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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Gydytojas Mindaugas Jauneika: „Didžiuojuosi savo profesija“

Liberalų aktyvistė
I. Kaklienė
užsiiminėjo
nelegalia veikla

3 psl.

„Forto dvaro“
šeimininkas
A. Katilovskis:
darbuotojams
svarbus geras
atlyginimas ir
patrauklios darbo
sąlygos
M. Jauneika įsitikinęs, kad atsidavimas savo profesijai, smalsumas, darbštumas ir valia – pagrindinės savybės, būtinos gydytojui/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Praėjusį rudenį medicinos
studijas baigęs 28-erių gydytojas Mindaugas Jauneika
sako, kad gydytojo profesija –
tai žmogiško atidumo, įtempto
mąstymo, nuolatinio žinių atnaujinimo reikalaujantis darbas: „Tai niekad neleidžianti
sustabarėti intelektinė veikla,
kuri suteikia satisfakciją ir dėl
galimybės padėti žmonėms, ir
dėl asmeninio profesinio tobulėjimo būtinybės.“
Gydytojo pašaukimu jis žavėjosi nuo vaikystės ir rinkosi šią profesiją, sekdamas savo mamos,
taip pat gydytojos, pavyzdžiu. Į
Druskininkus Pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios
praktikos (šeimos) gydytojas alytiškis M. Jauneika atvyko gyven-

ti ir dirbti vos prieš pusmetį, jis jau
pelnė pacientų pasitikėjimą, darniai įsiliejo į kolegų kolektyvą. Ir
jau pamilo Druskininkus. Mindaugas džiaugiasi, kad turi galimybę
dirbti Druskininkuose, o kartu ir
patirti, koks unikalus mūsų kurortas, įvertinti, kuo ypatingos sveikatinimui ir poilsiui skirtos erdvės.
– Druskininkai: kuo, Jūsų
nuomone, šis miestas ypatingas?
– Ir kaip žmogus, siekiantis
gyvenimo kokybės, ir kaip gydytojas, vertinantis sveikatinimo, kokybiško poilsio svarbą,
džiaugiuosi Druskininkuose teikiamomis aktyvios, sveikos gyvensenos galimybėmis. Puikiai
organizuotas, į įvairaus amžiaus

ir poreikių šiandienos žmogaus
poilsį bei kasdienybę orientuotas
Druskininkų savivaldybės administracijos darbas duoda savo
vaisius: Druskininkai garsėja ir
populiarėja kaip sveikatingumo
ir malonaus poilsio oazė. Juk žinome, kaip svarbu įsisukusiam į
beprotiško tempo gyvenimo rutiną pailsinti akis, mintis ir sielą. O Druskininkuose yra unikali
galimybė kasdien grožėtis miškų
apsuptyje įsikūrusiu miestu, bet
kuriuo metų laiku smagu pasivaikščioti patogiai įrengtais parkų takais, pasivažinėti dviračiu ar
kita nemotorine transporto priemone. Žinau, kad yra ir nemažai
druskininkiečių – aktyvaus ėjimo
šiaurietiškomis lazdomis takais
entuziastų. Ypač akis džiugina

vasara, kai sužydi įvairiaspalviai
gėlynai, miestas papuošiamas
įvairių augalų kompozicijomis.
Žavi atnaujintas Karolio Dineikos sveikatingumo parkas, traukiantis ne tik ramų poilsį besirenkančius miesto gyventojus ir
svečius, bet ir aktyviai laisvalaikį leidžiančias šeimas su mažais
vaikučiais. Labai svarbu, kad nuo
mažens ugdoma aktyvaus sporto ir sveikos gyvensenos kultūra.
Aktyvių pramogų bazę papildo
Vandens parko, „Snow Arenos“
teikiamos modernios paslaugos.
Na, o sielą atgaivina įvairūs tradiciniai kultūriniai miesto renginiai ir lankytini objektai – M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus,
unikalusis „Girios aidas“ ir kiti.

7 psl.

4-5 psl.

Londono maratono
trasą sėkmingai
įveikė ir
druskininkietis
Ignas Brasevičius

16 psl.
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Paramos teikimas bičių laikytojams už
papildomą bičių maitinimą 2017 metais
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) priimamos paraiškos
paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-493 pakeitė Paramos
teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio
26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už
papildomą bičių maitinimą taisyklių
patvirtinimo“.
Informuojame Druskininkų krašto bičių laikytojus apie aktualius pakeitimus:
- bičių laikytojams, laikantiems
daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;
- bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu
(įprastinio, ekologiško cukraus arba
invertuotojo cukraus sirupo įsigiji-

mo išlaidos), bet ne daugiau kaip
5,79 Eur už bičių šeimą arba ne
daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių
šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg
cukraus / ekologiško cukraus arba
ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo
cukraus sirupo vienos bičių šeimos
papildomam bičių maitinimui;
- bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga,
sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti
ir vėlavimo priežasties pagrindimo
dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį
sprendimą dėl pavėluotai pateiktos
paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29
d., nepriimami.
Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą
arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį doku-

mentą, bityno pasą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą
ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato
kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų
priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės
pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus
buvo atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei
ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti
sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.
Išsamesnę informaciją teikia ir paramos paraiškas priima Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas
Vengrauskas (Vasario 16-osios
g. 7, Druskininkai), tel.: (8 313)
52 117, 8 614 25 826, el. paštas:
alvydas.v@druskininkai.lt.

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais
Nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 18 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą
maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami
pateikusieji prašymus iki liepos 14 d. Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. rugpjūčio 7, 9, 10, 14, 16, 17 d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. rugpjūčio 8, 15 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. rugpjūčio 11, 18 d. nuo 16.30 iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Kviečiame gyventojus konsultuotis nustatytu
laiku

Diskutuota apie
UAB „Druskininkų butų ūkis“
darbo procesų modernizavimą

Susitikimo metu aptarti bendruomenei reikšmingi renovacijos, daugiabučių namų
administravimo ir priežiūros klausimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitiko su UAB
„Druskininkų butų ūkis“ atstovais
ir aptarė galimybes modernizuoti
bendrovės darbo procesus tam,
kad gyventojai paslaugas gautų
operatyviau ir patogiau, o aktuali informacija juos pasiektų greičiau. Balandžio pabaigoje nepriklausomi ekspertai įvertino
bendrovės veiklą ir pristatė bendrovės darbo rezultatus, pateikė
rekomendacijas dėl darbo efektyvinimo. UAB „Druskininkų butų
ūkis“ ir Savivaldybės administracijos specialistai buvo nuvykę į
Ukmergę, ten sėmėsi gerosios
patirties procesų skaitmenizavimo srityje ir susitikimo metu
pristatė tuos procesus, kuriuos
būtų galima įgyvendinti UAB
„Druskininkų butų ūkis“ veikloje.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas pasitarimo

metu akcentavo, kad procesų
kompiuterizavimas ir naujų technologijų diegimas yra būtinas,
siekiant taupyti ir bendrovės, ir
gyventojų laiką bei užtikrinti paslaugų kokybę. „Svarbiausia, diegiant naujas programas, užtikrinti jų praktiškumą, patogumą
ir efektyvumą“, – sakė R. Malinauskas.
UAB „Druskininkų butų ūkis“
vadovė Vlada Prunskienė sakė,
kad bendrovė planuoja gyventojus aptarnauti „vieno langelio“ principu, taip pat ketinama
įdiegti naują telefoninių skambučių sistemą, kuri leistų operatyviai skirstyti įeinančių skambučių
srautus, padėtų kaupti statistiką,
vykdytų pokalbių įrašymą.
Susitikimo metu taip pat aptarti bendruomenei reikšmingi renovacijos, daugiabučių namų
administravimo ir priežiūros
klausimai.

