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Druskininkų vandens parką aplankė jau 
4 milijonai lankytojų

Jubiliejine lankytoja tapo kaunietė A. Domanaitienė, šeštadienį Vandens parke apsilankiusi su vyru ir jaunėliu sūnumi/Andriaus Švitros nuotrauka

Laima Rekevičienė

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų vandens parkas gyveno lau-
kimo nuotaikomis – bet kuriuo 
metu galėjo užsukti 4 milijona-
sis lankytojas. O tokia lankyto-
ja tapo kaunietė Audronė Do-
manaitienė, šeštadienį, liepos 
15 d., Druskininkų vandens 
parke įsigijusi 3 valandų bilie-
tą. Jau dešimt metų Druskinin-
kų vandens parke besilankan-
ti moteris neslėpė nuostabos ir 
sakė nesitikėjusi tapti išskirti-
ne lankytoja.

A. Domanaitienė šeštadienį į 
Vandens parką atvyko su vyru ir 
jauniausiu sūnumi. „Esu ištikima 
Druskininkų vandens parko kli-
entė. Daugybę metų į Druskinin-
kų vandens parką važiuodavome 
pramogauti su visa šeima. Vy-
resniajam sūnui vedus ir išvykus 
dirbti į Angliją, šiemet su vyru ir 
jaunėliu sūnumi suplanavome per 
vieną dieną aplankyti Merkinės 
piramidę, o šeštadienio popietę 
užbaigti vandens parke Druski-
ninkuose. Apie tai, kad laukiamas 
4 mln. parko lankytojas nebu-
vau nieko girdėjusi, todėl, kai bu-
vau sutikta sveikinimais, gėlėmis 
ir dovanomis, ne iš karto supra-
tau, kas čia vyksta. Jeigu ne nuo-

traukos ir prizai, dar ir dabar gal-
vočiau, kad tai buvo tik sapnas“, 
– įspūdžiais su „Mano Druskinin-
kai“ žurnaliste dalijosi ponia Au-
dronė.

Moteris sakė mėgstanti vandens 
pramogas ir, nors Vilniaus „Vichy“ 
parkas yra arčiau Kauno, mieliau 
renkasi Druskininkus. „Čia puiki 
aplinka, pirčių programos, basei-
nai, pramogos ir jaunam, ir vyres-
niam. Aktyvus poilsis vandenyje 
padėjo man palengvinti kai kurias 
sveikatos problemas.

Na, o liepos 15-oji man ilgai iš-
liks atmintyje. Tądien ne tik turėjo-
me galimybę pasilepinti vandens 
pramogomis, bet, lydimi direkto-
riaus pavaduotojos Rasos Čer-
niauskienės, susipažinome su 
viešbučio „Flores“ apartamentais. 
Labai džiaugiuosi, tapusi 4 mln. 
vandens parko lankytoja. Nuošir-
džiai dėkoju visam parko kolek-
tyvui, padovanojusiam man tokią 
šventę. Tikiu, kad lygiai taip pat 
ateityje bus nustebintas ir 10 mln. 
lankytojas. O mes rugsėjo mėne-
sį vėl planuosime kelionę į Druski-
ninkų vandens parką“, – sakė ju-
biliejinė lankytoja.

A. Domanaitienė su vyru ga-
lės mėgautis nuostabiu savaitga-
liu centre AQUA, įvertindama jo 
privalumus. Centro AQUA direk-

toriaus pavaduotoja Rasa Čer-
niauskienė įteikė 4 mln. lankyto-
jo statusą liudijantį dokumentą. 
Na, o jubiliejinė lankytoja buvo 
nudžiuginta puikiomis dovano-
mis – jai atiteko pramogų ir poilsio 
savaitgalis egzotiškame keturių 
žvaigždučių viešbutyje FLORES, 
pramogos vandens parke ir 20-
ies pirčių erdvėje, sveikatinimo 
procedūros Druskininkų gydyklo-
je bei saldi, daugiau nei 10 kilo-
gramų sverianti ir vieno metro 
aukštį siekianti, staigmena – res-
torano „Romnesa“ specialiai jai 
iškeptas šakotis. „Jis toks didelis! 
Dalį jo paliksiu Jums – tiems, ku-
rie kaskart parduoda mums Van-
dens parko bilietus”, – džiaugėsi 
Audronė. Savo pažadą moteris 
tęsėjo – šakočiu pavaišino Van-
dens parko kasų administratorius.

Kaip sakė Druskininkų svei-
katinimo ir poilsio centro AQUA 
marketingo ir pardavimų vado-
vė Jūratė Vaitkevičiūtė, laukiant 
4 milijonojo lankytojo, parke buvo 
juntamas sujudimas: „Pagal van-
dens parko pernai metų vasaros 
pirmos pusės lankytojų statisti-
ką, jubiliejinio lankytojo laukė-
me liepos antroje pusėje. Tačiau 
šiais metais liepos pradžioje lan-
kytojų sulaukėme daugiau, taigi 
jubiliejinę lankytoją pasveikino-

me liepos viduryje. Tai, kad Van-
dens parką jau aplankė 4 milijo-
nai lankytojų, reiškia pripažinimą, 
įvertinimą ir didžiulį lankytojų loja-
lumą mums. Pagal lankytojų skai-
čių pernai metų rezultatai per 10-
ties vandens parko veiklos metų 
laikotarpį yra vieni geriausių. Šie 
metai, tikimės, irgi bus ne mažiau 
sėkmingi”.

Pirmąjį milijonąjį lankytoją 
vandens parkas sveikino 2009 
m. birželio 26 d., antrąjį – 2012 
m. rugsėjo 6 d., trečiąjį – 2015 
m. vasario 6 d. Vidurvasarį lan-
kytojų skaičiui persiritus per 
4 milijonų ribą, prognozuoja-
ma, kad iki metų pabaigos jų 
skaičius pasieks 4,2 mln., o 5 
mln. lankytoją vandens parkas 
pasitiks 2020 m. pradžioje.

2006 m. tapęs Druskinin-
kų kurorto simboliu ir vienu iš 
kertinių atgimstančio miesto 
akmenų, Vandens parkas  iš-
augo į pelningai dirbantį centrą 
AQUA, kuriame po vienu sto-
gu ne tik du viešbučiai AQUA 
ir FLORES, senąsias sveikati-
nimo ir kurortinio gydymo tra-
dicijas puoselėjanti Druskinin-
kų gydykla, SPA centrai, bet ir 
boulingas, naktinis ir sporto 
klubai, restoranas-picerija. 

4-5 psl.
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje – afrikinio 
kiaulių maro prevencijos priemonės ir kiti aktualūs 

klausimai

Druskininkų savivaldybės Eks-
tremalių situacijų komisijos po-
sėdis praėjusį ketvirtadienį su-
šauktas Druskininkų valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
iniciatyva. Posėdyje aptarta afri-
kinio kiaulių maro prevencija bei 
dėl audrų kilę elektros tiekimo su-
trikimai. Posėdį, kuriame dalyva-
vo atsakingų institucijų atstovai, 
vedė Ekstremalių situacijų komi-
sijos pirmininkė, Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė. Kaip 
informavo Druskininkų valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos viršininkė-valstybinė veteri-
narijos inspektorė Vaida Hellin 
Cuesta, kaimyniniame Lazdijų ra-
jone, Kapčiamiesčio seniūnijo-
je nustačius afrikinio kiaulių maro 

židinį, į padidinto pavojaus apsau-
gos ir priežiūros zonas pateko ir 
Druskininkų savivaldybės Leipa-
lingio seniūnijos teritorijos, kurio-
se yra smulkių kiaulių auginto-
jų. Susiklosčius minėtai situacijai, 
auginantys kiaules smulkieji ūki-
ninkai, kurių savivaldybėje yra 
nedaug,  raginami atsakingai lai-
kytis visų biologinės saugos rei-
kalavimų – apie minėtus reikala-
vimus jie bus dar kartą informuoti 
spaudoje. „Druskininkų savivaldy-
bėje afrikinio kiaulių maro židinių 
nesame užfiksavę, tačiau užkrato 
grėsmė išlieka, todėl šiuo atveju 
labai svarbios prevencinės prie-
monės ir pačios bendruomenės 
sąmoningumas, biologinės sau-
gos reikalavimų laikymasis“,  – 
pabrėžė V. Hellin Cuesta.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė V. Jurgele-
vičienė akcentavo, kad, siekiant 
priminti žmonėms prevencines  
biologinės saugos reikalavimų 
priemones, Savivaldybės speci-
alistai ir seniūnai galėtų organi-
zuoti susitikimus seniūnijose arba 
kiaules auginančius ūkininkus ap-
lankyti jų ūkiuose: „Ankstesniais 
metais vykę susitikimai bendruo-
menei buvo naudingi ir informaty-
vūs,  todėl tikslinga juos pakartoti 
arba atsakingiems specialistams 
atvykti pas ūkininkus“.  

Ekstremalių situacijų komisijos 
posėdžio metu su ESO atstovu 
taip pat aptarti birželio pabaigoje 
ir liepos 11 dieną dėl audrų įvykę 
elektros gedimai, priežastys ir ga-
limybės jų išvengti ateityje. 

Druskininkų savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dalyvavo atsakingų institucijų atstovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Butano Karalystės delegacija 
Druskininkuose sėmėsi turizmo 

vystymo patirties

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius liepos 15 dieną pri-
ėmė Butano Karalystės delega-
ciją, kuriai vadovauja šios šalies 
Užsienio reikalų ministerijos 
Dvišalių santykių departamen-
to direktorius Kesang Wangdi. 
Druskininkai apsilankymui buvo 
pasirinkti kaip kurortas, geriau-
siai vystantis turizmą.

Vizito metu svečiams prista-
tyti Druskininkai: kurorto istori-
ja, raida, pokyčiai nuo 2000-ųjų 
metų, įgyvendinti ir planuoja-
mi projektai. Delegacija aplankė 
svarbiausius Druskininkų turiz-
mo objektus, apžiūrėjo išpuo-
selėtą miesto infrastruktūrą, do-
mėjosi savivaldybės valdymu, 
funkcijų paskirstymu.

Butano delegacijos vizitas or-
ganizuotas pagal Lietuvos Vys-
tomojo bendradarbiavimo ir pa-
ramos demokratijai programos 
projektą „Lietuvos patirties per-
davimas stiprinant Butano ins-
titucijų administracinius gebėji-
mus bei skatinant demokratines 

reformas Butane“.
2017 m. Azijos plėtros banko 

duomenimis, Butano ekonomi-
ka yra greičiausiai auganti Azi-
joje. Prognozuojama, kad šiais 
metais Butano ekonomika turė-
tų augti 8,2 proc., o 2018 m. au-
gimas turėtų pasiekti 9,9 proc. 
Šios šalies ekonomika remiasi 
žemės ūkiu, miškininkyste, turiz-
mu ir elektros energijos gamyba. 
Vis daugiau dėmesio skiriama 
pritraukti užsienio investicijas, 
stiprinti prekybą su užsienio 
valstybėmis.

Butanas pasaulyje garsėja 
kaip viena laimingiausių valsty-
bių (pagal 2006 m. „Business 
Week“ vertintą laimės indeksą 
Butanas užėmė pirmą vietą Azi-
joje ir aštuntą pasaulyje). Nuo 
1971 m. šalis atsisakė vertin-
ti bendrąjį vidaus produktą kaip 
vienintelį šalies pažangos matą 
ir pristatė „Bendros nacionalinės 
laimės“ („Gross National Happi-
ness“) idėją, kurios tikslas – pa-
siekti pusiausvyrą tarp dvasinės 
ir materialinės gerovės.

Svečius iš Butano Karalystės sutiko Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. 
Urmanavičius/Dovilės Ciūnienės nuotrauka 

Specialistai diskutavo apie pagalbą socialinės 
rizikos asmenims

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės vadovai ir admi-
nistracijos specialistai kartu su 
Pirminės sveikatos priežiūros 
centro vadovu Benjaminu Čepu 
aptarė pagalbos teikimo socia-
linės rizikos asmenims klausi-
mus.  Susitikimo metu akcen-
tuota, kad dažniausi sunkumai, 
kalbant apie socialinės rizikos 
asmenis, yra piktnaudžiavimas 
svaigalais,  gyvenamojo būsto 
neturėjimas, socialinių įgūdžių 
stoka.  Kylančias bėdas pade-
da išspręsti socialiniai darbuo-
tojai, Savivaldybės ir seniūnijų 
specialistai, medikai, tačiau ne 
visi socialinės rizikos asmenys 
gali savarankiškai spręsti savo 
socialines problemas, kurti ry-
šius su bendruomene ir savimi 
pasirūpinti.

Dėl šios priežasties susitikime 
svarstytos galimybės padėti mi-
nėtiems asmenims ir nukreip-

ti juos į socialines paslaugas 
teikiančias institucijas: sociali-
nės reabilitacijos centrus, sa-
varankiško gyvenimo namus, 

turinčius sveikatos problemų – 
į pensionus, kuriuose teikiama 
visa reikalinga priežiūra ir gy-
dymas.

Susitikime aptarti pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims klausimai/Dianos Sin-
kevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės maudyklose ir poilsio zonose vandens kokybė atitinka 
Lietuvos higienos normos reikalavimus

Sveikatos mokymo ir ligų pre-
vencijos centras, įvertinęs gau-
tus liepos mėnesio pirmos pusės 
maudyklų vandens kokybės ty-
rimų rezultatus, informuoja, kad 
visose Druskininkų savivaldybės 
maudyklose ir poilsio zonose van-
dens kokybė atitinka Lietuvos hi-

gienos normos HN 92:2007 „Pa-
plūdimiai ir jų maudyklų vandens 
kokybė“ reikalavimus, maudytis 
jose saugu.

Maudyklų vandens kokybė  ver-
tinama pagal 2 mikrobiologinius 
parametrus: žarninius enteroko-
kus ir žarnines lazdeles. Atsižvel-

giant į higienos normos reikalavi-
mus, žarninių enterokokų turi būti 
ne daugiau kaip 100 kolonijas su-
darančių vienetų 100 ml vandens, 
o žarninių lazdelių – ne daugiau 
kaip 1000/100 ml vandens.

Atlikti  tyrimai  Vijūnėlės tven-
kinio maudykloje, Ilgio, Lateže-

rio, Ešerinio,  Avirio ežeruose, Al-
kos tvenkinyje. Gauti  maudyklų 
vandens kokybės tyrimų rezulta-
tai  atitiko Lietuvos higienos nor-
mos HN 92:2007 „Paplūdimiai 
ir jų maudyklų vandens kokybė“  
nustatytus reikalavimus.

Vandens kokybės tyrimai bus 

reguliariai atliekami kas dvi savai-
tes birželio, liepos, rugpjūčio mė-
nesiais iki rugsėjo 15 d. Nusta-
čius reikalavimų neatitikimų, kai 
mikrobiologiniai parametrai nea-
titinka higienos normos reikala-
vimų, turi būti atliekami papildo-
mi tyrimai.
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Aptarta Druskininkų savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano koregavimo eiga

Pirmadienį Druskininkų savival-
dybės vadovai ir administracijos 
specialistai aptarė Druskininkų 
bendrojo plano koregavimo eigą 
ir sprendinius. „Bendrasis planas 
– labai svarbaus savivaldybei te-
ritorijų planavimo dokumentas, 
todėl į jo rengimo darbus žiūrime 
labai atsakingai. Procedūrų ter-
minai nėra trumpi, tačiau tikimės 
kokybiško, bendruomenei ir po-
tencialiems investuotojams nau-
dingo rezultato“,  – sakė savival-
dybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė.

