626 18522
12 d. Druskininkų bažnyčioje dingo
krepšys su dokumentais ir asmeniniais daiktais. Padėkite rasti.
Tel. 8 616 48116
Dovanoju televizorių. Tel. 8 686 73889
Dovanoju sterilizuotą katytę.
Tel. 8 618 28766
Dovanoju spintą su antresolėmis,
svetaines staliuką. Tel. 8 612 09648
Dovanoju keramikinį šviestuvą.
Tel. 8 313 54555

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

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
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Druskininkų savivaldybė – renovacijos lyderė
Druskininkai pernai pateko
į šalies savivaldybių, kuriose
renovuota daugiausiai namų,
sąrašo viršų ir respublikoje pelnė Renovacijos lyderių vardą – nominaciją įsteigė Aplinkos ministerija. Nuo
renovacijos pradžios Druskininkuose jau atnaujinta 70
daugiabučių arba 46 proc.
visų savivaldybės teritorijoje
esančių daugiabučių.
„Pagal atnaujintų namų skaičių
– nuo visų savivaldybėje esančių
daugiabučių – esame antroje vietoje po Ignalinos, turėjusios išskirtines finansavimo sąlygas, – sako
Lietuvos savivaldybių asociacijos
(LSA) prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. – Atnaujinta beveik pusė
visų Druskininkų savivaldybėje
esančių daugiabučių ir pusiaukelėje tikrai nežadame sustoti“.
Darželiai, mokyklos ir kiti viešosios paskirties pastatai Druskininkuose jau renovuoti prieš
keletą metų.
Savivaldybė finansavo pirmuosius investicijų planus
Druskininkuose daugiabučių
namų renovacija vykdoma ir pagal abu renovacijos modelius:
senąjį, vykdomą Savivaldybės
iniciatyva, ir naująjį, pagal Kvietimus.
Renovacijos procesus Druskininkai pradėjo dar 2012 metais. Tuomet Taryba patvirtino
Druskininkų savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą
2012-2014 metams. Buvo nuspręsta Druskininkų namus atnaujinti kvartalais, tokiu būdu ne
tik mažinant išlaidas už šildymą,
bet ir sukuriant jaukią daugiabučių namų aplinką.
„Nusprendėme savo iniciatyva užsakyti ir finansuoti daugiabučių namų atnaujinimo projektų parengimą, – sako meras R.
Malinauskas. – Užsakėme investicijų planus, kuriuos pristatėme daugiabučių gyventojams.
Džiugu, kad daugumos daugia-

euro arba 2,7 karto – 60 proc.
mažiau negu iki renovacijos.
Sakoma, kad geras pavyzdys
užkrečia – geri gyventojų atsiliepimai ir akivaizdžiai sumažėjusios sąskaitos paskatino ir
kitus daugiabučių namų gyventojus domėtis renovacijos galimybėmis.

„Planuodami darbus visuomet stengiamės matyti bent keletą žingsnių
į priekį. Taip atsitiko ir
šį kartą: ryžto pakako, o
gerą valią ir pasitikėjimą
parodė druskininkiečiai,
– kalba R. Malinauskas
apie bendrą savivaldybės
administracijos ir gyventojų indėlį į renovacijos
sėkmę. – Mūsų pačių iniciatyva pradėtas renovacijos inicijavimo procesas
ir nulėmė savivaldybės lyderystę šioje srityje.“
bučių gyventojai pritarė, kad parengtų investicijų planai būtų
įgyvendinti.“
Druskininkai pirmieji šalyje pradėjo kvartalinę renovaciją. Renovacijai parinktas daugiabučių namų kvartalas M.
K. Čiurlionio gatvėje, kuriame
yra 31 daugiabutis namas. Šis
kvartalas yra pats seniausias,
jame pirmieji daugiabučiai namai buvo pastatyti dar 1940
metais. Šių namų gyventojams
1 kv. m būsto šildymas kainavo 12 Lt arba 3,5 euro. 26 namų
gyventojai pritarė renovacijai ir
jau gyvena atnaujintuose namuose, o sąskaitos už šildymą
sumažėjo įspūdingai – po renovacijos už 1 kv. m būsto šildymą druskininkiečiai moka tik 1,3