Būkime draugiški: rūpinkimės
savo ir aplinkinių saugumu

Dviračių, elektrinių riedžių, paspirtukų ir kitų dviračių takams pritaikytų transporto priemonių vairuotojai kviečiami paisyti saugumo reikalavimų, atsakingai pasirinkti greitį, laikytis Kelių eismo taisyklių, nekelti pavojaus sau ir kitiems/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Informacija dėl žalios spalvos Nemuno upėje
Kaip informavo UAB Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ direktorius Marijan Burinskij, ruošiant
Druskininkų šilumos ūkį žiemai,
rugpjūčio 7 dieną buvo išdrenuota viena šilumos trasa. Ja tekė-

jęs žalios spalvos termofikacinis
vanduo buvo ištekintas į lietaus
kanalizaciją, per kurią pateko į
Nemuną. Jokios žalos gamtai nebuvo padaryta – vandeniui dažyti
naudojama aplinkai nepavojinga

cheminė medžiaga floresceinas.
Tokie patys dažai naudojami Vilnelei dažyti per Šv. Patriko dienos
šventę. Apgailestaujama, jei žalia
spalva Nemuno upėje sukėlė nemalonių emocijų gyventojams.

Įsibėgėjus vasaros atostogų sezonui, Druskininkuose itin aktyvus
pėsčiųjų, dviratininkų, elektrinių
riedžių, paspirtukų ir kitų dviračių
takams pritaikytų transporto priemonių eismas. Džiaugiamės, kad
vis daugiau bendruomenės narių
ir kurorto svečių vietoje automobilio renkasi alternatyvias transporto
priemones ir kviečiame būti draugiškiems bei gerbti kitus eismo dalyvius: paisyti saugumo reikalavimų, atsakingai pasirinkti greitį,
laikytis Kelių eismo taisyklių, nekelti pavojaus sau ir kitiems.
„Druskininkų savivaldybė gavo
gyventojų laiškų dėl riedžių ir
paspirtukų eismo. Susitikome su
policijos atstovais, aptarėme šį
svarbų klausimą – pareigūnai skirs
daugiau dėmesio šioms transporto
priemonėms. Kartu noriu pakviesti bendruomenę ir kurorto svečius
būti atsakingais eismo dalyviais,

o verslininkus paraginti kaskart
priminti savo klientams apie saugų ir pagarbų elgesį. Druskininkai – draugiškas kurortas, kuriame
vietos užtenka visiems“, – sakė
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.
Kaip informavo Ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas Rimas Valenta, apriboti elektrinių riedžių ar keturračių dviračių eismą pėsčiųjų-dviračių takais yra
sudėtinga, todėl labai svarbus
bendruomenės, kurorto svečių
ir verslininkų sąmoningumas ir
atsakingas elgesys.
Praėjusį mėnesį Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino Darnaus judumo planą, kuriame numatytos priemonės, per keletą
artimiausių metų padėsiančios
pagerinti sąlygas ir pėstiesiems,
ir dviratininkams.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Komentaras

Liberalų aktyvistė I. Kaklienė užsiiminėjo nelegalia veikla

Garsiai apie skaidrumą ir sąžinę moralizuojantis liberalas
Tarybos narys Karolis Kaklys
pamiršo apie šias moralines
vertybes priminti savo šeimos
nariams. Rugpjūčio 8 dieną
inspektoriams atlikus įprastą
Savivaldybės išduodamų leidimų prekiauti
patikrinimą,
paaiškėjo, kad vienoje iš prekyviečių Vilniaus alėjoje juvelyriniais dirbiniais nelegaliai
prekiavo liberalo K. Kaklio motina, taip pat politikė, savo požiūrį nevengianti demonstruoti
viešai Irena Kaklienė. Nors viešai ji moralizuoja, reiškiasi, tačiau, panašu, savo pačios darbu sektino pavyzdžio nerodo.
Leidimų veiklai neperka
Mieste pasklidus žiniai, kad I.
Kaklienė prekiavo viešoje vietoje, neturėdama nei leidimo, nei
verslo liudijimo, „Mano Druskininkai“ redakcija kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją,
kuri patvirtino, kad toks faktas užfiksuotas. I. Kaklienei, redakcijos
žiniomis, bus skirta administracinė nuobauda. Kaip patvirtino Savivaldybės administracijos specialistai, pati I. Kaklienė neneigia,
kad prekiavo nelegaliai. Informacija apie vykdytą neregistruotą
veiklą perduota Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tikėtina, kad
už šį pažeidimą I. Kaklienei taip
pat bus skirta piniginė bauda.
„Mano Druskininkai“ žurnalistei
paskambinus jai telefonu, I. Kaklienė, net nespėjus užduoti klausimo, iš karto pareiškė, kad su
„tokiu dienraščiu ji nekalbės“. Su
„tokiu“ – tai su „kokiu“? Nepaaiškino. Gal apie tai, kaip čia nutiko,
kad ji prekiavo, neturėdama leidimų, I. Kaklienė pasisakys kitame
miesto laikraštyje, kurį druskininkiečiai dar vadina liberalų ir konservatorių ruporu? Ar šis netinka „prakuroms“ galimai liberalų ir
konservatorių praėjusį penktadienį inicijuotame susibūrime patvoryje, pavadintame „pikniku“?
Redakcijos žiniomis, savo pareiškime Savivaldybėje I. Kaklienė teigia, kad prekės pagamintos
Ugniaus Stuko arba įsigytos jo
vardu. Ir kad nuo šių metų balandžio mėnesio ji kartais pavaduoja U. Stuką, prekiaudama jo pagamintais tautodailės gaminiais; kad
tokius pardavimus nuo balandžio
mėnesio neturėdama leidimo prekiauti ir verslo liudijimo arba neįregistravusi individualios veiklos,

Įspūdis
Valius Galinis
Savaitgalį buvome išėję šunų
pavedžioti. Dalyvavome tradicinėje kasmetinėje tarptautinėje šunų parodoje Druskininkuose. Kaip visuomet, šios
parodos metu oras vėl buvo
puikus. Karštis išvargino ir keturkojus, ir dvikojus parodos
dalyvius, tad vakarop sumanėme atsigaivinti prie vandens.
Vedžiodami šunis, nutarėme
pasidairyti, kurorto centrą, gėlynus, ežerą apžiūrėti. Tuo pačiu ir išgarsintą ant visos Lietuvos Vijūnėlės dvarą įvertinti.
Dėmesį patraukė tarsi ir koks
tarptautinis renginys. Ant vieno namo tvoros buvo iškabintos Lenkijos, Kanados, Izraelio,
Lietuvos, Estijos, Anglijos, Vo-

Mieste netruko pasklisti žinia, kad I. Kaklienė viešoje vietoje prekiavo, neturėdama
nei leidimo, nei verslo liudijimo/Redakcijos archyvo nuotrauka

ji vykdė retai.
Tačiau susidaro įspūdis, kad
toks pasiaiškinimas gali būti melas, nes redakcijos kalbinti netoli
I. Kaklienės prekyvietės prekiaujantys ir dirbantys verslininkai teigė, kad I. Kaklienę prekiaujant
galima sutikti kone kasdien, o ne,
kaip ji aiškina, „retai“. Liepos mėnesį ir ji pati savo socialiniame tinkle pasidalino nuotrauka, kurioje
pozavo prekybos vietoje ir kvietė
visus užsukti apsipirkti.
Kodėl prekiavo be leidimo ir
verslo liudijimo, I. Kaklienė nenurodo. Tačiau tokia nelegali veikla
– tai ne tik valstybės apgaudinėjimas, bet ir spjūvis į veidą legaliai
dirbantiems ir mokesčius mokantiems kurorto verslininkams. Kas
galėtų paneigti, kad neskaidrus
elgesys tarp liberalų giliai įsišaknijęs – pradedant buvusiu partijos lyderiu ir baigiant vietiniais liberalais bei jų šeimos nariais?
Kaklių šeimos draugijoje –
neskaidria veikla užsiimantys
asmenys
Liberalo K. Kaklio ir jo motinos
I. Kaklienės draugijoje galima pastebėti nemažai galimai įtartinomis veiklomis užsiimančių asmenų.
Viena iš jų – Vilma Danauskienė, pagarsėjusi dėl galimai nelegalių statybų savo kieme, Papalazdijų kaime, Lazdijų rajone.
Beje, žmonės kalba, kad paprasta sodyba Papalazdijų dvaru virto ne be kai kurių konservatorių
ir liberalų pagalbos. Sodybos renovacija, galimai nelegaliai iškilu-