Primename, kad 2008-aisiais 
patvirtintą Bendrąjį planą nu-
spręsta koreguoti dėl Teritorijų 
planavimo įstatymo pasikeitimų, 
intensyvios savivaldybės plėtros, 
gyventojams ir verslininkams iš-
sakius pastabų apie kai kuriuos 
neatitikimus.

2015 metų pabaigoje Druski-
ninkų savivaldybės administra-
cijos direktorė Vilma Jurgele-
vičienė pasirašė įsakymą dėl 
Druskininkų savivaldybės teri-
torijos bendrojo plano koregavi-
mo. Įsakymu patvirtinta bendro-
jo plano koregavimo planavimo 
darbų programa.

2016 metų vasario mėnesį su 
Savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano koregavimo viešąjį konkur-
są laimėjusios akcinės bendro-
vės „Urbanistika“ atstovais buvo 
pasirašyta sutartis.

Atlikus bendrojo plano spren-
dinių įgyvendinimo stebėseną, 
2016 m. rugpjūčio mėnesį stebė-
senos rezultatus patvirtino savi-

valdybės Taryba.
Šiuo metu Druskininkų savival-

dybės teritorijos bendrasis pla-
nas baigiamas koreguoti. Per 
visą laikotarpį gauta daugiau 
kaip 80 gyventojų ir verslininkų 
pastabų ir pasiūlymų dėl Ben-
drojo plano koregavimo.  Išana-
lizuoti visi siūlymai, atsakyta į 
klausimus, atliktos visuomenės 
informavimo procedūros.

Iki rugpjūčio 4 dienos Savival-
dybės administracijos specialis-
tai, galutinai išanalizavę tinkamai 
pakoreguotus sprendinius,  juos 
teiks 21-ai planavimo sąlygas iš-
davusiai institucijai derinimo pro-
cedūrai atlikti  bei Valstybinei 
teritorijų planavimo inspekcijai 
parengto dokumento tikrinimui.

Teisės aktų nustatyta tvarka 
suderintas ir patikrintas pakore-
guotas  Druskininkų savivaldy-
bės teritorijos bendrasis planas 
bus teikiamas tvirtinti Tarybai.
Druskininkų savivaldybės vado-
vai pabrėžė, kad visos Bendro-
jo plano koregavimo procedū-
ros turi būti atliktos kokybiškai, 
nes Bendrasis planas yra labai 
svarbus dokumentas visiems: 
ir savivaldybės gyventojams, ir 
verslininkams, ir potencialiems 
investuotojams. Bendrajame 
plane numatomi galimi žemės 
naudojimo būdai, įvardijamos 
teritorijos, kurioms nustatomi 
atitinkami reglamentai ir kiti la-
bai svarbūs sprendiniai numato-
mai veiklai.

Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai aptarė Druskininkų 
bendrojo plano koregavimo eigą ir sprendinius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptartas pėsčiųjų-dviračių tako „Žvaigždžių 
orbita“ rekonstravimas

Antradienį Druskininkų savival-
dybės vadovai ir administracijos 
specialistai susitiko su pėsčiųjų-
dviračių tako „Žvaigždžių orbita“ 
rekonstrukcijos techninio projek-
to rengėjais ir aptarė, jog būtina 
techninį projektą išskaidyti į eta-
pus tam, kad būtų galima efekty-
viau pritraukti lėšų. Pagal pasikei-
tusias finansavimo sąlygas dabar 
efektyviau finansuojami mažes-
ni objektai. Todėl, siekiant grei-
čiau sutvarkyti „Žvaigždžių orbi-
tą“, darbus tikslinga atlikti etapais. 
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduoto-
jas Rimas Valenta išsamiai pri-
statė 1968 metais nutiesto pės-
čiųjų-dviračių tako bendruosius 
duomenis ir pažymėjo, kad su-
tvarkyti šį objektą yra būtina, nes 
Druskininkų centrą su etnografi-
niu Švendubrės kaimu jungiančio 
dviračių tako būklė vietomis yra 
prasta: prieš penkiasdešimt metų 
tiestas asfaltas ištrupėjęs dėl me-
džių šaknų, besikeičiančių oro są-
lygų poveikio.

„Druskininkuose dviračius ren-
kasi ir bendruomenės nariai, ir 
iš svetur atvykę turistai. Pėsčių-
jų-dviračių takas „Žvaigždžių or-
bita“ yra labai populiarus, todėl 
norime, kad jis būtų patogus, pri-
taikytas dviratininkų poreikiams, 
o kartu galėtume rengti ir auto-
mobilių sporto varžybas“, – sakė 
meras R. Malinauskas.

Sprendimas rekonstruoti taką 
priimtas 2013 metais, 2014 me-
tais buvo  parengtas pėsčiųjų-
dviračių tako „Žvaigždžių orbita“ 
rekonstravimo techninis projek-

tas, kuris buvo suderintas su LR 
Susisiekimo ministerija bei Kelių 
direkcija ir finansuotas Valstybės 
lėšomis. Pasikeitus finansavimo 
sąlygoms, su techninio projekto 
rengėjais kalbėta, kad projektą 
būtina skaidyti į kelis etapus tam,  
kad efektyviau būtų pritrauktas 
finansavimas. Planuojama, kad 
tako rekonstrukcijai lėšų bus skir-
ta iš Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų, Druskininkų savivaldy-
bės biudžeto, Kelių priežiūros ir 
plėtros programos lėšų, taip pat 
bus ieškoma galimybių pritrauk-
ti lėšų iš kitų šaltinių.

Pagal teisės aktus korektūrą 

daro pirminio projekto rengėjai, 
todėl su jais buvo aptartos są-
lygos, kainos ir projekto paren-
gimas.

Pasitarime pažymėta, kad, re-
konstravus pėsčiųjų-dviračių 
taką „Žvaigždžių orbita“, jame 
būtų įrengtos naujos pavėsinės,  
dviračių stovai, informacinės ro-
dyklės ir stendai, kita reikalinga 
mažoji infrastruktūra. Taip pat 
planuojama šį dviračių taką pri-
taikyti ir automobilių sportui – 
įrengus apsaugines tvoreles ir 
atitvarus, dviračių take būtų ga-
lima organizuoti profesionalias 
automobilių sporto varžybas.

Susitikime su pėsčiųjų-dviračių tako „Žvaigždžių orbita“ rekonstrukcijos techninio 
projekto rengėjais aptarti aktualūs šio tako rekonstrukcijos klausimai/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka 

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija informuoja, kad 2017 
m. liepos 5 d. Lietuvos Respubli-
kos Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija patvirtino Šeimų, augi-
nančių vaikus su sunkia negalia, 
socialinio saugumo stiprinimo pri-
taikant būstą ir gyvenamąją aplin-
ką 2017 metais tvarkos aprašą 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/d52f0640615611e7919
8ffdb108a3753).

Vadovaujantis šiuo aprašu, būs-
tas ir gyvenamoji aplinka gali 
būti pritaikoma neįgaliems vai-
kams, kuriems nustatytas sun-
kus neįgalumo lygis ir specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis bei 
turintiems judėjimo ir (arba) apsi-
tarnavimo funkcijų sutrikimų.

Būsto pritaikymas apima mi-
nimalų būsto ir gyvenamosios 
aplinkos pertvarkymą. Tai gali 
būti būsto įėjimo pritaikymas, 
keltuvų įrengimas, sanitarinių 
mazgų pritaikymas, vidinių durų 
platinimas, vandentiekio ir kana-
lizacijos įrengimas ir kiti panašūs 
darbai. Darbus organizuoja sa-

vivaldybės administracija arba 
pats pareiškėjas. Būsto pritaiky-
mo darbų išlaidos šeimoms, au-
ginančioms vaikus su sunkia ne-
galia, dengiamos iš valstybės 
biudžeto. Vieno būsto pritaiky-
mo išlaidoms dengti gali būti ski-
riama ne didesnė nei 105 bazinių 
socialinių išmokų dydžio suma 
(šiuo metu tai yra 3990 eurų). 
Druskininkų savivaldybei šiam 
tikslui skirta 4057,62 eurų.

Būstas turi būti neįgalaus vaiko, 
kuriam prašoma pritaikyti būstą, 
įstatymų nustatyta tvarka dekla-
ruota ir faktinė nuolatinė gyvena-
moji vieta.

Prašymai pritaikyti būstą ir do-
kumentai, įrodantys asmens teisę 
į būsto pritaikymą, teikiami Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos Socialinės paramos skyriuje 
iki 2017 m. rugpjūčio 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos 
galima kreiptis į Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos Soci-
alinės paramos skyrių, Vasario 
16-osios g. 7, tel. (8 313) 55744, 
el. p.: asta.s@druskininkai.lt

Priimami prašymai pritaikyti 
būstą sunkią negalią turintiems 

vaikams

Plečiami Druskininkų ekskursinio 
traukinuko maršrutai

Druskininkiečių ir kurorto sve-
čių pamėgto geltonojo ekskur-
sinio apžvalginio traukinuko 
maršrutai keičiami ir plečiami.  
Nuo šiol bus keletas  skirtingų 
maršrutų. Atsižvelgiant į kurorto 
specifiką, pirmoje dienos pusė-
je traukinukas važiuos trumpai-
siais maršrutais, kurie prasidės 
nuo Pramogų aikštės, apims 
kurorto centrą ir truks 15-20 
min. Antroje dienos pusėje bus 
organizuojami didieji ekskursi-
niai pažintiniai maršrutai su su-
stojimais kurorto centre ir prie 
pažintinių objektų, tokių kaip K. 
Dineikos sveikatingumo parkas, 
Grožio šaltinis, taip pat prie di-
džiųjų sveikatinimo centrų. 

Numatomas pradinis ilgo-
jo pažintinio maršruto taškas 
– „Eglės“ sanatorija, tačiau 
traukinukas stos specialiais 
stendais pažymėtose trauki-
nuko sustojimo vietose, kurio-
se bus galima išlipti, apsižval-
gyti. Norintieji galės prisijungti 
prie pažintinio maršruto ir tęs-
ti apžvalginę ekskursiją nuo bet 
kurios sustojimo vietos. Planuo-
jama, kad didysis ekskursinis 
maršrutas truks apie 1-1,5 val., 
atsižvelgiant į eismo kurorte in-
tensyvumą ir keleivių srautus.

„2014 m. į kurorto erdves iš-
riedėjęs traukinukas važiavo 
apžvalginiu maršrutu Vijūnė-
lės parke ir aplink Druskonio 

ežerą. Manome, kad šiuo metu 
laikas pokyčiams. Neabejoju, 
kad naujieji maršrutai patiks ir 
bendruomenei, ir kurorto sve-
čiams“, – šią savaitę organizuo-
tame Druskininkų savivaldybės 
vadovų ir turizmo specialistų 
susitikime sakė meras R. Mali-
nauskas.

Susitikime aptarti galimi marš-
rutai, jų specifika, ekskursijų 
grafikas. Turizmo ir verslo infor-
macijos centras yra traukinuko 
valdytojas ir artimiausiu metu 
parengs tikslų ekskursijų grafi-
ką, kurį bus galima rasti Drus-
kininkų savivaldybės ir Turizmo 
ir verslo informacijos centro tin-
klalapiuose, socialiniuose tin-
kluose, informacinėse lentose.

Naujiesiems maršrutams šiuo 
metu galioja Tarybos patvirtintos 
kainos: suaugusiam bilietas kai-
nuoja 3 eurus, vaikui – 2 eurus.

Primename, kad Druskininkų 
ekskursinis traukinukas įsigytas 
pagal Druskininkų savivaldybės 
administracijos įvykdytą Euro-
pos Sąjungos finansuotą pro-
jektą „Kaimynus jungiantis eko-
loginis turizmas“. Traukinuką 
sudaro garvežiukas ir du vago-
nai, juo vienu metu po Druski-
ninkus gali keliauti daugiau kaip 
penkiasdešimt keleivių.

Ateityje svarstoma teikiamas 
paslaugas dar labiau tobulinti, or-
ganizuojant ekskursijas su gidais. 

Druskininkiečių ir kurorto svečių pamėgto geltonojo ekskursinio apžvalginio trauki-
nuko maršrutai keičiami ir plečiami/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Kurortas pasidalino darbo turizmo srityje patirtimi su „Erasmus+“ programos

Lietuva prasideda nuo Drus-
kininkų – seniausio ir moder-
niausio šalies kurorto, kuriame 
vertingą patirtį turizmo srity-
je sukaupę verslininkai mielai 
savo žiniomis dalinasi su stu-
dentais iš Lietuvos ir užsie-
nio. Tuo įsitikino Erasmus pro-
gramos projekto „Equality in 
practise and work“ dalyviai, 
aštuoni jaunuoliai iš Rumuni-
jos, birželio 18-liepos 1 dieno-
mis atlikę praktiką Druskinin-
kuose. 

Penkios merginos: Roksana, 
Mihaela, Danut, Georgiana, Cos-
min ir trys vaikinai Norbert, Ale-
xandru, Andrei, gyvenantys  ir be-
simokantys Rumunijoje, Teoretiko 
Mihail Kogalniceanu licėjuje, sė-
mėsi žinių turizmo srityje.

Projektą globoti sutikęs  Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas  džiaugiasi 
geranoriškais verslininkais, su-
tikusiais prisidėti prie projekto ir 
pabrėžia, kad patirtis tampa ver-
tinga tuomet, kai ji yra perduoda-
ma.  „Nuėję ilgą kelią, sukaupėme 
vertingos patirties ir autentiškų ži-
nių turizmo bei sveikatinimo sri-
tyse. Tiems, kurie Druskininkus 
atrado jų klestėjimo laikotarpiu, 
noriu priminti, kad prieš du de-
šimtmečius Druskininkai buvo ant 
bankroto ribos. Ir tik bendromis 
druskininkiečių pastangomis pa-
vyko kurortą atgaivinti. Dirbome 
labai daug, ir  tas procesas buvo 
be galo įdomus!  Neabejoju, kad 
tiems, kurie iš tiesų domisi turiz-
mo sektoriumi, projektų vystymu 
ir inovacijomis, Druskininkų turiz-
mo srityje dirbančių specialistų 
žinios yra įdomios ir naudingos.  
Džiugu, kad Druskininkų patirtis 
domina ne tik Lietuvos, bet ir už-
sienio studentus“, – sako Druski-
ninkų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Druskininkų verslininkai gera-
noriškai  atsiliepė į mero iniciaty-
vą globoti projektą – dvi savaitės 

Druskininkuose jaunuolių iš Ru-
munijos atmintyje išliks ilgam: pir-
miausia dėl žinių, kurias jie gavo, 
kiekvieną dieną praktikuodamiesi 
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio 
centre AQUA, Druskininkų turiz-
mo ir verslo informacijos centre, 
„Grand SPA Lietuva“, „Eglės“ sa-
natorijoje, viešbutyje „Goda“. Ge-
ranoriški verslininkai ne tik mokė 
svečios šalies jaunimą, bet ir pa-
sirūpino jų  maitinimu, transportu, 
kvietė į įstaigų organizuotas šven-
tes. 

„Jauni ir veržlūs žmonės labai 
laukiami „Eglės“ sanatorijoje, ir 
mes džiaugiamės, turėję progą 
perduoti savo patirtį ir žinias jau-
nuoliams iš Rumunijos. Nors lai-
ko turėjome tikrai nedaug, tačiau 
stengėmės praktikantams suteikti 
kuo daugiau žinių – svečiai iš Ru-
munijos išbandė kambarinių, pa-
davėjų, laisvalaikio organizatorių 
ir viešbučio registratorių darbą ir 
iš arčiau susipažino su šių profe-
sijų subtilybėmis. Nuoširdžiai tiki-
mės, kad mūsų svečiai namo iš-
vyko, papildę savo žinių bagažą 
naujomis ir vertingomis pamoko-
mis“, – teigė „Eglės“ sanatorijos 
personalo vadovė Vilma Baltru-
šienė. 