Rodė pavyzdžius ir aiškino
apie renovacijos naudą
„Negalima sakyti, kad renovacija prasidėjo savaime, – sako
meras, pasakodamas apie nelengvą pradžią. – Daug dirbome su daugiabučių gyventojais.
Kvietėme gyventojus į susirinkimus, dabar galiu pajuokauti,
kad administracijos specialistai visą 2012-ųjų vasarą vakarojo tiesiog daugiabučių namų
kiemuose, dirbdami švietėjišką
darbą, pasakodami apie renovacijos naudą.“
Susitikimų metu savivaldybės
specialistai gyventojams suteikė
visą būtiną informaciją apie Daugiabučių namų atnaujinimo programos dalyviams teikiamą paramą, namų atnaujinimo naudą.
Norint atsakyti į žmonėms labiausiai rūpimus klausimus, t.
y., kokios priemonės bus įgyvendintos, kiek jos taupys energijos, kiek jų įdiegimas kainuos
kiekvienam butui, buvo parengti
informatyvūs daugiabučių namų
atnaujinimo investiciniai planai.
Buvo suorganizuota ir pažintinė, švietėjiška ekskursija, kurios
metu druskininkiečiai galėjo betarpiškai pabendrauti su atnaujintų daugiabučių namų gyventojais, užduoti jiems rūpimus
klausimus ir išgirsti atsakymus
iš pirmų lūpų.
Renovacijos
norinčiųjų
daug, todėl tenka ir palaukti
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas džiaugiasi, kad nerenovuotų daugiabučių namų gyventojai, matydami
renovacijos naudą, taip pat nori
pradėti renovacijos procesus,
tačiau kartais tenka palaukti,
nes renovacija yra limituojama.
„Pavyzdžiui, – skaičiuoja R.
Malinauskas, – 2016 metais
į sąrašą atnaujinti daugiabučius namus pačių druskininkiečių pageidavimu buvo įtraukti
53 namai. Tačiau Aplinkos ministerijos paskelbtame Kvietime
teikti paraiškas namams atnaujinti liko įtraukti vos septyni daugiabučiai Druskininkų namai.
Suprantama, kad limitus lemia
ribotos finansinės galimybės.
Daugiabučių gyventojai, matydami atnaujintų namų energijos
sutaupymus, kurie siekia apie
40–50 procentų, jau patys, be
jokių įkalbinėjimų, nori renovacijos. Kai slopinamas žmonių entuziazmas, nėra gerai. Tikimės,
kad ateityje ši situacija bus išspręsta.“
Mero
pastebėjimu,
aktualia problema tampa ir rangovų kvalifikacija bei pajėgumai:
rangovų norai viršija galimybes, pasitaiko atvejų, kai administratoriams
tenka
rangos
darbus pirkti pakartotinai. Tačiau tai vienetiniai atvejai.
Ėmė iniciatyvą į savo rankas
ir laimėjo
Druskininkų rezultatai rodo,
kad renovacijos procesas, jo
sparta, sėkmė priklauso ir nuo
savivaldybės. Kartu su 2012 m.

Druskininkus, Viečiūnus ir Leipalingį puošia renovuoti namai/Druskininkų savivaldybės
archyvo nuotraukos

patvirtinta Druskininkų savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa buvo numatytos ir
atsakomybės, paskirstyti darbai.
Savivaldybės administracija užsakinėjo investicijų planus bendrijų valdomiems namams, o UAB
„Druskininkų butų ūkis“ – savo
administruojamiems
namams.
„Iki 2013 m. rudens, kai Aplinkos
ministerija pasirašė Partnerystės
sutartis su visomis savivaldybėmis ir namų atnaujinimas tapo galimu tik pagal su Aplinkos ministerija suderintus ir „apkarpytus“
sąrašus, mes savo iniciatyva jau
turėjome parengę investicijų projektus 84 namams“, – sako meras
R. Malinauskas.
Įgiję patirties, Druskininkai be
didesnių baimių žvelgia į priekį:
tikimasi, kad greitu laiku pavyks
renovuoti ir visus likusius daugiabučius.

Tvarkant viešąsias gyvenamųjų kvartalų erdves, Druskininkuose prioritetas tenka renovuotų namų aplinkai. Prie
modernizuotų namų sutvarkomi
šaligatviai, praplatinami įvažiavimai ir atnaujinamos automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkomas kiemų apšvietimas. M.
K Čiurlionio gatvėje, pirmajame renovuotajame kvartale, prie
daugumos namų šie darbai jau
atlikti, prie likusių – jau baigiami.
Paklaustas, ar renovaciją Druskininkuose galima vadinti sėkmės
istorija, savivaldybės meras R.
Malinauskas turi savo nuomonę:
„Greičiau tai yra nuoseklaus ir
sistemingo darbo vaisiai.“
Šiuo metu Druskininkuose renovacijos darbai vyksta 16-oje
daugiabučių gyvenamųjų namų.
www.statybunaujienos.lt
2017-01-31