si pirtelė – šie, ko gero, nemažų
investicijų pareikalavę pokyčiai V.
Danauskienės kieme keistai sutapo su jos ypatingu „susidomėjimu“ Druskininkais, purvo pylimo
ant Druskininkų jos rašiniuose
pradžia. Ranka ranką plauna?
Nuolat akcentuojanti skaidrumą,
pati V. Danauskienė įstatymų laikytis nesivargina – neturėdama
Turizmo departamento išduodamos licencijos, ji sugebėjo laimėti
Lietuvos edukologijos universiteto viešąjį konkursą turizmo paslaugoms teikti. Nelegalias turizmo
paslaugas V. Danauskienė teikė
iš Gruzijos atvykusiems studentams. Universitetui gruzinų vizitas
kainavo daugiau nei keliasdešimt
tūkstančių eurų, iš kurių dalis galimai atsidūrė V. Danauskienės kišenėje. Už šias lėšas turėjo būti
organizuojamas studentų maitinimas, edukacinės programos,
transportas.
Tačiau beveik už viską sumokėjo savivaldybės, kuriose svečiai
lankėsi. Pavyzdžiui, Lazdijų.
Visi dokumentai dėl galimų finansinių machinacijų yra nagrinėjami Viešųjų pirkimų bei teisėsaugos institucijų, atliekamas
tyrimas.
Dar vienas Kaklių šeimos draugijoje dažnai matomas asmuo –
„liberalų veidrodis“, sąžiningumo
įsikūnijimu save laikantis, berods,
2007-aisiais pripažintas kaltu dėl
neteisingų duomenų apie pajamas pateikimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą, kartu su liberalais kandidatavęs į LR Seimą, bet
žmonių taip ir neišrinktas.

Liberalų aktyvistės I . Kaklienės, kartu su liberalais į Seimą kandidatavusio R. Sadausko ir simpatijų liberalams ir konservatoriams savo rašiniuose neslepiančios V. Danauskienės vertybės, ko gero, sutampa. Juos neretai galima pamatyti drauge/Redakcijos archyvo nuotrauka

Įdomu, kaip I. Kaklienės (dešinėje) istoriją skaitytojams pateiktų su ja besibičiuliaujanti „Delfi“ žurnalistė V. Danauskienė?/Viešai matomos R. Sadausko „Facebook“ paskyros nuotrauka

Kakliai bičiuliaujasi ir su neaiškiais verslo užkulisiais pagarsėjusiu konservatoriumi Viliumi
Semeška. Nuo 1997 m. liepos pabaigos iki 2000 m. lapkričio vadovavęs vienai Vokietijos įmonei, užsiimančiai langų furnitūra,
V. Semeška pirkdamas bevertes „Švenčionėlių grūdai“ akcijas
bendrovei pridarė šimtatūkstantinių nuostolių.
O kur dar sklandančios legendos ir pasakojimai apie V. Semešką bendrovės „Lidl“ prekybos
centrų plėtrai skirtų žemės sklypų
įsigijimo istorijose?
Liberalo K. Kaklio veikla kelia
įtarimų
I. Kaklienės sūnus, liberalas K.
Kaklys taip pat pagarsėjo savo
abejotinu elgesiu. Jau rašėme,
kad, kai paaiškėjo, jog K. Kaklys
galimai vengia mokėti išlaikymo

pinigus savo mažamečiam sūnui,
su vaiko motina santykius jis aiškinosi teisme.
Tuomet K. Kaklys teismą informavo, esą jo visų 2016 metų pajamos yra tik apie 600 eurų. Tik ar
tai atitinka tikrovę?
Viešai skelbiamose K. Kaklio
kelerių pastarųjų metų pajamų
ir turto deklaracijose nurodoma,
kad turto jis vis dėlto turi. Kalbama, kad liberalas važinėjasi prabangiu automobiliu, turi nemažai
nekilnojamojo turto, tokio kaip namai bei butai.
Bendraujant su druskininkiečiais, dažnai tenka girdėti, kad
jiems abejonių kelia ir K. Kaklio
vykdomo apgyvendinimo paslaugų verslo bei viso įgyto turto kilmė.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Apie šunis, vėliavas ir kažkokį „pikniką“
kietijos, Ukrainos ir net NATO
vėliavos. „Keista, gal čia kokia alternatyvi šunų paroda, nes
pas mus tokių vėliavų nesimatė“,
– pamanėme. Priėję arčiau, pamatėme kelias dešimtis žmonių,
lūkuriuojančių, tarsi kažko belaukiančių. Vieni kameromis, kiti fotoaparatais nešini, treti šiaip pusnuogiai... Kaip užsienio svečių
belaukiantys, neatrodė labai pasipuošę. Kiti žmonės, anuos stebėdami, stovėjo šiek tiek atokiau.
Tie, su vėliavomis, kažkodėl
mobiliais telefonais vieni kitus filmavo nuolat, bet nei garsiai, nei
patyliukais susirinkusiems nieko
nepranešė ir nepasakė. Kas per
susirinkimas ar mitingas? Kuo
džiaugiasi ar nepatenkinti – liko
neaišku. „Suk į dešinę“ – buvo
pakeverzota vienam ant nuga-

ros. Niekas negalėjo paaiškinti ir
kam tos vėliavos, nes vienintelis
tarptautinis renginys Druskininkuose tąkart buvo šunų paroda.
Paklausinėję
susirinkusiųjų,
aiškaus atsakymo neišgirdome
– neva uždaras arbatos vakarėlis, neva nelegalus piknikėlis,
neva plaukimo paplūdimio atidarymas. Tiesa, maudytis buvo
pasiruošęs vos vienas vienintelis šuo. Visi kiti trypinėjo, kaip
nuogi į dilgėles patekę, ir lipti į
vandenį bijojo. Iš pašaipių aplinkinių replikų supratome, jog susirinko vietinės reikšmės politikieriai, žurnalistai ir jų šeimos.
Kurie buvo kurie – nesuprasi,
nes visi nuolatos vienas kitą mobiliais telefonais filmavo. Vienas
„paparacis“ iš toliau valtele plaukiodamas viską filmavo.

Dar girdėjome, kad Vijūnėlės
dvaro griauti aktyvistai susirinko.
Tik nė vieno kostiumuoto ir įgalioto žmogaus ar kokio pareigūno nesimatė. Nematė reikalo ten
ir policija pasirodyti, galbūt niekas nekvietė, nors susirinkusių
į pikniku pavadintą susibūrimą
buvo daugiau nei devyni. „Sužinojome iš socialinių tinklų, kad
čia vyks taikus piknikas,“ – sarkastiškai ištarė kažkas. Čia kas –
Sirija, Libanas? Nelegalus sambūris? Atrodė, visi buvo blaivūs.
„Po kiek tujos? Aš kelias nusipirkčiau?“, – iš šalies neaiškų
renginį stebėjusių žmonių klausinėjo neadekvačiai karingai nusiteikęs, nuo piknikautojų pusės
atėjęs senjoras. „Ponuli, prašom
ten, pas tuos“, – jam rodė į patvory susirinkusiuosius. Seneliu-

kas pas keistus politikierius grįžti kažkodėl nepanoro, o gal ir iš
ten jau buvo išvarytas? Niekas
jam tujų nepardavė, tai pradėjo
bėdavoti ir skųstis, tik atjautos
ar palaikymo nesulaukė. Kiti pro
šalį ėję senoliai neslėpė nusivylę, kad „piknike“ nei giros, nei kokio kepsnio ar bent ledų „nedavė“.
Tiesą pasakius, tas išreklamuotas namas didelio įspūdžio nepaliko. Kitoje ežerėlio pusėje ne mažesnių esama. Tie kažkodėl dar
niekam neužkliuvo?
O šalia vėliavomis nukabintos
tvoros susirinkusioje kompanijoje nei vieno užsienio svečio taip
ir nepamatėm. Patrepsėję valandą, jie ir patys išsiskirstė. Gal kokio pranešėjo ar garbaus svečio
nesulaukė – nesuprasi. Grįžome į
šunų parodą.