„Mūsų praktikantams Roksanai 
ir Norbertui teko nemažai iššūkių, 
labiausiai jiems kliudė nepasiti-
kėjimo keliantis kalbos barjeras, 
tačiau jie buvo šaunūs padėjėjai 
Vandens parko baseinų ir nusilei-
dimo kalnelių instruktoriams bei 
vaikų erdvės darbuotojams. Iš-
vykdami, studentai mūsų įmonei 
padėkojo, padovanodami suve-
nyrų iš Rumunijos ir kukliai prisi-
pažino, kad tai – išskirtinė prak-
tika, pareikalavusi ne tik praktinių 
įgūdžių, bet ir lakios fantazijos, 
bandant nepasimesti įvairiose si-
tuacijose“, – pasakoja Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centro 
AQUA Klientų aptarnavimo sky-
riaus vadovė Inga Šinkonienė. Ji 
prisiminė, kad visa jaunuolių gru-

pė, vieną vakarą po darbų apsi-
lankiusi Vandens parke, liko su-
žavėta maudynėmis ir žadėjo dar 
kada nors čia sugrįžti.

Praktiką atlikę angliškai kalban-
tys jaunuoliai iš arti pamatė, kaip 
dirba didžiosios sveikatinimo įs-
taigos, savo jėgas išmėgino įvai-
riuose padaliniuose, sužinojo, 
kokie reikalavimai keliami darbuo-
tojams. 

„UAB „Grand SPA Lietuva“ var-
du norime nuoširdžiai padėkoti 
Druskininkų savivaldybei už su-
teiktą galimybę dalyvauti tokia-
me gražiame projekte. Darbuoto-
jai yra didžiausias mūsų įmonės 
turtas. Buvo labai malonu stebė-
ti mūsų komandos narių pastan-
gas, siekiant užtikrinti svečių iš 
Rumunijos komfortą ir pačius ge-
riausius įspūdžius viso projekto 
metu. Galime didžiuotis, jog tu-
rime tokį šaunų kolektyvą, kuris 
noriai dalijosi savo sukaupta pa-
tirtimi skirtinguose „Grand SPA 
Lietuva“ padaliniuose. Linkime 
sėkmės jaunuoliams iš Rumuni-
jos ir tikimės, jog jų  įgyta patirtis 
projekto metu pasitarnaus jų švie-
siai ateičiai“, – sakė UAB  „Grand 
SPA Lietuva“ generalinio direkto-
riaus pavaduotojas Aurimas Bie-
liauskas.

Nors pagrindinis praktikos tiks-
las buvo įgyti vertingų žinių, ta-
čiau jaunuoliai išbandė ir dau-
gybę Druskininkuose siūlomų 
pramogų. Jas geranoriški versli-
ninkai jaunimui suteikė nemoka-
mai.

Pažintį su kurortu studentai iš 
Rumunijos pradėjo su Druskinin-
kų turizmo ir verslo informacijos 
centro jiems skirtu gidu, kuris jau-
nimui surengė įdomią ekskursiją 
ir supažindino su kurorto istorija.  

Uždarosios akcinės bendro-
vės „Romnesa“ kolektyvas pri-
statė šakočio kepimo ypatumus, 
o Vilkės golfo aikštyno šeiminin-
kai jaunimą pakvietė į smagią gol-
fo pamoką. Po jos svečiai iš Ru-

Savo patirtimi su projekto dalyviais dalijosi ir Druskininkų turizmo ir verslo informaci-
jos centro kolektyvas/Andriaus Švitros nuotrauka

Vertingos patirties įgyta Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre AQUA/Andriaus 
Švitros nuotrauka

Praktinius darbo įgūdžius projekto dalyviai tobulino ir viešbutyje „Goda“/Andriaus Švi-
tros nuotrauka

Rumunams smagu buvo pažvelgti į Druskininkus iš paukščio skrydžio, keliantis „Lynų 
keliu“/Andriaus Švitros nuotrauka

Jauni ir veržlūs žmonės labai laukiami „Eglės“ sanatorijoje/Andriaus Švitros nuotrauka

Praktikantai buvo svetingai sutikti „Grand SPA Lietuva“/Andriaus Švitros nuotrauka

Neišdildomų įspūdžių suteikė pramogos „Vilkės“ golfo laukuose/Andriaus Švitros nuotrauka
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munijos dar aplankė Leipalingio 
dvarą. 

Druskininkuose esantis „One“ 
nuotykių parkas jaunuolius pa-
kvietė išbandyti ekstremalias 
pramogas medžiuose, o norin-
tieji savo jėgas išmėgino, pramo-
gaudami vandens slidėmis Alkos 
tvenkinyje. Visuomenės sveikatos 
biuras svečiams surengė šiaurie-
tiško ėjimo žygį vaizdingais Drus-
kininkų maršrutais. 

Jaunimas iš Rumunijos nekan-
triai laukė kelionės „Lynų keliu“,  
jungiančiu kurorto centrą su žie-
mos pramogų kompleksu „Snow 
Arena“. 

Laisvalaikį studentai taip pat lei-
do prasmingai – lankė Jaunimo 
užimtumo centrą ir pramogavo K. 
Dineikos sveikatingumo parko er-
dvėse. 

Studentus į Druskininkus atly-
dėjusi jų mokytoja Georgiana Bu-

suioceanu džiaugėsi vertinga pa-
tirtimi ir šiltu, svetingu priėmimu. 
„Džiaugiuosi, kad pamatėme šį 
gražų miestą, kad mokiniai turė-
jo galimybę susipažinti su turizmo 
sektoriaus darbo organizavimu iš 
arti. Be viso to, labai džiaugiuo-
si, kad buvo suteikta galimybė iš-
mėginti pramogas ir geriau pažinti 
jūsų kultūrą. Esu dėkinga Druski-
ninkų savivaldybės  merui už su-
teiktas galimybes ir rūpestį“. 

Visą praktikos laikotarpį ir pra-
mogas fiksavo VšĮ „Kantri media“ 
vaizdo operatoriai Andrius Švi-
tra ir Robertas Kisielius. Vaizdo 
įrašus galėsite pamatyti „Mano 
Druskininkai“ interneto svetai-
nėje: www.manodruskininkai.lt, 
Druskininkų savivaldybės tinkla-
lapyje, socialiniuose tinkluose. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

 dalyviais iš Rumunijos

Smagių akimirkų jaunimas patyrė „One“ parke/Andriaus Švitros nuotrauka

Svečiai iš Rumunijos „Grand SPA Lietuva“ turėjo progos išmėginti savo sugebėjimus 
įvairiose turizmo paslaugų  srityje/Andriaus Švitros nuotrauka

Jauniems žmonėms ateityje pravers patirtis, įgyta, praktikuojantis Druskininkuose/An-
driaus Švitros nuotrauka

Jaunuoliai išmėgino ir „WakePark/Orangutanas“ siūlomas vandenlentes ant Alkos 
tvenkinio/Andriaus Švitros nuotrauka

„Ryto“ gimnazijos abiturientai atsisveikino 
su mokykla

Praėjusį ketvirtadienį „Ryto“ 
gimnazijoje surengta iškil-
minga atestatų įteikimo šven-
tė. 130 abiturientų tądien 
įteikti atestatai.  

Per 2017 metų brandos eg-
zaminų sesiją 12 mokinių gavo 
aukščiausius – 100 balų įverti-
nimus (2016 m. – 7 mokiniai). 
Trys iš jų – Agota Gintutytė, Žil-
vinas Graužys ir Akvilė Pajau-
rytė – gavo po du „šimtukus“, 
kiti – po vieną.

Iš dešimties 2017 metais lai-
kytų egzaminų septynių dalykų 
(biologijos, chemijos, geografi-
jos, fizikos, informacinių tech-
nologijų, istorijos ir rusų k.) iš-
laikė visi abiturientai, vienas 
mokinys neišlaikė anglų kalbos, 
du mokiniai – matematikos (visi 
trys iš Švietimo centro), septy-
ni „Ryto“ gimnazijos mokiniai 
neišlaikė lietuvių kalbos ir lite-
ratūros valstybinio egzamino. 
Geriausi valstybinių brandos 

egzaminų pasiekimai, lyginant 
su kitomis savivaldybėmis yra 
anglų kalbos, matematikos, is-
torijos ir geografijos.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Andriaus Švitros nuotraukos

Nuotraukų galerija 
„Facebook“ paskyroje 

„Mano Druskininkai“

„Bočiai” varžėsi pasagos mėtymo varžybose

Liepos 13 dieną Druskininkų „Bočių“ pasagos mėtymo klubas surengė pasagos mėtymo varžybas su 
bičiuliais iš Marijampolės. Druskininkų komandoje 1-ąją vietą laimėjo Zita Jančiauskienė; 2-ąją – Algi-
mantas Januška; 3-ąją – Aldona Šovienė. Marijampoliečių komandoje pirmoji buvo Romulada Garkaus-
kienė; 2-ąją vietą užėmė Antanas Sutkaitis, o 3-ąją – Petras Dambrauskas.



2017 m. liepos 20 d.                                                          Savaitraščio Nr. 113 6

Viktorija MITKUTĖ

Šiandien jau sunku patikėti, kad 
daugiau nei 200 metų istoriją tu-
rintis kurortas, laikomas viena pa-
traukliausių sveikatinimo, kultūros 
ir konferencinio turizmo vietų ša-
lyje, mažiau negu prieš du dešim-
tmečius buvo atsidūręs ties riba 
„būti ar nebūti“. 

„Žmonės jau netikėjo, kad jų 
gimtasis miestas atsigaus, nema-
žai gyventojų nesiejo su juo vilčių 
ir progai pasitaikius išvažiavo. O 
tie, kurie nenorėjome nuleisti ran-
kų, tikėjome, kad miestas turi di-
deles perspektyvas, žinojome ir 
tai, kad kritinį tašką turime įveik-
ti patys, – prisimindamas tuos 
laikus, kai stojo prie Druskinin-
kų savivaldybės vairo ir kartu su 
bendraminčiais ėmė kurti strate-
giją, kaip gyventi toliau, pasakoja 
meras Ričardas Malinauskas. – 
Mes jau tada nusprendėme, kad 
būsime visus metus veikiantis ku-
rortas visiems, todėl reikia kurti 
įvairias paslaugas ir pramogas po 
stogu, kad jos veiktų nepriklauso-
mai nuo oro ir tiktų visiems – nuo 
mažo iki pagyvenusio. Tai pasitei-
sino su kaupu, nes darbo visi turi 
ne tris keturis mėnesius, o visus 
metus ir niekam nereikia galvoti, 
ką veiks rudenį ar žiemą.“

Pasak R. Malinausko, tuomet 
patvirtintų strateginių miesto ir 
kurorto vystymo krypčių nuose-
kliai laikomasi, o lūžis įvyko tada, 
kai savivaldybė, pamačiusi, kad 
verslas nerizikuos investuoti į ve-
getuojantį miestą, nusprendė pati 
imtis darbų, kurie paprastai laiko-
mi verslo prerogatyva, – pradėjo 
investuoti į kurorto infrastruktū-
rą. O po kelerių kryptingo darbo 
metų Druskininkų perspektyvo-
mis patikėjo ir verslas. 

„Savivaldybė ilgai ieškojo vers-
lininkų, kurie imtųsi įgyvendinti 
Vandens parko projektą, bet vers-
las jo nesiėmė. Nusprendėme in-
vestuoti patys ir tai padėjo vėliau 
pritraukti ne vieną dešimtį milijonų 
eurų kitiems mūsų sumanymams 
įgyvendinti, – į klausimą, kaip pa-
vyko vėl įsukti ratą, lėmusį, kad 
šiandien Druskininkų pasiekimais 
džiaugiasi ne tik kurorto gyvento-
jai, bet ir visa Lietuva, atsako me-
ras ir priduria: – Prieš 10 metų rei-
kėjo įkalbinėti, kad kas nors mieste 
pardavinėtų ledus, o šiuo metu jau 
susidarė eilės norinčiųjų mieste 
teikti dviračių, velomobilių nuomos 
ir kitas paslaugas.“ 

Ir svečiams, ir saviems 
Kai kuriems Lietuvos regionams 

sparčiai tuštėjant, o šalies val-
džiai ieškant būdų, kaip juos re-
animuoti, Druskininkai gali būti 
pavyzdys, kiek daug gali nuveik-
ti sutelktai dirbdama vietos ben-
druomenė ir verslas. 

Kurorto svečiai, kurių vienu metu 
Druskininkai gali priimti daugiau 
kaip 8 tūkstančius, pamėgo ne 
tik sveikatinimo procedūras, bet 
ir aktyviam poilsiui ir pramogoms 
skirtas erdves: lankytojų nestoko-
ja Vandens pramogų parkas, žie-
mos pramogų kompleksas „Snow 
Arena“, golfo aikštynas ir kiti pra-
mogų objektai. Kurorto patrauklu-
mą dar labiau padidino vienintelis 
Lietuvoje ir Baltijos šalyse Lynų 
kelias, kuriuo iš miesto centro 
per Nemuną galima persikelti oro 
gondolomis. 

Prieš dvejus metus duris atvė-
rė atnaujintas istorinis Karolio Di-
neikos sveikatingumo parkas, ku-

riame rekonstruotos kaskadinės 
maudyklės, sutvarkyta parko inf-
rastruktūra, įrengta lauko treni-
ruoklių, vaikų žaidimų aikštelių. 
Taip pat atnaujinti kiti populiarūs 
Druskininkų parkai, pavyzdžiui, 
centre esantis Gydyklų parkas, 
kurio pagrindine puošmena ir 
lankomiausia kurorto vieta tapo 
Druskininkų muzikinis fontanas. 
Atnaujintas tarp Druskonio ežero 
ir Vijūnėlės tvenkinio esantis Vijū-
nėlės parkas, kuris kiekvieną pa-
vasarį visus džiugina įspūdinga 
narcizų jūra bei japoniškų saku-
rų žiedais.

Druskininkai – neįgaliesiems 
draugiškas kurortas. Infrastruk-
tūra, Ilgio ežero paplūdimys pri-
taikyti negalią turintiems žmo-
nėms, atnaujintame K. Dineikos 
sveikatingumo parke veikia sū-
pynės, skirtos judėjimo negalią 
turintiems žmonėms. Druskinin-
kų vandens parke įrengti keltu-
vai į baseiną bei specialiai pirtims 
pritaikytas karščiui atsparus neį-
galiojo vežimėlis, „Snow Arena“ 
neįgaliesiems siūlo išbandyti mo-
noslidę, paslaugų sektoriuje dir-
bantys verslininkai taip pat atsi-
žvelgė į negalią turinčių svečių 
poreikius. 

„Mums labai svarbu suteikti kuo 
daugiau įvairių kokybiškų paslau-
gų ir sudaryti komfortiškas sąly-
gas kurorto svečiams, nes apie 
70–80 proc. verslininkų ir jų su-
kurtų darbo vietų susijusios su 
sveikatinimo, apgyvendinimo, po-
ilsio ir kitų paslaugų jiems teikimu, 
tačiau visomis paslaugomis, ku-
rios siūlomos mūsų svečiams, su 
specialiais abonementais, sutei-
kiančiais dideles nuolaidas, mie-
lai naudojasi ir vietiniai gyvento-
jai“, – sako R. Malinauskas. 