4

2017 m. rugpjūčio 10 d.

Savaitraščio Nr. 116

„Forto dvaro“ šeimininkas A. Katilovskis: darbuotojams svarbus

Nuo 2009 metų Druskininkuose veikiantis „Forto dvaras“ gali didžiuotis, kad yra populiari darbovietė, žmonės nori čia dirbti, kolektyvas – darnus ir draugiškas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kodėl į vienas įstaigas darbuotojai dirbti veržte veržiasi,
kitos jų neprisišaukia? Kodėl
vienos iš jų yra atrauklios, o
kitos ne? Štai nuo 2009 metų
Druskininkuose
veikiantis
„Forto dvaras“ gali didžiuotis, kad yra populiari darbovietė, ir žmonės nori čia dirbti. Kai kurie darbuotojai čia
dirba nuo pirmųjų dienų, o vasaromis čia netrūksta gimnazistų ir studentų, mielai „Forto dvare“ įsidarbinančių.
Kodėl gimnazistams yra patrauklus „Forto dvaras“?
Kaip sakė UAB „Dzūkijos arnika“ direktorius Albertas Katilovskis, vasaromis „Forto dvare“
kasmet dirba nemažai gimnazistų. Norinčiųjų kasmet vis daugiau.
Šią vasarą čia dirbančios Gabija
Lukšytė ir Audra Jezukevičiūtė
sako „Forto dvarą“ pasirinkusios
dėl draugiško čia dirbančio kolektyvo, darbo aplinkos. Merginoms
patiko ir įmonės direktoriaus požiūris į dirbančius jaunus žmones, jo bendravimas. Iki tol jos jau
buvo girdėjusios daug gerų atsiliepimų apie „Forto dvarą“.
Gabija Lukšytė: „Žinau, kad
nuo kolektyvo ir aplinkos labai
daug kas priklauso. Einame į darbą, puikiai nusiteikusios. Ir ta diena greitai prabėga. Pradėjus dirbti, atsiveria labai daug galimybių.
Jaunam žmogui tikrai smagu, kad
gali užsidirbti pats ir turėti savų pinigų. Užsidirbus, galima sutaupyti,
o pinigus išleisti, tarkime, kelionei.
Aš niekada nesimokiau rusų
kalbos, o pradėjusi dirbti, ją išmokau. Pirmomis savaitėmis tekdavo
kviesti administratorę, kad pagelbėtų susikalbėti su „Forto dvaro“
klientais, o dabar puikiai susikalbu pati. Šis darbas tikrai padėjo
patobulinti rusų kalbos įgūdžius.
Man patinka bendrauti su žmonėmis, patinka šis darbas, aš gerai

jaučiuosi šiame kolektyve“.
Audrai Jezukevičiūtei patinka
bendravimas su kolegomis ir klientais, „Forto dvare“ ji puikiai jaučiasi: „Smagiausia, kai išgirstu klientų pagyrimus, darbo įvertinimą.
Man labai svarbus geras žodis“.
Puiki galimybė tobulinti užsienio kalbų įgūdžius
Edvinas Grėbliūnas iš Alytaus
„Forto dvare dirba jau nebe pirmus metus. Vaikinas sako, kad
jam čia patinka, nes kolektyvas
– jaunas, šiuolaikiškas direktorius. Motyvuoja ir nemažas atlyginimas: „Man, studentui, suteiktos
puikios galimybės dirbti ir užsidirbti, smagiai leisti laiką su puikiu kolektyvu. Rekomenduoju visiems nesėdėti namuose, neleisti
laiko prie televizoriaus ar kompiuterių ekranų, o vasarą praleisti
prasmingai ir užsidirbti savų pinigų. Man smagu, kad darbe patobulinau rusų, anglų ir net lenkų
kalbos įgūdžius. Užsienio kalbos,
taip pat ir rusų, labai svarbios. Tikrai smagu, kai galiu jomis susikalbėti“.
Druskininkietis gimnazistas Karolis Rupeikis taip pat džiaugiasi, darbe patobulinęs užsienio
kalbų įgūdžius: „Mokykloje, regis,
mokėmės rusų kalbos, tačiau, pakalbėjęs su svečiais šia kalba, ją
tikrai geriau išmokau, patobulinau
šnekamosios kalbos žinias. Dirbti „Forto dvare“ pradėjau, nes norėjau praleisti vasarą prasmingi, dirbdamas. Labiausiai patinka
kolektyvas, jaunas, norintis dirbti,
visi draugiški, geranoriškai padeda naujokams“.
Svarbiausia – darnus kolektyvas
Virtuvės darbuotojai Aurimas
Kisielius, Daiva Amšiejienė, Diana Voroninienė vertina „Forto
dvaro“ administracijos pastangas
rūpintis darbo vieta, šiuolaikinių

technologijų naudojimą. Aurimas
yra dirbęs „Eglės“ sanatorijoje.
Sako, norėjęs išbandyti save ir kitoje sferoje. Vaikinas giria „Forto
dvaro“ kolektyvą. Sako, kad visi
puikiai sutaria, pasitaria, kartu
ieško geriausių sprendimų. A. Kisielius, paklaustas, kuriuo savo
gaminamu patiekalu labiausiai didžiuojasi, nedvejoja: „Kepsniais“.
Ir čia pat priduria: „Kiekvienas patiekalas reikalauja kruopštumo.
Negali patiekti žmogui patiekalo, kurio nenorėtum ragauti pats“.
„Forto dvaro“ virtuvės darbuotojai
patikina, kad svarbiausia jų darbe – atsakomybė ir kokybiški produktai: „Jaučiame ypatingą kontrolę, reikalavimus kokybei“.
Ilgiausiai „Forto dvaro“ virtuvėje
dirbanti D. Amšiejienė sako, kad
jai labai patinka pasirinkta profesija: „Puikus kolektyvas, nuoširdus,
geras, darbuotojus suprantantis
direktorius. Visos aplinkybės, kurios susiklosto, yra išsprendžiamos, problemos – išgvildenamos.
Direktorius, tikrai atviras ir žmogų suprantantis. Tikrai nežadu
kelti sparnų, man „Forto dvare“
patinka. Sunkias dienas visada
keičia lengvos dienos“. Daiva didžiuojasi visais „Forto dvare“ gaminamais patiekalais, giria ir tradicinius čia verdamus cepelinus:
„Cepelinai pas mus visada švieži,
be jokių pusfabrikačių: gaminami
nuo pat bulvės nulupimo iki patiekalo pateikimo. Svarbiausia čia –
lietuviška bulvė!“.
D. Voroninienė pasakojo, kad
iš pradžių ji dirbo padavėja, vėliau buvo pasiūlyta dirbti virtuvėje: „Man tai buvo tarsi iššūkis. Namuose mėgau gaminti maistą, bet
niekada nemaniau, kad tai taps
mano specialybe. Kas sunkiausia
ir reikalauja didžiausio meistriškumo? Viskam reikia meistriškumo
– ir kepsnių marinatams, ir cepelinams, ir vėdarams. Mes viską gaminame labai atsakingai“.

Patrauklios darbo sąlygos
Kaip sakė A. Katilovskis,
„Forto dvare“ dirba ne tik druskininkiečiai, bet ir žmonės iš Alytaus, Varėnos, Lazdijų. Administratorės Inga Dailydienė,
Kristina Lukaševič, Kristina
Žilvienė ir Justina Antanavičiūtė džiaugiasi darbo sąlygimis ir galimybe siekti karjeros.
Kristina, viena iš ilgiausiai „Forto dvare“ dirbančių darbuotojų,
prisiminė, kad A. Katilovskio vadovaujamose įvairiose įmonėse
dirba kone 20 metų: „Motyvuoja
laiku mokamas atlyginimas, geros darbo sąlygos. Dirbau padavėja, dabar esu vadybininkė,
esu atsakinga už banketus, kitus
renginius. Čia daug erdvės saviraiškai ir savirealizacijai“.
I. Dailydienė sako, kad jai imponavo pats darbo organizavimas,
geros darbo sąlygos, direktoriaus
požiūris į darbuotojus, galimybė
užsidirbti. K. Lukaševič sako nesigailinti, kad prieš 9 metus pasinaudojo galimybe įsidarbinti
„Forto dvare“: „Geros karjeros galimybės. Darbe naudojamės pažangiomis technologijomis, motyvuoja atlyginimai“.
J. Antanavičiūtė į „Forto dvarą“ dirbti važinėja iš Veisiejų:
„Labai patinka kolektyvas, direktorius, motyvuotas atlyginimas,
taigi dirbu ir toliau, važinėju iš
Veisiejų miestelio, kuriame dabar
gyvenu. Direktorius supratingas,
reiklus. Pas mus visada šviežias,
skanus maistas, net pats direktorius valgo būtent „Forto dvare“. Patinka jo inovatyvumas – ko
gero, vieni iš nedaugelio Lietuvoje užsakymus priimame, naudodami išmaniuosius telefonus
ir racijas, tai suteikia galimybę
efektyviau dirbti“.
„Forto dvare“ dirbantys darbuotojai sako, kad jiems smagu darbe
vilkėti tautinius drabužius, kuriuos
ypač vertina klientai.

Ne kiekvienas Druskininkų
darbdavys galėtų pasigirti tokiais lojaliais darbuotojais. A.
Katilovskio klausėme, kaip pavyksta suburti „Forto dvaro“
kolektyvą? Kam teikiami prioritetai? Kuo jis labiausiai didžiuojasi?
– Manau, kad darbuotojų lojalumas atsiranda todėl, kad stengiuosi mokėti gerą atlyginimą už
kokybišką darbą. Gerai dirbančius darbuotojus tikrai stengiamės paskatinti. Vidutinis virtuvės
darbuotojų atlyginimas, atskaičius mokesčius, – 700-900 eurų,
priklausomai nuo jų kategorijos.
Administratorės, barmenės uždirba apie 700 eurų. Juk žmonės iš Lietuvos išvažiuoja todėl,
kad svetur jiems už tą patį darbą
moka daugiau.
Jeigu mano, kaip verslininko,
verslo idėja gyvybinga, geriems
darbuotojams turiu sumokėti atitinkamą atlyginimą, kad jie norėtų
pas mane dirbti ir stengtųsi tai daryti maksimaliai gerai.
Žinoma, ne tik atlyginimas svarbus, bet ir darbo sąlygos. Stengiamės įdiegti visas naujoves, kurios
palengvintų žmonėms darbą ir darytų jį efektyvesniu. Be to, tada ir
darbo vieta tampa patrauklesnė.
Tarkime, mūsų virtuvė yra kondicionuojama, salės darbuotojai
naudojasi racijomis, šiuolaikiškais
išmaniaisiais telefonais.
– Kiek žmonių dirba „Forto
dvare“?
– Vasarą priimame ir papildomų
darbuotojų, taigi dirba 65 žmonės. Jeigu žiemos sezonu salėje dirba 5-6 pavadėjai, tai vasarą,
kai svečių srautas pats aktyviausias, vienoje pamainoje dirba 1113 darbuotojų. Žmonės, kurie dirba vasarą, tikrai labai motyvuoti
– jie nori užsidirbti. Bėda ta, kad
jie neturi patirties. Vasaros metu
įdarbiname dažniausiai gimnazis-
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geras atlyginimas ir patrauklios darbo sąlygos

K. Rupeikis ir E. Grėbliūnas džiaugiasi darbe patobulinę ir užsienio kalbų įgūdžius/Laimos Rekevičienės nuotrauka
A. Kisielius, D. Amšiejienė ir D. Voroninienė vertina „Forto dvaro“ administracijos pastangas rūpintis darbo vieta, šiuolaikinių technologijų naudojimą/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Restoranas „Romnesa“ siūlo dar bą
padavėjai (- ui) - bar menei (- ui).
Kreiptis telefonu: +370 614 4 4 4 4 5

G. Lukšytė ir A. Jezukevičiūtė „Forto
dvarą“ pasirinko dėl draugiško kolektyvo, darbo aplinkos/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

I. Dailydienė, K. Lukaševič, K. Žilvienė ir J. Antanavičiūtė džiaugiasi galimybe siekti karjeros, direktoriaus A. Katilovskio pastangomis rūpintis darbo sąlygomis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

A. Katilovskis: „Seniai brandinome svajonę patys gaminti alų – jau antrus metus patys
gaminame trijų rūšių alų, kurį pavadinome „Druskininkų dvaro alumi“./Laimos Rekevičienės nuotrauka

tus, studentus. Mes labai atidžiais
stebime darbo valandas, neleidžiame dirbti ilgiau, nei priklauso. Manau, kad dvi-tris dienas dirbantys žmonės jau išeikvoja savo
fizines galimybes ir jiems reikia
poilsio. Mums svarbiausia – geras rezultatas. Darbuotojas neturi būti pervargęs, nepailsėjęs.
Pastaruosius keletą metų mums
nereikia ieškoti darbuotojų – jie
patys mus randa. Buvę darbuotojai negaili rekomendacijų, ir tai
džiugina.
Manau, kad darbas sunkus ir fiziškai, ir psichologiškai. Reikia
bendrauti su skirtingų tautų, kultūrų atstovais, juos aptarnauti,
bandyti susikabėti jų kalba.
Beje, moksleiviams čia ir gera
gyvenimo pamoka. Jeigu mokykloje jie daugiau žino savo teises,
tai čia tenka pirmiausia prisiminti
savo pareigas.
Kai kurie, padirbėję vasarą, supranta, kad reikia mokytis toliau,
kad netektų dirbti padavėjų darbo
visą gyvenimą. Kiti pirmą kartą

savo gyvenime užsidirba nuosavų pinigų ir džiaugiasi tokia galimybe, pajaučia savo uždirbtų pinigų vertę.
Įgyvendino seniai brandintą
svajonę
– Seniai brandinome svajonę
patys gaminti alų – jau antrus metus patys gaminame trijų rūšių
alų, kurį pavadinome „Druskininkų dvaro alumi“. Domiuosi istorija.
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais dvaras buvo ekonominis vienetas, centras. Mes irgi kuriame savotišką dvarą. Jau veikia
poilsio namai, alaus darykla ir lietuviškų patiekalų restoranas. Manau, kad pamažu tampame tuo
ekonominiu vienetu.
Jeigu druskininkiečiai dar neragavo mūsų alaus, maloniai
kviečiame paragauti. Manau,
kad miestui turėti savo alų nėra
blogai. Tęsiame nusistovėjusias
tradicijas.
Užsakymo Nr. MDR-116-001
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Druskininkiečiams – patogesnė alternatyva šildyti namus

Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), nuo praėjusių
metų pabaigos perėmusi gamtinių dujų skirstymo tinklo priežiūrą Druskininkuose, šio krašto žmones kviečia įsivesti dujas
ir taip apsirūpinti patogia, efektyvia ir švaria šildymo alternatyva. Siekdama užtikrinti dujų tiekimo saugumą, bendrovė jau iki
šių metų šildymo sezono pabaigos įrengs mobilią suskystintų
gamtinių dujų stotelę, o kitąmet
– ir stacionarią. Apie projekto
naudas, bendrovės įsipareigojimą plėsti dujų tinklą ir užtikrinti
reikiamą infrastruktūrą pasakoja ESO Paslaugų vystymo departamento direktorius Giedrius
Kvedaravičius.
Kokie pokyčiai laukia Druskininkų ir kaip tai paveiks gyventojus?
Druskininkuose dujų tiekimas
kol kas iš tiesų yra išskirtinis. Dujos čia yra tiekiamos iš Gardino
(Baltarusija) apskrities, o ne per
bendrą Lietuvos dujų sistemą.
Dėl taikomos kitokios nei įprasta Lietuvos dujų sistemai tvarkos

skiriasi dujų kaina. Suskystintų
gamtinių dujų stotelė, kurią planuojama įrengti jau 2018 m., suteiks kur kas daugiau saugumo,
konkurencijos ir alternatyvą Druskininkuose, tad gyventojai ir verslas turėtų pajusti pastebimą naudą. Tikimės, kad tai paskatins
žmones drąsiau įsivesti dujas,
naudoti šią patogią, saugią ir švarią kuro rūšį, kuri užtikrina šildymą neteršiant aplinkos.
Turbūt opiausias klausimas
gyventojams yra kainos. Kaip
tai paveiks dujų kainą Druskininkuose?
Dar negalėtume įvardinti konkrečios kainos, tačiau esame užsibrėžę tikslą, kad kaina būtų
tokia, kaip visoje Lietuvoje. Druskininkuose atsiras daugiau alternatyvų, o tai gali padėti užtikrinti
konkurencingą kainodarą. Pastaruoju metu, dėl su Baltarusijos teritorijoje esančio dujotiekio
naudojimusi susijusio mokesčio pasikeitimų, gyventojai pajuto
tam tikrų kainos svyravimų. Tiekimo alternatyvos padės išspręsti šį klausimą ir, tikime, paskatins
naudoti dujas, atrasti jų naudas,

kurių tikrai yra daug.
Kalbate apie dujų įvedimo
naudas žmonėms, kokios jos?
Galime išskirti dvi svarbiausias
naudas: patogumą ir taršos problemos sprendimą. Individualių namų gyventojai įpratę šildytis
malkomis ar panašiu kuru, kurį reikia atsivežti, paruošti, sandėliuoti,
nuolat rūpintis procesu. Įsivedus
dujas visi šie rūpesčiai atkrenta,
viskas vyksta automatiškai. Be to,
dujas naudojantys gyventojai gali
patys reguliuoti šildymą ir sunaudojamą energiją, ramiai išvykti net
ir kelioms savaitėms ir nesijaudinti
dėl šilumos namuose, dėl įrangos
saugumo. Dar vienas privalumas
– aplinkosauga. Nors dažnam atrodo, kad deginti malkas yra labai
natūralu ir nekenksminga, tačiau
malkos, durpių briketai, akmens
anglis pasižymi didele tarša, juos
deginant namų sąlygomis į aplinką patenka kenksmingų kietųjų dalelių. Gamtinės dujos kietųjų
dalelių neišskiria, tad jas naudojantys žmonės saugo savo ir aplinkinių sveikatą, dūmais ir kenksmingomis kietosiomis dalelėmis
neteršia aplinkos.

Ar dujų įvedimas nėra brangesnis patogumas, palyginti su kitais šildymo būdais, pavyzdžiui, malkomis?
Esame atlikę analizę – buvo lyginami keturi šildymo būdai: malkos, dujinis šildymas, geoterminis
šildymas ir šildymas elektra. Malkos iš tiesų yra šiek tiek pigesnės,
tačiau įvertinus visą tą laiką, kurį
reikia sugaišti ruošiant malkas,
jas deginant, kainos skirtumas tikrai yra labai nežymus. Skaičiuojama, kad malkų ruošimas, malkinio katilo kūrenimas ir priežiūros
darbai per metus vidutiniškai pareikalauja apie 160 valandų darbo, t. y. viso mėnesio. Kūrenant
dujomis sugaištama tik iki 10 valandų. O iš likusių kitų alternatyvų, dujos yra pigiausios, tad bendrai vertinant, dujos nėra bangus
būdas šildytis.
Ar jaučiate poreikį iš druskininkiečių, ar jie žino dujų įvedimo privalumus?
Dideliems pokyčiams dar šiek
tiek per anksti. Turbūt ne visi gyventojai dar turi pakankamai žinių apie planuojamą infrastruktūrą Druskininkuose, ne visi žino
ir apie dujų įvedimo procesą, šio
kuro privalumus, kainų pokyčius.
Bendrai Lietuvoje prie dujų tinklo
pernai prisijungė beveik du kartus
daugiau naujų klientų nei 2015 m.
Druskininkuose šiuo metu jau yra
formuojami 2 gyvenamųjų namų
dujofikavimo kvartalai. Juose turime 62 paraiškas dėl dujų prijungimo. Tikime, kad, susipažinę su
pokyčiais, gyventojai dar drąsiau
jungsis prie šios infrastruktūros.
Kiek gyventojų iš bendruomenės turi nuspręsti įsivesti
dujas, kad visas šis procesas
prasidėtų?
Vedant dujas į kiekvieną kvartalą, suskaičiuojamas visas dujotiekio ilgis ir jis yra padalijamas
iš visų potencialių klientų skaičiaus, įtraukiant ne tik gyvenamuosius namus, bet ir sklypus.
Pirmais metais iš tos visos teritorijos turi jungtis bent 10 procentų klientų. Jeigu kvartale yra 100
potencialių klientų, pirmais metais 10 iš jų turėtų pateikti prašymus ir sumokėti prijungimo įmoką. Bet sumokėti reikia tik už
savo dalį, už kiekvienam esančiam klientui ar sklypui suskaičiuotą metrų skaičių. Kiti klientai
sumokės tada, kai jungsis, net jei
tai darys po penkių ar po dešimties metų. Ir jie mokės už tą suskaičiuotą metrų skaičių pagal
tuo metu galiojančius įkainius.
Taigi dujas įsivesti norin-

Gyventojų dėmesiui: kviečiame į susitikimą su ESO
specialistais
Jau daugiau kaip pusmetį druskininkiečiams gamtines dujas tiekia AB „Energijos skirstymo operatorius“
(ESO).
Siekiant, kad bendruome-

nei būtų atsakyta į visus iškylančius klausimus dėl gamtinių
dujų tiekimo ir planuojamos dujofikavimo plėtros, organizuojamas susitikimas su ESO atstovais.

Kviečiame gyventojus atvykti į susitikimą ir ESO specialistams užduoti rūpimus klausimus.
Susitikimas vyks rugpjūčio 22
dieną 17 val. Druskininkų savi-

valdybės pastate, esančiame
Vasario 16-osios g. 7, Tarybos
posėdžių salėje.
Druskininkų savivaldybės
informacija

tiems gyventojams nereikia iš
anksto sumokėti už kaimynus,
kurie dar dvejoja?
Tikrai nereikia mokėti už kaimyną ir nėra taip, kad pirmasis įsivedęs dujas viską apmoka, o kiti
vėliau tik prisijungia prie jau įvestos infrastruktūros. Prisijungti –
kiekvieno žmogaus laisvas pasirinkimas. Tačiau tie 10 procentų
yra svarbus skaičius. Jei tokio poreikio nėra, įvesti dujas į kvartalą būtų itin brangu ir nuostolinga.
Gal galite papasakoti, kaip
vyksta ir kiek užtrunka dujų
įvedimo procesas?
Įvedimo procesas susideda iš
dviejų dalių: dujų įvedimo iki apskaitos prietaiso ir vidaus dujų
tinklo įsirengimo iki katilo. Visų
pirma, klientas turi pateikti paraišką, kurioje nurodo, kurioje
vietoje prie sklypo ribos jis pageidauja dujų apskaitos spintos.
Pateikus paraišką yra įvertinami dokumentai, išduodamos sąlygos ir parengiama prijungimo
sutartis. Pasirašius sutartį ir apmokėjus prijungimo įmoką, pradedami darbai. Priklausomai nuo
darbų sudėtingumo, prijungimo
terminas gali užtrukti nuo trijų iki
septynių mėnesių.
Tuo pačiu metu vykdomi ir vidaus
dujų tinklo įsirengimo iki katilo darbai. Klientų patogumui, nuo šių
metų pradžios ESO pradėjo teikti
naują paslaugą – įrengia ir vidaus
tinklą, tad gyventojams nebūtinai
reikia patiems tuo rūpintis.
Turbūt ne visiems žmonėms
lengva viską išsiaiškinti ir suprasti visą procesą?
Dujas įsivesti norintiems gyventojams mes suteikiame visą
informaciją. Ją galima gauti tiek
regioniniuose klientų aptarnavimo centruose, tiek ir savitarnos svetainėje www.manogile.lt
ar telefonu 1802. Kad įvedimo
procesas būtų kuo sklandesnis
ir gyventojams visa tvarka būtų
aiški, dujas įsivedantiems klientams ESO paskiria dar ir asmeninius vadybininkus, kurie palydi per visą procesą, konsultuoja,
paaiškina kokių reikia dokumentų, ko svarbu nepamiršti. Tikime, kad įvertinę naudą ir pokyčius, kuriuos suteiks dujų tiekimo
alternatyvos, Druskininkų gyventojai tikrai nebijos, drąsiai domėsis ir pasinaudos galimybe šildytis patogiau, saugiau ir švariau.
Straipsnis parengtas,
bendradarbiaujant su
AB „Energijos skirstymo
operatorius“