Tai, kad rūpindamiesi kuror-
tu druskininkiečiai neužmiršta ir 
kaimo gyventojų, liudija čia vyks-
tantys pokyčiai: net 9 iš 10 Drus-
kininkų savivaldybės kaimiškųjų 
bendruomenių turi naujus, pato-
gius bendruomenės namus!

Druskininkuose – profesiona-
li sporto bazė 

Druskininkams augant kartu 
buvo tobulinama ir kurorto spor-
to infrastruktūra. Kaip teigia R. 
Malinauskas, viena iš Druskinin-
kų plėtojimo krypčių – profesio-
nalaus komercinio sporto kryptis, 
todėl dar 2001 m. įsteigtas šiuo-
laikiškas sporto centras su ketu-
rių šimtų vietų sale žiūrovams, 
o 2009 m. įrengtas universalus 
sporto aikštynas su aukščiausią 
įvertinimą turinčia dirbtinės dan-
gos futbolo aikšte, kurioje gali 

vykti aukšto rango tarptautinės 
futbolo varžybos.

Druskininkuose šiuo metu įren-
ginėjamas visai šalies ir tarptau-
tinei sporto bendruomenei reikš-
mingas objektas – Sportininkų 
rengimo centras. Druskininkų 
savivaldybės taryba, įvertinusi 
objekto svarbą Lietuvai, centro 
statybai skyrė žemės sklypą vie-
noje gražiausių Druskininkų vietų, 
šalia Ratnyčėlės upės.

Šiuo metu jau įrengta universa-
li sporto salė, 25 m ilgio 8 takų 
plaukimo baseinas, atskiros dvi-
kovės sporto šakų, bokso, treni-
ruoklių ir kitos salės, įrenginėja-
mas stadionas, metimo sektorius, 
viešbutis.

Žiemos sporto mėgėjus visus 
metus džiugina profesionalios 
„Snow Arenos“ trasos. Šiai are-
nai yra išduotas Tarptautinės sli-
dinėjimo federacijos (FIS) pažy-
mėjimas, kuriuo patvirtinama, 
kad trasa atitinka aukščiausio ly-
gio reikalavimus, o portalas Ski-
resort.info „Snow Arenai“ su-
teikė aukščiausią įvertinimą – 5 
žvaigždutes. 

Visi Druskininkų savivaldybės 
mokyklų šeštų klasių mokiniai 
dalyvauja nemokamose slidinė-
jimo pamokose. Šią programą 
moksleiviams savivaldybė inici-
javo siekdama, kad jaunoji drus-
kininkiečių karta užaugtų pa-
žinusi slidinėjimo galimybes. 
Programa finansuojama Druski-
ninkų savivaldybės ir „Snow Are-
nos“ lėšomis. 

Druskininkų infrastruktūra pui-
kiai pritaikyta ir tarptautinėms 
sporto varžyboms. Būtent čia 
2021 m. vyks pasaulio lietu-
vių sporto žaidynės. „Dėl teisės 
rengti XI pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes varžėsi Palanga, Klai-
pėda, Birštonas, bet laimėjome 
mes, nes jau dabar turime pui-
kią sporto bazę, aikštynų, o per 
ketverius artimiausius metus taip 
pat neketiname sėdėti rankų su-
dėję“, – sako Druskininkų meras 
R. Malinauskas. 

Trūksta tik modernaus Kultū-
ros centro 

Druskininkai ne tik džiaugiasi 
sėkme, bet ir turi ateities planų. 
Vienas reikšmingiausių projek-
tų – modernus Kultūros centras, 
kuriame bus galima organizuoti 
tarptautinius koncertus, teatrų ir 
kino festivalius, plėtoti konferenci-
nį turizmą. Šiuo metu rengiamas 
centro techninis projektas. Centrą 
planuojama įrengti buvusios „Ne-
muno“ sanatorijos koncertų salės 
vietoje. 

„Konferencinio turizmo srityje 
Lietuvai dar reikia pasitempti, to-
dėl mes manome, kad tokiems 
renginiams pritaikyti rūmai Drus-
kininkams būtini. Juose būtų dau-
giafunkcės didžioji, mažoji ir kino 
salės, kurios tiktų įvairiems rengi-
niams. Bendra šio projekto vertė 
– apie 15 mln. eurų ir jam įgyven-
dinti jau ieškoma finansavimo šal-
tinių“, – pasakoja R. Malinauskas.

Druskininkiečiai, pasak mero, 
didžiuojasi, kad iš beveik užmirš-
to, pensininkų ir įkyrių muselių 
miesto per keliolika metų Druski-
ninkai sugebėjo vėl tapti mėgs-
tamu kurortu. „Viskas, ką iki šiol 
druskininkiečiai kantriai dirbda-
mi sukūrė savo rankomis, turi 
dvejopą pridėtinę vertę: jų gyve-
nimas tapo kur kas prasminges-
nis ir turiningesnis, todėl jie kuria 
savo ateitį mūsų mieste, o pas-

laugų kokybe Druskininkai ne-
nusileidžia geriausiems Euro-
pos kurortams. Kai pastatysime 
šiuolaikiškus Kultūros ir kongre-
sų rūmus, bus suformuota visa 
moderniam kurortui reikalinga inf-
rastruktūra“, – neabejoja meras. 

Jau šiemet Druskininkuose pra-
dedama įrenginėti „Menų kalvė“, 
kurioje menininkai turės patalpas 
ne tik darbui, bet ir parodoms, 
prekybai meno dirbiniais. Toliau 
puoselėjami planai įrengti jūrą 
po stogu – įgyvendinant šį unika-
lų projektą būtų išplėstas Druski-
ninkų vandens pramogų parkas ir 
įrengtas Baltijos jūros kraštovaiz-
džiui būdingas dirbtinis paplūdi-
mys. Rekonstrukcijos laukia gy-
dyklos, kuriose planuojama teikti 
lankytojams naujas, dar niekur 
Lietuvoje neteikiamas paslaugas, 
planuojama atnaujinti ir kurorto 
centre esančią pėsčiųjų alėją. 

Investuotojų laukia buvusi „Ne-
muno“ sanatorija ir Druskininkų 
aerodromas, kurio projektas jau 
parengtas. Pasak R. Malinaus-
ko, šiuo metu aerodrome gali leis-
tis nedideli lėktuvai, galintys tūp-
ti ten, kur nėra specialaus įrengto 
tako, o Druskininkų tikslas – mo-
dernizuoti aerodromą taip, kad 
jame galėtų leistis nedideli, iki 
70 vietų lėktuvai. „Neplanuoja-
me nuolatinių reisų, tačiau užsa-
komieji reisai būtų dar viena pa-
togi galimybė atvykti pas mus 
svečiams iš tolimų kraštų. Pavyz-
džiui, turistai, atskridę į Varšuvos 
ar Kijevo oro uostą, pas mus atke-
liautų nedideliais užsakomaisiais 
reisais“, – apie projektą, kuris jau 
pristatomas įvairiose turizmo par-
odose ir mugėse, pasakoja R. 
Malinauskas.

Žurnalas „Veidas“, liepos 7 d.

Gausiai gamtos apdovanotas, senomis sveikatinimo tradicijomis garsėjantis modernus kurortas, dvylika mėnesių per metus turin-
tis ką pasiūlyti net išrankiausiems – ir norintiems sustiprėti bei pailsėti, ir nusprendusiems pasimėgauti atostogomis bei išskirtinė-
mis pramogomis. Taip šiandien sakome apie Druskininkus. Gyvenimas kurorte, kuriame per praėjusius metus apsilankė trečdalis 
milijono svečių, virte verda. Druskininkiečiai prisipažįsta – sėkmė džiugina, tačiau užmigti ant laurų jie neketina, kurdami ambicin-
gus ateities planus. 

Populiariausias Lietuvos kurortas turi ambicingų ateities planų

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras
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„Romnesos“ šakočiai garsina Druskininkus: nuo Vokietijos, D. Britanijos iki 
Japonijos

Druskininkų vardą jau žino ne 
tik Rusijos, Baltarusijos, Len-
kijos ar kitų kaimyninių ša-
lių turistai kasmet užpildantys 
miestą, bet ir didžiosios vaka-
rų ar net rytų šalys tokios kaip 
Vokietija, Didžioji Britanija bei 
Japonija. Pastaraisiais metais 
prie Druskininkų garsinimo ne-
mažai prisidėjo 2013 metais čia 
įsikūrusi įmonė „Romnesa“, 
kepanti tradicinius lietuviškus 
šakočius. 

Britų įspūdžiai papasakoti 
garsiajame „The Guardian“

Dar praėjusių metų sausį britų 
nacionaliniame dienraštyje „The 
Guardian“, kurio auditorija spaus-
dintoje ir internetinėje versijose 
siekia 9 milijonus skaitytojų, bri-
tų šeima pasidalino savo įspū-
džiais iš kelionės po Baltijos šalis. 
Šeima su dviem vaikais kelionės 
metu apsilankė ir Druskininkuose, 
kur smagiai parleido laiką kepda-
mi židinyje lietuvišką šakotį, slidi-
nėdami bei pliuškendamiesi van-
dens parke.  Šeima gyrė miesto 
grožį ir pramogas bei dalinosi 
savo pačių kepto šakočio ir mies-
to vaizdų nuotraukomis su didžiu-
le laikraščio skaitytojų auditorija. 

 Vokiečių laidoje – virtuvės 
šefės nesėkmė kepant lietuviš-
ką šakotį

Praėjusių metų vasarą resto-
rane „Romnesa“ Druskininkuo-
se filmuota ir tik šių metų sausio 
mėnesį Vokietijos VOX televizi-
jos kanalo  itin populiarioje laidoje 
„Kitchen Impossible“ (liet. Neįma-
noma virtuvė) buvo parodyta kaip 
sunku iškepti lietuvišką šakotį. Ši 
užduotis buvo neįveikiama netgi 
garsiai šveicarų kilmės virtuvės 
šefei ir keleto restoranų savinin-
kei Metai Hiltebrand. Šefė turė-
jo atkartoti „Romnesos“ šakočių 
kepėjos darbą: paruošti šakočio 
tešlą, senoviniu tradiciniu būdu 
židinyje iškepti šakotį, jį gražiai 
nuimti nuo formos ir patiekti val-
gytojams. Dešimties žmonių ko-
misija šveicarų šefės keptą šako-
tį įvertino nekaip: desertas ne tik 
buvo pilnai neiškepęs, bet ir ge-
rokai skyrėsi jo skonis. Pasirodo, 
lietuviškas šakotis stipriai skiriasi 
ir nuo vokiškojo „baumkucheno“, 
tad vokiečių laidos filmavimo gru-
pė mūsų kulinarinio paveldo pasi-
didžiavimu stebėjosi ir gardžiavo-
si ne ką mažiau nei pati virtuvės 
šefė Meta Hiltebrand.  

Laida „Kitchen Impossible“ Vo-
kietijoje transliuojama nuo 2014 
metų, ją kas mėnesį stebi milijo-
ninės žiūrovų auditorijos todėl, ti-
kėtina, kad bent dalis laidos žiū-
rovų tikrai susidomėjo Lietuva, 

mūsų kulinariniu paveldu ir, žino-
ma, Druskininkais. 

Japonų nuotykiai Druskinin-
kuose

Jau ne pirmus metus Druski-
ninkus aplanko ir svečiai iš toli-
mosios tekančios saulės šalies 
Japonijos. Praėjusį rudenį Japo-
nai ir vėl lankėsi restorane „Rom-
nesa“, kur kepė šakotį ir filmavo 
smagią laidą „Niji Iro Jean“ su ne-
įprastu laidos personažu, keliau-
jančiu po pasaulį – mažu pliušiniu 
meškiuku. Laidos herojus Druski-
ninkuose ne tik šakotį kepė, bet ir 
lankėsi vandens parke, mėgavosi 
purvo voniomis bei pirtimis. Japo-
nai žavėjosi Druskininkais ir juo-
se esančių pramogų gausa bei 
kokybe. 

Laida „Niji Iro Jean“ transliuoja-
ma visoje Japonijoje sekmadienio 
rytais, ją stebi įvairaus amžiaus, 
keliauti mėgstantys japonai. Lai-
da pristato įvairius pasaulio mies-
tus, tad kiekvieną savaitę pritrau-

kia milijonus žiūrovų. 

Kaimynai ir vietiniai Druski-
ninkų nepamiršta

Ne naujiena, kad daugiausia 
svečių iš kaimyninių šalių Drus-
kininkai sulaukia sezono metu, 
tačiau net ir rudenį bei žiemą 
„Romnesoje“ lankosi įvairios už-
sieniečių ir vietinių lietuvių gru-
pės, kurios su dideliu entuziazmu 
vyksta į Druskininkus išbandy-
ti ne tik skanios kulinarinės šako-
čio kepimo pramogos, bet ir pail-
sėti bei kitaip papramogauti. 

Pasak įmonės „Romnesa“ ge-
neralinio direktoriaus Romual-
do Spulio, klientai pageidau-
ja vis įvairesnių pramogų, todėl 
reikia tobulėti, pasiūlyti vis kaž-
ką naujo ir įdomaus. Tiek lie-
tuviai, tiek užsienio turistai 
mėgsta sūrių ir trauktinių de-
gustacijas, o didesnės grupės, 
atvykę su nakvyne, domisi šau-
dymo turnyrais, išmėgina jėgas, 
šaudydami iš lanko ir laidynės 

bei mėtydami į taikinį kirvuką. 
Būna, kad užsieniečių grupės 
pageidauja šventinės vakarie-
nės su tradiciniais lietuviškais 
patiekalais  – cepelinais ar vė-
darais, o drąsesni noriai išmė-
gina jėgas ir patys gamindami 
cepelinus specialiose kulinari-
nėse pamokose, kurias „Rom-
nesa“ taip pat organizuoja. 

Atnaujintas ir „Romnesos“ res-
torano valgiaraštis, kuriame nuo 
šiol galima rasti dorados, lašišos, 
čigoniško troškinio ir kitų gardžių 
patiekalų. Savaitgaliais čia gali-
ma paragauti  ir tradicinių lietuviš-
kų cepelinų.  O kainos ir kokybės 
santykis restorane – itin geras.

Restoranas taip pat organi-
zuoja banketus, furšetus ir 
rengia gedulingus pietus. Kie-
kvienas klientas gali rasti sau 

priimtiniausią šventės ar ki-
tokio renginio maitinimo va-
riantą. „Su kiekvienu klientu 
viską deriname iki menkiau-
sios smulkmenos, pateikia-
me keletą kainos variantų ir 
kiekvieną renginį organizuo-
jame tarsi savo pačių šventę, 
– patikino R. Spulis. „Klientai 
tai jaučia ir pas mus atšven-
tę vestuves po metų ar dve-
jų grįžta švęsti jau krikštynų“, 
šypsodamasis pasakoja įmo-
nės savininkas.  

Primename, kad užsakymai 
priimami restorano telefo-
nu +370 606 00016 ir el. paš-
tu: romnesainfo@gmail.com 
arba tiesiogiai restorane: 
Vienkiemių g. 3, Jaskonys, 
Druskininkų sav. 

Užsakymo Nr. MDR-113-01

Restorano „Romnesa“ šakočių kepėja Marytė ir virtuvės šefė Meta Hiltebrand po lai-
dos filmavimo/Restorano „Romnesa“  archyvo nuotrauka

Japonų laidos „Niji Iro Jean“ filmavimo akimirkos Romnesoje“/Restorano „Romnesa“  
archyvo nuotrauka

Restoranas „Romnesa“ įsikūręs seno vandens malūno patalpose ant Ratnyčios upelio kranto/Restorano „Romnesa“  archy-
vo nuotrauka

Laikraščio „The Guardian“ straipsnis apie britų šeimos įspūdžius iš kelionės po Lietu-
vą ir Druskininkus/Restorano „Romnesa“  archyvo nuotrauka
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Bendrovė „Druskininkų van-
denys“ nuotekas surenka 
Druskininkų mieste, Viečiū-
nuose, Gailiūnuose, Neravuo-
se ir Leipalingio miestelyje – 
nuotekų tinklų ilgis 117 km. 
Įrengta apie 20 siurblinių, ku-
rias naudojant, nuotekos atite-
ka iki galutinio taško – nuotekų 
valyklos. Viena įrengta Druski-
ninkų mieste, kita – Leipalingy-
je. Iš išvalymo įrenginių išvaly-
tas vanduo Druskininkų mieste 
išleidžiamas į Nemuną, o Lei-
palingio miestelyje – į Seiros 
upelį. Per metus nuotekų išva-
loma net 1 689 200 m3.

Išvalomo vandens kokybė – 
geresnė nei reikalauja Europos 
Sąjungos nuostatai

Vanduo, patenkantis į Nemuną 
ne tik atitinka, bet ir lenkia griež-
tus Europinius standartus. Bio-
cheminio deguonies suvartojimo 
per 7 dienas (BDS7) norma yra 
17 mg/l, o po išvalymo vandens 
švarumas siekia apie 6 mg/l (net 
98 proc. išvalymo efektyvumas). 
Azoto norma yra 15 mg/l, o įren-
giniai vandenį išvalo iki 6-7 mg/l, 
o tai rodo 87 proc. efektyvumą. 
Fosforas išvalomas taip pat efek-
tyviai – iš leistinos 2 mg/l normos 
po valymo lieka vos 0,36 mg/l, tai 
rodo 95 proc. efektyvumą. Tam, 
kad įtekantis į Nemuną vanduo 
būtų išvalomas tinkamai, jis ir va-
lymo įrenginiai yra nuolat tikrina-
mi. „Viską nuolat stebime. Ne-
muno vanduo taip pat tiriamas, 
siekiant jį palyginti su išleidžia-
momis valytomis nuotekomis. 
Niekada išleidžiamose nuoteko-
se teršalai neviršijo normų. Paly-
ginus su 2006 metais, dabar Ne-
munas yra kelis kartus švaresnis, 
nes atnaujinti įrenginiai nesusto-
dami veikia jau daugiau kaip 10 
metų“, – sakė „Druskininkų Van-
denų“ inžinierius-technologas 
Mindaugas Naujalis.

„Anksčiau nuotekų išvalymas, 
mano nuomone, nebuvo efek-
tyvus, Nemuno vanduo skleidė 
nemalonų kvapą, Vijūnėlės pa-
plūdimys taip pat buvo nešva-
rus. Dabar vanduo tikrai švares-
nis. Tiesa, nežinome, koks jis 
atiteka Nemunu iš Baltarusijos, 
tačiau po 10 metų pokyčiai aki-
vaizdūs ir labai teigiami“, – po-
kyčiais džiaugėsi druskininkie-
tė Rasa.

Nuotekų dumblas – naudinga 
trąša

Išvalius vandenį, saugojimo re-
zervuaruose lieka nuotekų dum-

blas. Iš jo daromas kompostas, 
taip šias atliekas paverčiant nau-
dingomis medžiagomis. Jis nau-
dojamas vejų apželdinimui ir yra 
labai pamėgtas kelininkų, kaip 
efektyvi žolės augimą skatinanti 
trąša, padedanti užželdinti vejas 
po rekonstrukcijos darbų.

Problemos vamzdynuose 
kyla dėl neatsakingo žmonių 
elgesio

Vamzdynų priežiūrai „Druski-
ninkų vandenų“ darbuotojai ski-
ria daug dėmesio, bet net nuola-
tinė priežiūra ir nuoseklus darbas 
nepadeda išvengti nesklandu-

mų ir kamščių vamzdžiuose, su-
keltų dėl neapdairaus, o kartais 
net piktybinio gyventojų elge-
sio. „Dalis gedimų – dėl gyvento-
jų neatsakingo elgesio užsikimšę 
vamzdžiai. Pastaruoju metu dau-
giabučių gyventojai pamėgo į klo-
zetą nuleisti sauskelnes. Kadangi 
jos yra sintetinės, pagamintos iš 
neyrančios medžiagos, vamzdy-
nų alkūnėse dažnai įstringa ir taip 
sukelia avarinę situaciją visuose 
butuose, ypač esančiuose žemu-
tiniuose aukštuose. Tada iškyla 
ir kita problema – mes tvarkome 
magistralinius vamzdynus, bet ne 
daugiabučių sistemas. Už jas at-
sako butų ūkis arba namo admini-
stracija. Tenka suktis iš padėties 
ir vienaip ar kitaip gedimą paša-
linti, tačiau norėtųsi, kad žmonės 
būtų supratingi ir nesielgtų len-
gvabūdiškai“, – pasakojo inžinie-
rius-technologas M. Naujalis.

Individualus nuotekų tvarky-
mas vis dar aktuali problema

Druskininkai, kaip ir daugelis 
kitų Lietuvos miestų, susiduria 
su nuotekų tvarkymo problema 
vienkiemiuose, kurie neprijung-
ti prie centrinio vamzdyno, ir už 
nuotekų šalinimą yra atsakingi 
patys šeimininkai. Dėl šios  prie-
žasties Druskininkai patenka į 
sąrašą miestų, įrašytų į prieš 
Lietuvą pradėtos pažeidimo pro-
cedūros dėl netinkamo Miestų 
nuotekų direktyvos 91/271/EEB 
įgyvendinimo ataskaitą. Pagal 
Europos Komisijos sprendimą, 
aglomeracijose, kuriose gyven-
tojų skaičius yra didesnis kaip 
2000, per didelis nuotekų kiekis 
tvarkomas individualiose nuote-
kų tvarkymo sistemose. Euro-
pos Komisijos nuomone, šiose 
aglomeracijose ne mažiau kaip 
98 proc. nuotekų turi būti tvar-
koma centralizuotai ir tik 2 proc. 
nuotekų gali būti tvarkoma indi-
vidualiai, o jų sutvarkymo efek-

tyvumas turi būti toks pats, koks 
taikomas tų miestų nuotekų va-
lymo įrenginiams. „Tiesti vamz-
dyną iki atskiro vienkiemio būtų 
neracionalu ir labai brangu“, – 
sakė Druskininkų savivaldybės 
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas Rimas Valenta.

Laukia griežtesni įstatymai
Pagal EK reikalavimus, vienas 

iš esminių laukiančių pokyčių – 
aglomeracijose, kur gyvena dau-
giau kaip 2 tūkst. žmonių, privalės 
veikti centralizuotos nuotekų su-
rinkimo sistemos, prie kurių per 9 
mėnesius privaloma tvarka turės 
prisijungti visi aplinkiniai gyven-
tojai. Bus ieškoma būdų, kaip gy-
ventojams atpiginti prisijungimo 
kaštus ir jį supaprastinti.

Individualiai tvarkyti nuote-
kas bus galima tik išimtinais 
atvejais, kai tiesti centralizuo-
tus tinklus neapsimoka finansiš-
kai ir tik naudojant tokias nuo-
tekų tvarkymo sistemas, kurios 
yra tokios pat efektyvios, kaip 
ir miesto nuotekų valymo įren-
giniai. Pavyzdžiui, naudojant tik 
sandarius nuotekų kaupimo re-
zervuarus, iš kurių nuotekos iš-
vežamos ir išvalomos aglome-
racijos valymo įrenginiuose. Iki 
2019 m. Lietuvoje ketinama su-
kurti individualių nuotekų tvarky-
mo registrą, kuriame būtų kau-
piama ir saugoma informacija 
apie tokių nuotekų tvarkymo vie-
tą, naudojamus tam įrenginius ir 
būdus. Lietuvai neįvykdžius Eu-
ropos Komisijos reikalavimų, ši 
privalės kreiptis į Europos Tei-
singumo teismą.

Užsakymo Nr. MDR-113-02

Nuotekų tvarkymas Druskininkų mieste – iššūkiai ir pasiekimai

Per metus nuotekų išvaloma net 1 689 200 m3/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Tarptautiniame Draugystės maratone „Gardinas – Druskininkai“ – 
bėgikai iš 15 šalių

Šiemet maratonas starta-
vo Gardine, finišavo – Drus-
kininkuose. Įveikti 42 kilome-
trų 195 metrų maratono trasą 
šiemet pasiryžo 144 sporti-
ninkai. Tai trečdaliu daugiau, 
nei pernai. Taip ūgtelėjusį 
maratono populiarumą gali-
ma paaiškinti ir bevizio rėži-
mo, galiojančio rekreacinio 
„Augustavo kanalo“ parko te-
ritorijoje, veikimu. Visas ma-
ratono maršrutas patenka į 
šią teritoriją, tad užsienio pi-

liečiams dalyvauti renginyje 
tapo dar paprasčiau. Pažymė-
tina, kad šiemet maratone jė-
gas išmėginti panoro 23 dai-
liosios lyties atstovės.

Be Baltarusijos ir Lietuvos bė-
gikų varžybose dalyvavo Len-
kijos, Ukrainos, Anglijos, Suo-
mijos, Norvegijos, kitų šalių 
atstovai. Ant nugalėtojų pakylos 
šiemet dominavo baltarusių at-
stovai.  Pirmasis finišą Druski-
ninkuose per 2 val. 28 minutes 
ir 50 sekundžių pasiekė Jurijus 

Kapterovas iš Mogiliovo, grei-
čiausia tarp moterų buvo Jelena 
Šumik iš Bresto (pernai ji buvo 
antra). Praėjusių metų marato-
no nugalėtojui Sergejui Ukrai-
necui šiemet atiteko bronza. 

Šiemečio maratono nugalėto-
jas J. Kapterovas prisipažino, 
kad Druskininkuose bėgti buvo 
lengviau, nei Gardine. „Kai ma-
tai sieną, supranti, kad sudėtin-
giausia jau praeityje“, – šypso-
josi sportininkas. 

Kaip pastebėjo vienas iš mara-

tono dalyvių, gerus varžybų rezul-
tatus lėmė vėsus ir apniukęs oras. 
Na, o renginio organizatoriai, rau-
donojo kryžiaus savanoriai, pasie-
nio posto darbuotojai, kitų speci-
aliųjų tarnybų pareigūnai padarė 
viską, kad atletams nieko netrūktų.

Druskininkų kultūros centro 
scenoje tradiciškai buvo apdo-
vanoti ne tik asmeninės įskai-
tos,  bet ir skirtingų amžiaus 
grupių, komandinės įskaitos pri-
zininkai. Vyriausiajam varžybų 
dalyviui buvo daugiau kaip 70 

metų, jauniausiajam neseniai 
sukako aštuoniolika.

Maratonas „Gardinas – Drus-
kininkai“ – vienintelis marato-
nas Europoje, kurio trasa drie-
kiasi per dviejų kaimyninių šalių 
teritoriją. Tai simbolinis Lietu-
vos-Baltarusijos šalių draugys-
tės tiltas. 

Kitąmet maratono startas bus 
Druskininkuose, finišas – Gardine.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų kultūros centro scenoje tradiciškai buvo apdovanoti ne tik asmeninės įskaitos,  bet ir skirtingų amžiaus grupių, komandinės įskaitos prizininkai/Rimutės Viniarskaitės nuotraukos
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„Xiaomi“ – maloniai stebina viskuo, o ypač – 
kaina 

„Telia“ salonuose visoje 
Lietuvoje pasirodė naujovė – 
sparčiai augančio Kinijos ga-
mintojo „Xiaomi“ išmanieji 
telefonai. Visi jie yra pritaikyti 
Lietuvos rinkai ir parduodami 
su garantija. Populiariausių 
modelių „Xiaomi“ telefonų 
kainos – vos nuo 5,5 iki 8 eurų 
per mėnesį. 

Didelis ir ryškus ekranas, 
galingas procesorius, puikios 
raiškos vaizdo kamera ir il-
gai tarnaujanti baterija – visa 
tai sutelpa į „Xiaomi“ telefono 
korpusą, pagamintą iš patva-
rių medžiagų. Paėmus įrengi-
nį į rankas, galima įsitikinti, kad 
„Xiaomi“ telefonai – ploni, len-
gvi ir patogūs naudotis bet ko-
kios amžiaus žmonėms. 

„Lietuviai mokosi tarti dar vie-
ną naują pavadinimą – „Šiao-
mi“. Kaip oficialūs šio gaminto-
jo įrangos pardavėjai Lietuvoje 
maloniai nustebinsime ne vieną, 
kuris ketina atsinaujinti arba įsi-
gyti pirmąjį savo išmanųjį tele-
foną. Su „Xiaomi“ pasiteisinimo 
priežasčių, kodėl nereikia išma-
niojo telefono, praktiškai nebe-
lieka“, – sako „Telia“ privačių kli-
entų vadovas Norbertas Žioba. 

Didžiulė įrangos gaminto-
jų konkurencija ir technologi-
nė pažanga artina išmaniųjų 
įrenginių kainas prie mygtuki-
nių telefonų kainų. Akivaizdus 
„Xiaomi“ pranašumas – suge-
bėjimas sukurti įspūdingą te-
lefoną už patrauklią kaina 
– lemia ir didelį šių telefonų po-
puliarumą visame pasaulyje. 

Siūlomų modelių įvairovė ati-
tinka skirtingus vartotojų porei-
kius, todėl užsukę į bet kurį ar-
timiausią „Telia“ saloną mieste 
žmonės galės išbandyti, kaip 
veikia konkretus „Xiaomi“ telefo-
nas, taip pat susipažinti su „Te-
lia“ planais, su kuriais populia-
riausi „Redmi“ serijos išmanieji 
telefonai kainuoja vos nuo 5,5 
iki 8 eurų per mėnesį. Patiems 
išrankiausiems ir išsiskirtinu-
mo norintiems pirkėjams „Xiao-

mi“ siūlo ir savo flagmaną - „Mi 
Note 2”. Šis telefonas savo tech-
niniais parametrais ir kokybe 
meta iššūkį aukščiausios klasės 
telefonų gamintojams.

„Kad ir kokį „Xiaomi“ tele-
fono modelį iš „Telia“ įsigytų 
žmonės, jie iš karto gaus ga-
rantiją, kad visi modeliai yra 
pritaikyti Lietuvoje naudoja-
miems radijo dažniams, yra 
naudotojo sąsaja lietuvių kal-
ba, o naudojama programinė 
įranga atsinaujina automatiš-
kai. Jei telefonas sugestų, jam 
galioja „Telia“ garantinis aptar-
navimas, kurį vykdo autorizuo-

ti servisai“, – pažymi N. Žioba. 
Naujieji telefonai naudoja 

„Android“ operacinę sistemą, 
kurią papildo „Xiaomi“ kurta 
ir pasaulyje pripažinta „MIUI“ 
vartotojo sąsaja – itin papras-
ta, bet labai funkcionali. Ope-
racinė sistema leidžia keisti 
beveik visus nustatymus ir pa-
versti telefoną individualius po-
reikius atitinkančiu įrenginiu.

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjunga patvirtino, kad 
„Xiaomi“ išmanieji telefonai 
tinka ir neregiams, nes yra pri-
taikyti jų poreikiams – apara-
tu naudotis paprasta ir patogu.