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57

PRIIMAMI PRAŠYMAI PRITAIKYTI BŪSTĄ SUNKIĄ NEGALIĄ TURINTIEMS VAIKAMS
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m.
liepos 5 d. Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia,
socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašą
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/d52f0640615611e7919
8ffdb108a3753).

Vadovaujantis šiuo aprašu būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti
pritaikoma neįgaliems vaikams,
kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis
nuolatinės slaugos poreikis bei
turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.
Būsto pritaikymas apima minimalų būsto ir gyvenamosios
aplinkos pertvarkymą. Tai gali
būti būsto įėjimo pritaikymas, kel-

tuvų įrengimas, sanitarinių mazgų
pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos
įrengimas ir kiti panašūs darbai.
Darbus organizuoja savivaldybės administracija arba pats pareiškėjas. Būsto pritaikymo darbų
išlaidos šeimoms, auginančioms
vaikus su sunkia negalia, dengiamos iš valstybės biudžeto. Vieno
būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama 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 deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.
Prašymai pritaikyti būstą ir dokumentai, įrodantys asmens teisę
į būsto pritaikymą, teikiami Drus-

kininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje
iki 2017 m. rugpjūčio 15 d.
Dėl išsamesnės informacijos
galima kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Vasario
16-osios g. 7, tel. 55744, el. p.:
asta.s@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Gydytojas Mindaugas Jauneika: „Didžiuojuosi savo profesija“
– Kodėl pasirinkote dirbti ir
gyventi Druskininkuose?
– Esu kilęs iš Alytaus, tad Dzūkija man labai artima. Visada norėjau dirbti savame krašte. Sužinojęs, jog Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centras ieško šeimos gydytojo, atvykau pokalbio. Direktorius Benjaminas
Čepas supažindino su poliklinika, kolegomis ir maloniai pakvietė prisijungti prie darnaus kolektyvo. Ilgai nesvarstęs, nuo šių metų
kovo pradėjau dirbti šeimos gydytoju Druskininkuose. Po mėnesio
Druskininkų ligoninės direktorius
Viktoras Meižis paragino pabudėti ir ligoninėje, tad turiu dar ir puikią galimybę artimiau susipažinti su kolegomis, siekti asmeninio
profesinio tobulėjimo, kuo geriau,
efektyviau suteikti reikiamą pagalbą savo pacientams. Siekdamas įgyti kuo daugiau patirties,
paprašiau ir Alytaus S. Kudirkos
ligoninės direktoriaus Artūro Vasiliausko sudaryti man galimybę
padirbėti ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Čia puikiai organizuotas darbas, drauge
su kolegomis profesionalais tenka stebėti ir priimti sprendimus
įvairiose situacijose, pavyzdžiui,
susidurti su ūmiomis būklėmis ir
skubiąja medicina. Taip ir įsibėgėjo mano darbai Dzūkijoje. Kaupiu savo, kaip gydytojo, praktikos
bagažą. Tai svarbu, nes medicina
juk yra paremta ne tik žiniomis,
bet ir patirtimi.
– Kas lėmė, kad pasirinkote
gydytojo profesiją?
– Gydytojo profesija mane žavėjo nuo pat vaikystės. Mano mama
– gydytoja, tėtis – gimnazijos direktorius, tad natūraliai vystėsi
noras siekti aukštojo mokslo, susijusio būtent su pagalba žmogui. Didžiulės atsakomybės įvertinant paciento būklę ar priimant
sprendimą ekstra atveju svarbą giliai suvokiu tik dabar, bet ši
profesija buvo mano siekis, matyt, padiktuotas prigimtinių savybių ir įkvėptas mano tėvų, šeimos
gyvenimo būdo. Didžiuojuosi, kad
turėjau galimybę iš arti stebėti
gydytojo gyvenimą, kasdienybę,
darbą, ir su džiaugsmu priimu dabartinės savo veiklos iššūkius.
– Daugelis mano, kad gydytojas turi daugiau „rašymo“, nei
„gydymo“ laiko...
– Atsidavimas savo profesijai,
smalsumas, darbštumas, valia ir
intelektas – tai, manau, pagrindinės savybės, būtinos gydytojui.
Kiekvienas pacientas yra individualus, kaip ir kiekviena problema, liga. Labai svarbu įsiklausyti į žmogų, į pacientą ir rasti
tarpusavio ryšį. Tik besąlygiškai bendradarbiaujant su pacientu, galima surasti patį geriausią sprendimą konkrečiu atveju.
Juk šeimos gydytojas, manau,
yra tas žmogus, kuris, daugeliu
atveju sprendžia, kaip padėti pacientui jau konsultacijų metu, ir,
tik esant būtinybei, nukreipia tyrimams ar pas įvairių sričių specialistus.
Iš tiesų, nemažas medicininės dokumentacijos kiekis, laiko limitas, deja, diktuoja tokią
situaciją, kad tenka labai koncentruoti turimus konsultacijos
laiko resursus. Tačiau džiaugiuosi, kad, pasitelkus elektronines sistemas, dalį veiksmų,
tokių kaip, pavyzdžiui, receptų rašymas, jau galime atlik-

Ultragarsinės diagnostikos kursuose Norvegijoje su kitais kolegomis iš JAV ir Norvegijos/Asmeninio archyvo nuotrauka

Gydytojas M. Jauneika (viduryje), stažuodamasis Norvegijoje, sėmėsi praktinės patirties/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laisvalaikio Norvegijoje akimirka/Asmeninio archyvo nuotrauka

ti elektroniniu būdu – tai tikrai
sutaupo laiko ir leidžia daugiau
jo skirti bendravimui su pacientu, įsigilinimui į jo problemą. Pirminės sveikatos priežiūros centre dirbu su puikia pagalbininke,
slaugytoja Ramune Lydekaitiene, ir tikiu, jog mes drauge –
darni, kad ir nedidelė komanda,
kuri geba sklandžiai išspręsti
visas situacijas.