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Fasadų šiltinimas (po-
listirolo klijavimas, ar-

mavimas, dekoratyvinis 
tinkas). Tel. 8 657 50460

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
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Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

PRANEŠIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 
DRUSKININKŲ GYDYKLOS LIKVIDAVIMO

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. 
liepos 10 d. sprendimu Nr. T1-131 „Dėl viešosios įstaigos Drus-
kininkų gydyklos likvidavimo“ nusprendė likviduoti ne vėliau 
kaip iki 2017 m. spalio 1 d. VšĮ Druskininkų gydyklą. Likviduo-
jamos įstaigos teisinė forma – Viešoji įstaiga, buveinės adre-
sas: Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 11, LT-66119, 
kodas – 252159340, registras, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys – Juridinių asmenų registras.

JUC vaikų vasaros stovykloje – 
„Nuotykių sala“

„Nuotykių sala“ – tai Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centro 
organizuojama bei Druskinin-
kų savivaldybės finansuojama 
stovykla 10-11 metų vaikams. 
Stovyklos vadovių Aistės Fe-
daravičiūtės ir Irmos Miliaus-
kaitės teigimu, ji taip pavadin-
ta ne be priežasties. Tai – jau 
tradicinis nuotykis, į kurį pa-
sineria 20 energingų, kūrybin-
gų, mažųjų nuotykių ieškotojų! 

Stovyklos metu dalyviai susi-
pažino su ugniagesio specialy-
be, edukacinėje programoje iš-
moko picos kepimo subtilybių, 
leido laiką zoologijos sode, nu-
galėjo baimes UNO pramogų 
parke, mokėsi bendrauti, dirb-
ti komandoje, spręsti konflikti-
nes situacijas. 

Stovyklos dalyvės Ugnės at-
siliepimas: „Noriu jums nuošir-
džiai padėkoti už įdėtas pastan-

gas ir kantrybę. Šios penkios 
dienos man atmintyje liks, ko 
gero, visą gyvenimą. Dabar jau-
čiuosi gana keistai: labai džiau-
giuosi, kad man buvo suteikta 
galimybė susipažinti su vaikais, 
bet kartu ir labai liūdna, su jais 
atsisveikinus. Su džiaugsmu 
prisiminsiu šias dienas“. 

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija

„Nuotykių sala“ mažiesiems nuotykių ieškotojams suteikė smagių įspūdžių/Druskininkų jaunimo užimtumo centro nuotrauka

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 

861608020

Šiaulių banko „Mastercard“ akcijos laimėtojos 
iš Druskininkų laukia skrydis į Japoniją

Penktadienį Šiaulių banko 
Druskininkų klientų aptarna-
vimo skyriuje buvo juntama 
ypač šventiška atmosfera. 
Tądien druskininkietei Ilo-
nai Vaickelionienei, tapusiai 
Šiaulių banko organizuotos 
„Mastercard“ akcijos „Atsi-
skaityk „Mastercard“ korte-
le ir laimėk skrydį į Japoniją“ 
nugalėtoja, buvo įteikta sim-
bolinė mokėjimo kortelė lai-
mėtai savaitės kelionei dviem 
asmenims į Japoniją.

Kaip pasakojo prizą laimėto-
jai įteikusi Šiaulių banko Alytaus 
klientų aptarnavimo centro va-
dovė Irena Vanagienė, tokią ak-
ciją bankas surengė, siekdamas 
paskatinti gyventojus aktyviau 
naudotis mokėjimo kortelėmis 
ir atrasti jų privalumus. Akcijos 
metu atsiskaičius banko „Mas-
tercard“  kortele bent 5 kartus 
per savaitę, buvo galima laimė-
ti piniginį savaitės prizą ir didįjį 
prizą – kelionę į Japoniją. 

Ypatingą Šiaulių banko prizą 
laimėjusi druskininkietė neslėpė 
malonaus jaudulio ir sakė savo 
sėkme netikėjusi, kol nepamatė 
savo akimis. „Apie Japoniją net 
nesvajojau – tokia kelionė at-
rodė nereali. Tikrai pasisekė, ir 
tai per mano amžiną neturėjimą 
grynųjų pinigų – visada atsiskai-
tau banko kortele! – įspūdžiais 
dalijosi I. Vaickelionienė, kuri į 
tolimąją Japoniją spalio mėne-
sį skris drauge su vyru Egidiju-

mi.  – Ir kitiems galiu patarti – 
atsiskaitinėkite kortele. Beje, 
mano bendradarbiai jau paža-
dėjo tik taip atsiskaitinėti. Sma-
gu, kad mano laimėjimu labai 
nuoširdžiai džiaugėsi ir kolegos, 
sveikino – dar niekada nesu tiek 
sveikinimų sulaukusi“. 

„Tikimės, kad Ilona ir Japonijoje 
taip pat atsiskaitinės Šiaulių ban-
ko kortele“, – šypsojosi Alytaus 
klientų aptarnavimo centro vado-
vė I. Vanagienė.

Druskininkiečius Šiaulių banko 
akcijose sėkmė aplankė jau ne 
pirmą kartą. Pernai vienas cen-

tro AQUA darbuotojas laimėjo 
savaitgalio poilsio kelialapį į Birš-
tono „Eglės“ sanatoriją, kiti drus-
kininkiečiai yra laimėję kompiute-
rių, kitų prizų. 

„Skatiname Druskininkų gy-
ventojus aktyviai naudotis mūsų 
paslaugomis. Ir, žinoma, sek-
ti Šiaulių banko akcijas, kurio-
se tikrai galima laimėti įspūdin-
gų prizų!“ – kvietė I. Vanagienė,  
linkėdama druskininkiečiams 
sėkmės akcijose.

AB Šiaulių banko informacija
Užsakymo Nr. MDR-113-03

Penktadienį Šiaulių banko Druskininkų klientų aptarnavimo skyriuje druskininkietei 
I. Vaickelionienei (dešinėje) buvo įteikta simbolinė mokėjimo kortelė laimėtai savaitės 
kelionei dviem asmenims į Japoniją/Laimos Rekevičienės nuotrauka

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

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

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 8 d. 13.00 val. bus atliekami Al-
gimantui Dijokui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 
5925/0001:3) esančio Šilo g. 7, Vilkanastrų  k., Leipalingio sen., Druskininkų 
sav., kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo savininkę: Ingridą Diurbeiko (kad. Nr. 
5925/0001:23).

Darbus atlieka UAB „Aginro“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. 8 685 05537.
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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

Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Išlydėdami į Amžinybę buvusį bendradarbį Steponą Renevį, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. 

Liūdime ir viliamės, kad šviesus velionio atminimas ilgai 
išliks jį pažinojusiųjų atmintyje.

Buvusios prekybos valdybos darbuotojai

Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus Steponui Reneviui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Eugeniją ir artimuosius.

Sodų bendrijos „Papartis“ kaimynai

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

Metas rinktis - tad nesnausk! 
Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog in-

ternetu  http://lamabpo.lt/ arba atvyk į Druskininkų amatų moky-
klą, adresu Gardino g. 45, Druskininkai, pirmadieniais–penktadie-
niais nuo 9.00 iki 15.00

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis Druskininkų 
amatų mokykloje teikiami nuo 2017 m. birželio 1 d. 

Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 
d. Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris 
baigsis rugsėjo 15 d.

2017  M. KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:
Turintiems vidurinį išsilavinimą:
1. Automobilių mechaniko (2 m.).
Turintiems pagrindinį išsilavinimą:
1. Viešbučio darbuotojo (2 m.)
Neturintiems pagrindinio išsilavinimo:
1. Staliaus (2 m.);
2. Siuvinių gamintojo (2 m.).

Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų.
Teikiama profesinė kvalifikacija.
Apie 70 proc. viso mokymosi laiko skiriama praktikai.
Mokslas nemokamas.
Mokiniai gauna stipendiją.
Mokiniams suteikiamas bendrabutis.
Vykdoma  projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis už-

sienyje.
Rengiamos specialybės paklausios darbo rinkoje.
 
Informacija teikiama:
Tel.: 8 (313) 52690
El. paštu: asta.dyburiene@dam.lt, 
asta.luksiene@dam.lt
Internetinės svetainės: www.lamabpo.lt, 
www.dam.lt 

Atliekame statybos, remonto darbus: tinkuojame, sukame 
gipsą, glaistome-dažome, klijuojame plyteles, kalame dai-
lylentes. Atliekame visus santechnikos, statybos, remonto, 
elektros darbus. Įrengiame trąsas. Tel. 8 612 92239

Renginiai
Liepos 22 d. 19 val. Pramogų aikštėje Jaskonių-Naujasodės bendruomenės 

liaudiškos muzikos kapelos „Malūnėlis“ koncertas

Liepos 23 d. 15 val. Tomo Čiukausko  improvizuotų „Čia ir dabar” kompozici-
jų koncertinė programa  „Solo saksofonu. Muzikinė kilpa“ ( K. Dineikos sveika-
tingumo parkas)

Liepos 23 d. 19.30 val. Sakralinės muzikos valanda. D. Šivickienė (smuikas), 
D. Gudelevičiūtė (altas), Ž. Survilaitė (vargonai) (Druskininkų bažnyčia)

Liepos 24 d. 17 val. Poetinis muzikinis monospektaklis „Lenkiuosi grožiui 
Dangiškajam“. Aktorius J. R.  Vaitkevičius (Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykla, Vytauto g. 23)

Liepos 24 d. 20 val. Kamerinės muzikos koncertas. R. Kudriašovas (barito-
nas), G. Muralytė-Eriksonė (fortepijonas), gros jaunieji smuikininkai (Druskinin-
kų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59) 

Liepos 25 d. M. K. Čiurlionio studijų savaitės atidarymas: 
10 val. Fortepijono ir smuiko muzikos koncertas (M.K.Čiurlionio memorialinis 

muziejus)
11.30 val. Konferencija „Čiurlionis ir pasaulis“ (Grand SPA Lietuva konferen-

cijų salė Neris)
19.30 val. Parodos „Nuo Druskininkų iki Jeruzalės: Ž. Lipšico gyvenimo ir kū-

rybos akimirkos“ atidarymas („SPA Vilnius Druskininkai“)
20 val. Kamerinės muzikos koncertas. Čiurlionio kvartetas, solistai V. M. Za-

brodaitė (fleita), S. S. Lipčius (liutnia) („SPA Vilnius Druskininkai“ konferenci-
jų salė)

Liepos 26 d. 20 val. Kamerinės muzikos koncertas „Negirdėtas Čiurlionis“. D. 
Golovanov (fortepijonas), J. Maksimovič (saksofonas) (M. K. Čiurlionio memori-
alinis muziejus)

Liepos 27 d. 18 val. Literatūrinė-muzikinė popietė, skirta Kalbos ir kultū-
ros metams. Eiles skaitys aktorė Gražina Urbonaitė, gros jaunieji smuikininkai 
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Parodos
Nuo liepos 15 d. 12-20 val. gyvų tropinių drugelių paroda ir edukacinės pro-

gramos visai šeimai. Daugiau informacijos tel. 8 633 84194 („Drugelių kupolas“ 
šalia Pramogų aikštės, Vilniaus alėja 24)

Tautodailininkės tekstilininkės Dalios Gaidytės-Dulkienės skaitmeninės grafi-
kos fotodrobėje paroda „Aš esu“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 3 A, 3 B klasių vaikų kūrybos dar-
bų paroda ,,Margaspalviai juostų raštai‘‘ (mokytoja N. Akstinienė), skirta Tautinio 
kostiumo metams (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Antano Martinaičio tapybos paroda „Liber magnus“, parengta iš Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki rugsėjo 26 d. (V. K. 
Jonyno galerija, Turistų g. 9) 



2017 m. liepos 20 d.                                                          Savaitraščio Nr. 113 12

2017.07.22 d.
Šeštadienis

2017.07.21 d.
Penktadienis

2017.07.23 d.
 Sekmadienis

2017.07.24 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios deta-

lės“ (k.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Aukštuomenės daktaras 2.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:30 Trumposios žinios. 
22:35 Devintasis.
23:55 Trumposios žinios. 
24:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“.
00:30 Lietuva mūsų lūpose.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Mūsų legenda – Stasys Povi-

laitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos 
žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfo-
nietta“ (k.).

05:35 Klausimėlis.lt (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.) 
06:55  „Simpsonai“ (k.) 

07:55  „Rezidentai“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“. 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Žuviukas Nemo“.
21:20  „Ernis“.
00:00  „Balsas iš ateities“.
01:35  „Jei pasilikčiau“. 

06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Nuo... Iki.... 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Savaitė be žmonų.
23:05 Anakonda 2. Kruvinosios or-

chidėjos beieškant.
01:00 15 šlovės minučių (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.

06.45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reklama.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Krokodilų koledžas“.
03.40 „Admirolas“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Palikti po pamokų.
23:35 Palikti vandenyne 2. Dreifas (k).
01:20 „Visa menanti“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 Palikti po pamokų (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Karinės paslaptys. 
06:55 Premjera. Tobotai 2.
07:20 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
07:50 Džiunglių knyga  2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai. 

Leliūnai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai sparnuočiai. Luangvos gandrai.
13:05 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys. Toskana. 
Gražioji Italija.

14:05 Džesika Flečer 3.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Edmundui Kučinskui – 60 

metų. Jubiliejinis koncertas. 
23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Popietės su Margerit.
00:40 Premjera. Keršto kodeksas.
02:25 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai sparnuočiai. Luangvos gandrai (k.).
03:15 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys.Toskana. 
Gražioji Italija (k.).

04:25 Džesika Flečer 3 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Nacionalinė paieškų 

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

mickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga  2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Premjera. Spragtukas ir pelių 

karalius.
11:00 Premjera. Šunų ABC 2.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai. Atvira priešprieša.
12:40 Galapagai. Pokyčiai salose.
13:35 Mis Marpl 2. Žmogžudystės 

vizija.
15:10 Folčio viešbutis 1.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Laris Kraunas.
23:35 Trumposios žinios. 
23:40 Premjera. Pamatyti savo širdį.
01:15 Folčio viešbutis 1 (k.).
01:45 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai. Atvira priešprieša (k.).
02:35 Galapagai. Pokyčiai salose (k.).
03:30 Mis Marpl 2. Žmogžudystės 

vizija (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Leliūnai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Savaitė (k.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 2.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Skinsiu raudoną 

rožę.
08.00 „Darbščios rankos, atviros 

širdys“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių. 
10.45 „Vera. Gerasis samarietis“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“. 
16.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su J.Blažyte. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10 „Vera. Gerasis samarietis“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Bekraštė Kanada“. 
05.15 „Dykumos“. 
06.05 „Gamtos magija“. 
06.15 „24/7“. 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“. 
07:00  „Nenugalimasis 

žmogus - voras“.
07:30  „Bailus voveriukas“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kung Fu Panda“.
09:00  „Kobra 11“.
10:00  „Vasaros gidas“. 
10:30  „Moderni šeima“.
11:00  „Nimės sala“.
12:55  „Avalono mokykla“.
14:45  „Užsispyrusi blondinė“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Tūkstantis žodžių“.
21:15  „Trys įtemptos dienos“.
00:00  „Senis“.
02:05  „Ernis“. 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.). 
07:00  „Nenugalimasis 

žmogus - voras“.
07:30  „Bailus voveriukas“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kung Fu Panda“.
08:55  „Kobra 11“.
11:00  „Nykštukas Nosis“.

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.).

07:55  „Rezidentai“ (k.).
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.).
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Sveiki atvykę į džiungles“.
00:20  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:20  „X failai“.
02:10  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“. 

07:45 „Harvis Biksas“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:05 „Ponas Bynas“. 
09:35 „Tinginių miestelis“. 
10:05 KINO PUSRYČIAI Kelionė 

laiku.
11:50 Skūbis Dū 2. Monstrai iš-

laisvinti.
13:40 Raudonplaukė Zora.
15:45 Makenos auksas.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Kartu ne savo noru.
21:50 Labas rytas.
00:00 Girtos vestuvės.
01:35 Savaitė be žmonų (k). 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Nuo... Iki.... 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Kelias.
00:30 „Persekiotojas“.
01:25 „Judantis objektas“.
02:20 „Begėdis“. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“. 

09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Grilio skanėstai.
09.35 „Likimo melodija“.
10.45 „Kapitonas Gordejevas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę. 
16.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Artūru 

Orlausku. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Šiandien kimba.
21.30 „MMA „King of the Cage“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Kapitonas Gordejevas“.
03.05 „Bekraštė Kanada“.
03.55 „Merdoko paslaptys“.
05.25 „Likimo melodija“.
06.15 „Bekraštė Kanada“. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 „24/7“. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Albanas“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Albanas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Krokodilų koledžas“. 

06:45 „Amerikietiškos imty-
nės“ (k). 

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 „Pavariau“. 
09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:35 BBC dokumentika. Sniegynų 

valdovai. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
16:10 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS Kitas pa-

saulis 4. Pabudimas.
23:40 AŠTRUS KINAS Anakonda 3. 

Palikuonis.
01:25 „Visa menanti“ (k).
02:55 Muzikinė kaukė (k). 

06:35 Galiūnų čempionų 
lyga. 

07:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų čempionų lyga.  

Olandija. 2016 m. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:35 BBC dokumentika. Šalčio ka-

ralystė. Gyvūnų jaunikliai. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai. 
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:50 Kaip diena ir naktis.
00:00 „Akloji zona“.
01:45 Kitas pasaulis 4. Pabudimas (k).
03:05 Anakonda 3. Palikuonis (k).

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.

06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“. 

07:45 „Harvis Biksas“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Žvėreliai 

Vėjo šalyje.
11:45 Lemiamas įvartis.
13:50 Pričiupom!
14:50 10 balų žemės drebėjimas.
16:35 Uždelsta meilė.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Trys muškietininkai.
22:50 Kelias į žvaigždes.
01:00 Labas rytas (k).

20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:30 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).

04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Neišsižadėk“.
06.05 „Krokodilų koledžas“. 

12:45  „Dručkiai“.
14:45  „Vedybų planuotoja“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „2 Barai. Išlikimo kovos“. 
21:30  „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
23:15  „Greisė“.
01:20  „Trys įtemptos dienos“ (k.). 
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2017.07.26 d.
Trečiadienis

2017.07.27 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Emigrantai.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 2.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Gyvenimas.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 2.
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.).
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
15:00  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „Klastotė“.

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.).
06:55  „Simpsonai“ (k.).

07:55  „Rezidentai“ (k.).
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.).
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Vagių pasaulis“.
00:35  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:30  „X failai“.
02:20  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Prezi-

dento sprendimas.
00:55 „Persekiotojas“.
01:50 „Judantis objektas“.
02:40 „Begėdis“ (9). 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Nepa-

laužiama drąsa.
00:45 „Persekiotojas“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte. 
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Chiromantas“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte.  
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
23.45 „Albanas“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris. 
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Albanas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Krokodilų koledžas“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte. 
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Albanas“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Albanas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Krokodilų koledžas“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pasienio sargyba. 
21:00 Kitoks parodijų filmas.
22:45 „Prezidentės pagrobimas“ (k).
02:20 „Visa menanti“.
03:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:50 „Penktoji pavara“. 
04:35 Pasienio sargyba (k). 
05:00 „Penktoji pavara“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Keturiasdešimt antrasis.
23:30 Kitoks parodijų filmas (k).
01:15 „Visa menanti“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Penktoji pavara“. 
03:30 Pagalbos skambutis (k). 
03:55 „Penktoji pavara“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Velnio apsėstieji.
22:45 Keturiasdešimt antrasis (k).
01:15 „Visa menanti“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Savas žmogus“.
05:00 Savaitės kriminalai (k). 

2017.07.25 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 2.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:55 Dėmesio centre. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“. 
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stambiu planu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.).
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.).
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Tėvelio dukrytės“. 
21:00  „2 Barai“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kintamanio brangakmenis“.
23:30  „Kvantikas“.
00:30  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:25  „X failai“ (k.). 
02:15  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Visatos broliai“. 
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“. 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko. 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Kas aš 

esu? 
00:45 „Persekiotojas“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:30 „Begėdis“. 

15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Farai. 
21:00 „Prezidentės pagrobimas“.
00:40 Kaip diena ir naktis (k).
02:30 „Akloji zona“ (k).
04:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).

00:15  „Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“.

01:15  „X failai“.
02:05  „Amerikietiška siaubo istorija“. 

21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“.
22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).

01:40 „Judantis objektas“.
02:30 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
03:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“

13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Re-

porteriu“. 
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
23.45 „Albanas“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Albanas“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Neišsižadėk“.
05.55 „Krokodilų koledžas“. 

Transporto įmonei reikalingas tolimų-
jų reisų vairuotojas, darbui Lietuva-
Lenkija-Čekija. Tel. 8 677 71255
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Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

Superkame automobil ius. Gali  būt i  su defektais. 
Tel .  8 627 59735

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

Romos Pankevičienės 
įmonėje 

ŠIMTALAPIAI:
-su aguonomis

-su varške
-su obuoliais 

Kaina – tik 7.50 Eur už 
kilogramą!

ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur 
už kilogramą!

Užsakymai priimami 
cukrainėje (Vytauto g. 15)

R. Pankevičienės įmonės cu-
krainėje (Vytauto g. 15) pigiai 
parduodami plastikiniai kibirai 

ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

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

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

 Dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu ir greitas pristatymas. 
Prekiaujame angliarūgšte, 

deguonimi, acetilenu 
 ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg 
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 

16.30.
 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Pjaunu, kapoju malkas, pjaunu žolę. 
Tel. 8 624 53635

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško: 
statybos darbų vadovo (būtinas galiojantis kvalifikacijos 

atestatas), meistro, mechanizatoriaus (traktorininkas), vai-
ruotojo, elektriko, sandelininkės (-o).

Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui 
kreiptis telefonu 8-313-51405.

Svečių namams reikalinga kambarinė-administratorė. 
Tel .  8 612 96558 arba el .  paštu: info@dali jahotel . l t

Vežu krovinius (iki 5 tonų) savivarčiu su kranu. Akcija – 
pensininkams 10% nuolaida. Tel. 8 622 85856

Viešoj i įstaiga sanatorija „Belorus“ siūlo 
nuolatinį darbą:

1. FMR gydytojui (-jai).
2. Vaikų ligų gydytojui (-jai).
Kontaktinis telefonas: +370 615 65921
Gyvenimo aprašymą siųsti : medicina@belorus.lt

VšĮ Kvėpavimo terapijos centras pristato 
„Kvėpuok, Lietuva 2017“ Druskininkuose!
Kvėpavimo terapijos seminarų turas su įėjimu už laisvanorišką 

auką vyks daugelyje Lietuvos miestų. Seminarus ves  Kvėpavimo te-
rapijos mokytoja Dalia Beata Kasmauskaitė. Šio turo tikslas – kad 
kuo daugiau žmonių, pasinaudoję šia paprasta ir galinga praktika, 
patirtų vidinę ramybę, laisvę, pasijustų gyvybingesni, sveikesni ir lai-
mingesni.

Renginys vyks rugpjūčio 1 d. 18 val. Jaunimo užimtumo centras 
(Veisiejų g. 17, salė III aukšte)

Įėjimas – laisvanoriško dydžio auka.
Registracija ir informacija: el. p.: markelyte.kristina@gmail.com; 

info@kvepavimoterapija.lt; 
tel.: 8 679 90099; 8 678 28255.
Daugiau informacijos: www.kvepavimoterapija.lt
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Asmeniniai skelbimai
20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g., šalia 
miško, prie pat asfaltuoto kelio, 4 km 
nuo Druskininkų. Atvesta elektra. 
Padaryta kadastriniai matavimai, yra 
visi dokumentai. Kaina – 20000 Eur. 
Galima derėtis.  
Tel: 8 686 14615, 8 628 36763

5,55 ha žemės su namu ir ūkiniais 
pastatais (4,02 ha miško) Varėnos 
raj., Rodukos kaime. Kaina – 50000 
Eur. Tel.: 8 620 91358, 8 655 14600

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliū-
nų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, neto-
li elektra. Kaina – 9990 Eur.  
Tel. 8 682 48474

32 a žemės sklypas Neravuose su 
1991 m. statybos namu. Kaina – 
100000 Eur. Tel. 8 610 83544

26 a namų valdos sklypas Vilkanas-
trų kam, Druskininkų sav., 300 m iki 
Bilso ežero. Tel. 8 616 18823

Įrengtas garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 614 76626

Parduodu arba keičiu neįrengtą 
namą Ratnyčioje. Kaina – 58000 Eur. 
Tel. 8 686 42499

Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“ 
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688

Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse. 
Tel. 8 687 37575

23 kv. m garažas Ligoninės g. 4, 
bendrijoje „Vairas“.  
Tel.: 8 671 01555, 8 671 45555

37 a sklypas Druskininkų Neravuo-
se. Sklype yra miesto vandentiekis, 
kanalizacija, ribojasi su mišku, yra  
geodeziniai matavimai.  
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745

24 a žemės ūkio paskirties sklypą 
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2 
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568

26 a žemės ūkio paskirties sklypas, 
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upe-
liu (41a miško). Tel. 8 682 87568

3,5 ha sodyba su pastatais gražioje 
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Vikta-
rinos. Tel. 8 694 32045

Gyvenamas namas Leipalingyje su 
mūriniu garažu ir lauko virtuve, 18 a 
sklypas. Kaina – 30000 Eur. Galima 
derėtis. Tel. 8 626 64747

Nebrangiai 52 a sodyba Lazdijų raj., 
Gudelių kaime su ūkiniais pastatais, 
lauko virtuve, garažu. Tel. 8 673 77414

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Mitsubishi Space Star“ 2006 m., 1,9 
L dyzelinas. Parvarytas iš Vokietijos. 
Tel. 8 623 23430

„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81 
kW, dalimis; lengvo lydinio ratlankiai 
R16 (5 tvirtinimo taškai).  
Tel. 8 652 69585

„Alfa Romeo 156“ 1998 m., 2 L ben-
zinas, 114 kW. Kaina – 400 Eur.  
Tel. 8 627 13618

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų 
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000 
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431

1 kambario 36 kv. m. butas su bal-
dais 4 aukšte iš 5 Gardino g. 36.  
Tel. 8 687 68577

Suremontuoti du atskiri 1 kambario 
butai 2 aukšte bendrabutyje Gardino 
g. Bendras plotas 34,24 kv. m.  Kaina 
– 21000 Eur. Tel. 8 687 37575

1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 
5 aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.  
Tel. 8 640 60381

1 kambario butas 4 aukšte, Leipalin-
gyje. Kaina – 10500 Eur.  
Tel. 8 686 42499

Erdvus, suremontuotas butas Kalviš-
kių mikrorajone. Tel. 8 611 24712

2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardi-
no g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, 
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. 
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 53 kv. m. butas Kaune, 
Šilainiuose arba keičiu į butą Druski-
ninkuose. Tel. 8 686 19809

2 kambarių 59 kv. m butas Neravų 
g. 2A g. 5 aukšte iš 9 su baldais ir 
buitine technika. Šildymas centrinis- 
kolektorinis (butas turi reguliatorius ir 
individualią apskaitą). Kaina – 65000 
Eur. Tel. 8 600 37339

2 kambarių 53,59 kv. m  butas Mar-
cinkonių g., Varėnoje, 1 aukšte. Nauji 
trijų stiklų plastikiniai langai, šarvuo-
tos durys, yra rūsys.  
Tel. 8 600 20432

4 kambarių 91 v. m butas su pereina-
mu holu Ateities g., 1,5 aukšte iš 2, 
36 kv. m rūsys, ant Nemuno kranto. 
Tinka komercinei veiklai. Arba keičiu 
į 2 kambarių butą su priemoka. Kaina 
– 55000 Eur. Tel. 8 652 65462

2 aukštas 3 aukštų name Antakalnio 
g. Bendras plotas – 165 kv. m. Yra 5 
kambariai, kiekvienas su atskiru san. 
mazgu. Tinka verslui.  
Tel.: 8 687 13513, 8 (313) 53828

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

Garažas Leipalingyje netoli katilinės. 
Kaina – 1500 Eur. Tel. 8 643 80430

3 ha miško su žeme, 2 sklypai (12 ir 
13 a) Neravuose, 23 a sklypas prie 
Avirio ežero. Tel. 8 614 15457

4,5 a namų valdos sklypas Druski-
ninkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra 
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, 
detalusis planas, žemė išpirkta.  
Tel. 8 682 98506

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA, 
draudimas, rida – 186000 km.  
Tel. 8 682 98506

„Peugeot 206“ 2001.11 mėn., dyze-
linas,  pakeistas variklio dirželis, yra 
ratlankiai žieminėms padangoms, TA 
iki 2018.08. Kaina – 650 Eur.  
Tel. 8 612 97393 

„VW Passat“ 1993 m., 2 L benzinas-
dujos, dalimis arba visas.  
Tel. 8 622 25570

Nauji slenksčiai iš aliuminio Volvo 
XC90 automobiliui. Dar supakuoti ir 
su tvirtinimais. Tel. 8 683 23112

„Audi A6“ 2000 m., 2,5 L dyzelinas, 
132 kW, TA iki 2019 m. Kaina – 1800 
Eur. Tel. 8 627 13618

„Renault Megane Scenic“ 2000 
m., 1,9 DCI, pilkos spalvos, TA iki 
2018.05 už 1250 Eur; priekaba-na-
melis „Spirit“ 1985 m, TA iki 2018.08, 
draudimas. Tel. 8 612 82020

Parduoda mišką ir medieną

Dvipusio ir vienpusio pjovimo pušinės 
lentos, dvipusio pjovimo 2,5x10x600 
cm. Tel. 8 611 32800

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Romanovo veislės avys ir avinai 
(įvairaus amžiaus). Gyvo svorio kaina 
– 1 kg/2 Eur. Tel. 8 622 83325

Triušiai, triušiena. Tel. 8 650 93156

3 mėn. Zaino veislės ožka.  
Tel. 8 620 71127

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai

Stumdomos durys (2,20x1,84 m) už 
80 Eur; vertikalios geltonos žaliuzės 
(1,80 m) už 30 Eur; vaikų kambario 
baldai: kampinis rašomasis stalas, 
kampinė spinta, komoda, lentynos už 
430 Eur. Tel. 8 682 66707

Komoda, sofa-lova, svetaines komplek-
tas,  išskleidžiamas stalas su kėdėm, 
koridoriaus suoliukas, fotelis, televizo-
riaus staliukas. Tel. 8 612 09648

4 durų spinta (slankiojanti sistema 
su veidrodžiu), sekcija-indauja, gėlių 
staliukas, mikrobangų krosnelė, kė-
dės, fotelis,  pietų stalas, odinė sofa. 
Tel. 8 606 28422

Mažai naudotas kalnų dviratis „Btwin“ 
(21 pavara) už 190 Eur; plento dviratis 
„Cube“ (62 dydis) už 380 Eur; plento 
dviratis „Gazelle“ (55 dydis, 30 pava-
rų) už 390 Eur; kalnu dviratis „Merida 
Matts 500“ (stori 26 colių ratai, len-
gvas) už 460 Eur. Tel. 8 623 53377

Dviejų durų spinta su apačioje atver-
čiama dalimi už 85 Eur, badmintono 
raketės, vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4 
m, užuolaidos, senovinės austos lo-
vatiesės, vilnoniai pledai, miegamojo 
spintelė. Tel. 8 600 38695

Vaikiškos naujos golfo lazdos (5 
vnt.) su krepšiu. Kaina – 90 Eur.  
Tel 8 698 19464

Dviračiai: vyriškas „Giant“ (59 dydis) 
už 90 Eur; moteriškas elektrinis „Ga-
zelle“ už 330 Eur; dvivietis „Ammaco“ 
už 125 Eur; kalnų „Marin“ (21 pavara) 
už 120 Eur; kalnų „Giant“ už 360 Eur; 
baltas kalnų „Bulls“ (L dydis) už 260 
Eur. Tel. 8 623 53377

Odinė sofa-lova ir fotelis už 250 Eur; 
plokščiaekranis televizorius TCL (65 
cm įstrižainė) be priedėlio už 100 
Eur. Tel. 8 604 11179

„Ryto“ gimnazijos švarkas berniukui. 

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

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

Kaina – 20 Eur. Tel. 8 612 68944

2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai: 
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs sti-
klainiai. Tel. 8 616 22124

Nauja medžiaginė sudedama žai-
dimų dėžė už 25 Eur; ovalo formos 
sintetinis kilimas (135x192 cm) už 28 
Eur. Tel. 8 651 11713

Universalus vaikiškas dviratis (2-4 m. 
mergaitei) už 40 Eur; nauja Krikšto 
suknelė (4-7 m. mergaitei) už 30 Eur; 
2 lovos po 7 Eur; foto aparatas „Olim-
pia“ už 50 Eur. Tel. 8 603 94991

200 L statinės, tinkančios degalams 
laikyti; 150 L ąžuolinė statinė; „ZIL 
130“ greičių dėžė. Tel. 8 682 87568

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Spinta (245x88,5x56) už 50 Eur; 
naudotas gartraukis už 40 Eur.  
Tel. 8 675 18337

Nauja švediška žoliapjovė, ąžuolinis 
parketas (2 cm storio), blokai ir pane-
lės. Tel. 8 682 98506

Nauja medinė valtis. Tel. 8 675 25531

Naujas (su garantija) ventiliatorius 
ant stovo. Kaina – 10 Eur.  
Tel. 8 694 66989

Muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur; 
3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 60 Eur; 
vaikiška vaikštyklė už 10 Eur; vaikiš-
kos pakabinamos supynės už 8 Eur; 
stumdukas „Vtech“ už 17 Eur.  
Tel. 8 645 75151

Geros būklės moteriškas kalnų dvira-
tis „Scout“ (18 pavarų, 26 colių ratai). 
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 654 35497

Apšiltintas statybinis vagonėlis su 
krosnele, metalinis sandėliukas (3x2 
m), mūrininkų dėžutės (0,25 kub. m), 
trifazis suvirinimo aparatas, gelžbeto-
ninės perdangos plokštės (6x1,5 m), 
metaliniai pastoliai (konvertai-špil-
kos). Tel. 8 612 92239

Mažai naudota dujinė viryklė.  
Tel. 8 612 12336

2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas, 
veidrodis-knyga su stalčiais, kieto 
plaušo plokštės (4 vnt) už 25 Eur. 
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Tekinimo staklės. Tel. 8 618 53916

Televizorius „Philips“ (72 cm įstrižai-
nė) už 30 Eur; televizorius „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiu-
neris „Technic“ už 19 Eur; laisvų rankų 
įranga už 22 Eur. Tel. 8 654 87148

Bulvės. Tel. 8 695 87238

Televizorius (37 cm įstrižainė). Kaina 
– 16 Eur. Tel. 8 601 75300

Pigiai dvigulė vokiška lova.  
Tel. 8 686 14305

Telefonas „Samsung S2 Plius“, sta-
cionarus kompiuteris su monitorium, 
klaviatūra ir pele, vaikiškas dviratis 
už 10 Eur. Tel. 8 622 04544

Plokščiaekranis LCD LED televizo-
rius „Philips“ (82 cm įstrižainė). Kaina 
– 139 Eur. Tel. 8 612 75453

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 
cm įstrižainė) už 20 Eur; apvalus vonios 
veidrodis 90x42 cm už 13 Eur; mikro-
bangų krosnelė „Bank Next“ už 37 Eur; 
TV priedėlis už 22 Eur; įvairių dydžių 
naudoti faneriniai skydai ir DVP plokš-
tės; durų varsčios. Tel. 8 686 43600

Antikvarinių angliškų sidabrinių šaukš-
telių rinkinys, porcelianinės kolekcinės 
lėkštės, porcelianinės papuošalų dė-
žutės, porcelianinės moterų „Regal“ 
statulėlės. Tel. 8 671 50790

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns 
būda, lauko baldai, lauko tualetas, 
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“, 
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys, „Via 
Sat“ antena su 1 galvute, lauko supy-
nės. Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Senovinė skrynia. Kaina – 40 Eur. 
Tel. 8 623 20014

Skaitmeninė fotoaparatas su filmavimo 
funkcija ir spausdintuvas nuotraukoms. 

Kaina – 80 Eur. Tel. 8 622 82556

Vyriškas rankinis laikrodis „Coman-
dirskije“. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 620 43611

Geros būklės naudota dviaukštė me-
dinė vaikiška lova (170x80 cm) 160 
cm aukščio su čiužiniu. Kaina – 50 
Eur. Tel. 8 655 35724

Vaikiška geros būklės medinė lovytė 
su kokosiniu čiužiniu. Kaina – 30 Eur. 
Tel. 8 685 75776

Olandiški aliuminio lydinio kiemo 
vartai (3 m pločio, 1,25 m aukščio), 
pilkos spalvos. Tel. 8 689 73810

Automobilinis 4 kanalų 400 WT sti-
printuvas „DLS CA 450 Clasic“ už 
100 Eur; Sub buferis „Blow Adrenali-
ne“ už 50 Eur. Tel. 8 687 22262

Perka

Garažą Merkinės g. Tel. 8 662 27725

Pirksiu garažą. Tel. 8 627 34164

Keičia

2 a mūrinį namą 20 a sklype Nera-
vuose į 3 kambarių butą Druskinin-
kuose (pageidautina naujos statybos) 
su priemoka. Tel. 8 612 92239

2 kambarių butą po remonto Alytuje 
geroje vietoje Naujoje g. (butas yra 
priešais  prekybos centro RIMI parduo-
tuvę) į lygiavertį butą Druskininkuose 
arba parduodu. Tel. 8 611 54163

Nuoma

Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą, 
pageidautina Kalviškių rajone.  
Tel. 8 678 04546

Išsinuomočiau tvarkingą garažą Ne-
ravų g. Tel. 8 612 09648

Ieško darbo

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

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

27 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 605 04438

Kiti

Dovanoju naudotą sofą-lovą ir ovalų 
staliuką. Tel. 8 677 32022

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna 
medieną profesionaliu gateriu. Ga-
lime pjauti ir Jums reikiamoje vieto-
je. Obliuojame, frezuojame rąstus 
iš savo ir užsakovo medienos. Pre-
kiaujame statybine mediena. 

Tel. 8 659 32055

Malkų išpardavimas 
(skaldytos arba 

kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

Parduodame:
Gamtinį žvyrą, gamtinį 

smėlį, sijotą žvyrą.
Gamtinį juodžemį užpyli-

mui, natūralias durpes tin-
kamas sodininkystėje.
Tel. 8 653 05566

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
Spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

Automobilių salonų valy-
mas ir blizginimas, konsul-
tacijos Jums patogiu laiku, 
už Jums prieinamą kainą. 
Jūsų patogumui, automobi-
lius pasiimame ir grąžiname. 
Mus rasite: Vytauto g. 34. 
Tel. 8 654 35497
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K. Dineikos sveikatingumo parke – kaskadinių maudyklių ir pirties kompleksas
Prieš porą metų atnaujinto Ka-

rolio Dineikos sveikatingumo 
parko lankytojų šiandien lau-
kia kaskadinių maudyklių kom-
pleksas, pirtis, kurioje vakarais 
atliekamos pirčių programos, 
aerojonoterapijos  paviljonas, 
kuriame galima pailsėti, klau-
sant krentančio vandens gau-
desio ar išgerti puodelį arba-
tos, lauko terasa, skirta saulės 
vonioms. 

Kaip pasakojo Karolio Dinei-
kos sveikatingumo parko pirties 
ir kaskadinių maudyklių komplek-
są prižiūrinčio centro AQUA gy-
dyklos vadovas Kęstutis Rama-
nauskas, 1952 m. Druskininkuose 
atidarytas sveikatingumo parkas, 
kuriame gydomąją ir fizinę kultū-
rą derindami su gamtiniais veiks-
niais, parko specialistai sulaukė 
plataus pripažinimo. Tuomet su-
kurtą unikalią gydymo metodi-
ką, kurios pagrindas yra saulės, 
oro, vandens procedūros, mankš-
ta ir teigiamos emocijos, galima 
ir šiandien išmėginti K. Dineikos 
sveikatingumo parke.

Šiemetė vasara nelepina ši-
luma, bet galbūt yra entuzias-
tų, kurie naudojasi kaskadomis 
bet kokiu oru?

Džiaugiamės, kad mūsų admi-
nistruojamas Karolio Dineikos 
sveikatingumo parko pirties ir kas-
kadinių maudyklių kompleksas 
kasmet darosi vis populiaresnis, 
mus pradeda lankyti vis daugiau 
jaunimo, o šiemet sulaukėme net 
ir vestuvininkų. Kadangi didesnio-
ji dalis paslaugų teikiamos „po sto-
gu“, tai dėl lietingos vasaros nu-
kenčia tik saulės vonių entuziastai. 
Žinoma, saulėtą dieną sulaukiame 
kur kas daugiau lankytojų.

Kam labiausiai rekomenduo-
jama naudotis kaskadų kom-
pleksu? Kokį poveikį sveikatai 
turi pačios kaskados ir aerono-
jonų terapijos procedūros? 

Kaskadinės maudyklės reko-
menduojamos visiems aktyvų 
ir sveiką gyvenimo būdą propa-
guojantiems parko lankytojams, 
norintiems atsigaivinti po pirte-
lės ar saulės vonių, intensyvios 
sportinės veiklos, siekiantiems 
sustiprinti imunitetą, besigrūdi-
nantiems. Svarbu kaskadinėmis 
maudyklėmis naudotis saikin-
gai – Ratnyčėlės upelio vandens 
temperatūra – apie 17-18 laipsnių 
Celsijaus, todėl rekomenduojama 
procedūrai skirti iki dviejų minu-
čių. Nerekomenduojama naudotis 
žmonėms, sergantiems išemine 
širdies liga, inkstų ar tulžies pūs-
lės akmenlige, odos ligomis, taip 
pat tokių maudynių nerekomen-
duojame nėščiosioms. 

Kadangi pirties ir kaskadinių 
maudyklių kompleksas įrengtas 
dauboje, o aerojonoterapinis pa-
viljonas pastatytas tiesiog ant te-
kančio upelio, teritorijoje susi-
kaupia didelė neigiamų aerojonų 
koncentracija. Šios jonizuojan-
čios, įelektrintos dalelytės greitai 
sukimba su aplinkoje esančiomis 
dulkių, kietosiomis teršalų ir žie-
dadulkių dalelėmis, jas nusodin-
damos ir taip užtikrindamos visa-

da gaivų ir švarų aplinkos orą, o 
upelio purslų sudrėkinta aplinka 
palengvina atsikosėjimą, drėkina 
odą ir gleivinę, užtikrina maloniai 
vėsią aplinkos temperatūrą net 
karščiausią vasaros dieną.    

Ko gali tikėtis žmonės, atė-
ję į K. Dineikos parke esantį 
pirties ir kaskadų kompleksą? 
Kiek laiko jame rekomenduoja-
ma praleisti?

Mes nenorime, kad žmogus 
parke, kuris labiausiai išgarsė-
jo dėka K. Dineikos psichofizinės 
treniruotės metodologijos, jaus-
tųsi skubinamas ar ribotas laike, 
todėl, sumokėjus simbolinį vie-
no euro mokestį už aerojonote-
rapinio paviljono paslaugas (arba 
penkis eurus, jeigu norima nau-
dotis ir pirties bei kaskadinių mau-
dyklių kompleksu), mes rekomen-
duojame būti visą dieną – mūsų 
personalas pavaišins jus gardžia 
pirties arbata, galėsite neribotai 
naudotis visomis komplekso pas-
laugomis be skubos.  Todėl atsi-
palaiduokite, pasiimkite gerą kny-
gą, rankšluostį (jeigu pamiršite, jį 
galite išsinuomoti ir pas adminis-
tratorių) ir ateikite bent vienai die-
nai pas mus – čia užsiėmimą ti-
krai ras ir tie, kurie nori aktyviai 
praleisti laisvalaikį, pasportuoti, 
pažaisti lauko žaidimus, ir tie, ku-
rie tiesiog nori pamedituoti ar pa-
skaityti knygą, besilepinant sau-
lės voniomis. Pageidaujantiems 
išeiti pietauti į miestą užsegame 
specialias apyrankes, kurios ga-
lioja kaip bilietas ir leidžia sugrįž-
ti atgal pas mus į kompleksą bet 
kada tą dieną.

Ar tenka girdėti lankytojų at-
siliepimų? Kas jiems labiausiai 
patinka? Kas palieka didžiau-
sią įspūdį?

Vyresnioji karta tiesiog labai 
džiaugiasi prikeltu naujam gyve-
nimui K. Dineikos parku. Jaunes-
nieji vis negali patikėti, kad visos 
dienos apsilankymas gali kainuo-
ti tik penkis eurus, todėl žada at-
sivesti ir savo draugus. Be to,  
visi giria kaskadinių maudyklių 
procedūrą – po tekančiu švariu 
upeliuku pastovėti yra  ir atrakci-
ja, ir labai tonizuojanti procedū-
ra. Girdime tokių pasakymų, kad 
tai vienintelė vieta,  kur visa upė 
krenta ant tavęs.

Koks yra darbo grafikas? Kiek 
kainuoja apsilankymas?

Kompleksas dirba kasdien nuo 
11 iki 19 valandos. Už saulės vo-
nias su gultais terasoje, aero-
jonoterapiniu paviljonu ir vais-
tažolių arbata mokėsite 1 Eur, 
saulės vonias su gultais tera-
soje, aerojonoterapiniu paviljo-
nus, vaistažolių arbata ir kaska-
dinėmis maudyklėmis – 2 Eur, 
o kaskadinių maudyklių ir pirties 
kompleksas kartu su aeorojono-
terapinėmis procedūromis ir sau-
lės voniomis terasoje kainuos 5 
Eur. Vaikams iki 7 metų  apsilan-
kymas – nemokamas. Daugiau 
informacijos tel. 8 612 02681

„Mano Druskininkai“ 
informacija

K. Dineikos sveikatingumo parke galima ne tik išmėginti pirties ir kaskadinių maudyklių komplekse siūlomas paslaugas, bet ir akty-
viai leisti laisvalaikį/Laimos Rekevičienės nuotraukos