– Tikriausiai nuolat kaupiate
naujausias žinias, reikalingas
praktikuojančiam gydytojui?
– Studijavau Lietuvos sveikatos mokslų universitete Kaune.
Internatūros metu praktiką atlikau Alytaus S. Kudirkos ligoninėje. Reguliariai Lietuvoje dalyvauju
konferencijose, stengiuosi visada sužinoti naujausias gydymo
tendencijas bei naudojuosi tarp-

tautinėmis duomenų bazėmis.
Rezidentūros metu, padedant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto šeimos klinikos vadovui prof.
Leonui Valiui, ir per „ERASMUS
plius“ programą praktikavausi
Jungtinėje Karalystėje bei Norvegijoje. Jungtinės Karalystės pirminės sveikatos priežiūros modelis
yra laikomas vienu iš vadinamųjų auksinių standartų. Praktika-

vausi šeimos medicinos centruose, buvau gydytojas-praktikantas
įkalinimo įstaigoje bei tuose reabilitacijos centruose, kuriuose
gydomi žmonės, turintys alkoholio, narkotikų ir kitų priklausomybių. Gydytojas Laimonas Gončaras, labai aukštos kvalifikacijos
gydytojas, praktikuojantis Jungtinėje Karalystėje daugiau kaip 10
metų, buvo mano praktikos vadovas. Nuostabią galimybę pasisemti žinių gavau, išvykęs į Norvegiją. Skandinavijos medicinos
lygis yra vienas aukščiausių pasaulyje. Ruošiantis praktikai, teko
pasimokyti norvegų kalbos, nes
norvegai, nors ir visi gerai kalba
angliškai, linkę bendrauti gimtąja kalba. Gydytoja Asta Šileikienė, dirbanti Norvegijoje, suteikė
galimybę labai vertingai praktikai,
kurios metu ne tik susipažinau su
norvegiškos medicinos modeliu,
bet ir galėjau stebėti ir mokytis iš
jos, savo srities profesionalės, bei
įgyti naujų įgūdžių. Svečiuodamasis Norvegijoje, vienos stažuotės
metu dalyvavau ultragarsinės diagnostikos kursuose. Ultragarsas – labai greitas, saugus ir labai informatyvus diagnostikos
metodas. Tikiuosi įvaldyti šį metodą ir ateityje naudoti kasdieninėje profesinėje praktikoje. Norvegijoje gydytojai savo kabinetuose
gali labai daug padaryti, išspręsti
daug iššūkių be būtinybės įtraukti
kitus specialistus ar tarnybas. Labai gerai išvystyta ir veikia elektroninė medicinos erdvė, kur saugomi visi įrašai, informacija, o
elektroniniai receptai ten jau seniai yra kasdienybė.
– Kokia Jūsų šeima, artimiausi žmonės? Ar tariatės su jais,
priimdamas Jums svarbius
sprendimus?
– Besąlygiškos pagalbos visais
gyvenimo klausimais sulaukiu
iš savo tėvų, ir tuo labai džiaugiuosi. Organizuotumas, loginis
mąstymas man padeda įvairiose
situacijose. Šias savybes man
išugdė tėvai. Brolis Tautvydas,
teisės mokslų studentas, mane
taip pat palaiko visuose sprendimuose, negaili patarimų. Ir, žinoma, visada, kilus abejonėms
ar klausimams, susijusiems su
medicina, drąsiai kreipiuosi į vyresniuosius kolegas.
– Koks Jūsų hobis, laisvalaikis?
– Mėgstu plaukioti, nors šiemet orai ne itin vasariški, stengiuosi bent kartą per savaitę
intensyviau paplaukioti. Priminsiu, kad tai labai sveika širdžiai
ir judamojo aparato raumenynui. Plaukimą rekomenduoju ir
savo pacientams. Ir ne sezono
metu reguliariai plaukioju baseine. Šiemet daugiau laiko skiriu
dviračiui, jau numyniau daugiau
nei tūkstantį kilometrų – tai labai
efektyvi sporto priemonė, stiprina sąnarius. Druskininkuose suradau naujų draugų, jie mane
pakvietė prisijungti prie draugiško kolektyvo ir du kartus per
savaitę žaisti tinklinį. Jau galiu
drąsiai teigti, kad tinklinis tampa
mano naująja aistra.
– O koks Jūsų mėgiamas posakis, susijęs su sveikata?
– Sokratas yra pasakęs: „Sveikata dar ne viskas, tačiau be sveikatos viskas yra niekas“.
Parengė Ramunė Žilienė
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Geras kinas sugrįžta į Druskininkus su
„Telia“
Kada paskutinį kartą matėte filmą, kuris prajuokino,
sujaudino iki ašarų, kuriuo
mintyse gyvenote kelias dienas, apie jį pasakojote draugams, giminėms ir kaimynams? Gero kino yra ir jis
atkeliauja į Druskininkus.
„Kino karavanas“ kartu su
išmaniuoju partneriu „Telia“
rugpjūčio 17 d. į miestą atveža nemokamus „Kino pavasario“ filmus, o išmanioji „Telia“ televizija kokybišką
kiną namuose rodo ištisus
metus.
Rugpjūčio 17 d. 18.30 val.
Druskininkų vandens parke vyks
nemokamas „Kino karavano“
seansas „The Rolling Stones“
turas po Lotynų Ameriką“. Filmą pristato kino kritikė, Vilniaus
tarptautinio kino festivalio „Kino
pavasaris“ meno vadovė Santa
Lingevičiūtė.
Praėjo laikai, kada televizijos tinklelis diktavo ir dienos
rutiną – užbaigti dienos darbų
jau nebereikia iki vakaro žinių
ar Lietuvos krepšinio rinktinės
rungtynių pradžios. Apie 200
tūkstančių šeimų visoje Lietuvoje su išmaniąja „Telia“ televizija televizorių žiūri kitaip:
mėgstamas laidas, filmus, žinias ar koncertus jie gali įsirašyti, atsisukti nuo pradžių ar
prasukti matytas vietas jiems
patogiu metu.
Vis dėlto ne visi žino, kad išmaniosios televizijos videonuo-

moje galima rasti filmus, kuriais
dar visai neseniai mėgavosi tik
didžiųjų kino salių žiūrovai.
„Kinas gimė ir tebegyvuoja didžiuosiuose ekranuose, tačiau
filmų festivaliai trunka neilgai,
o kokybiški ir legaliai prieinami
filmai reikalingi visą laiką. Todėl su išmaniąja „Telia“ televizija
kviečiame rengti kino seansus
namuose. Pasikvieskite prie televizoriaus kaimynus, draugus,
gimines ir už vieno kino bilieto
kainą visi kartu žiūrėkite ką tik
kino teatruose rodytus naujausius Holivudo arba išskirtinius
Europos kino festivalių filmus“,
– sako Norbertas Žioba, „Telia“
privačių klientų vadovas.
Gero kino mėgėjai išmaniosios „Telia“ televizijos videonuomoje ras visko – nuo animacijos
ar dokumentikos iki nišinių kino

autorių darbų. Tikriesiems kino
gurmanams, kurie pavasarį nespėjo apsilankyti didžiausiame
Lietuvos kino festivalyje „Kino
pavasaris“, patiks ir išskirtinai
„Telia“ išmaniosios televizijos videonuomoje pristatomi žiūroviškiausi šio festivalio filmai.
Be to, užsisakę „Kino klubo“
paslaugą, už mėnesio mokestį
galės žiūrėti filmus bei serialus
iš rinktinio, nuolat atnaujinamo
sąrašo, kuriame – daugiau nei
200 pavadinimų.
Kartu su „Kino karavano“ seansais į Druskininkus atkeliauja
ir puiki galimybė 30 dienų nemokamai savo namuose išbandyti išmaniąją „Telia“ televiziją. Ją
užsisakyti galite užsukę į artimiausią „Telia“ saloną, internetu
svetainėje telia.lt arba paskambinę telefonu 1817.

Renginiai
Rugpjūčio 10 d. 20 val. Vokietijos styginių filharmonijos Jaunųjų talentų orkestro koncertas („SPA Vilnius Druskininkai“)
Rugpjūčio 11-12 d. XXIV regioninė Dainavos krašto folkloro šventė, skirta Tautinio kostiumo metams paminėti: Lazdijų, Varėnos, Kauno, Kaišiadorių rajonų, Druskininkų savivaldybės folkloro ansamblių, liaudies muzikantų, kapelos „Ratilai“ (Vilnius) koncertai Pramogų aikštėje, Vilniaus alėjoje.
Rugpjūčio 12 d. 12 val. Sūrių festivalis suburs sūrio mylėtojus iš visos Lietuvos ir pakvies iš arčiau pažinti sūrininkystės tradicijas (Pramogų aikštė)
Rugpjūčio 17 d. 18.30 Kino karavanas. Filmas „The Rolling Stones“: turas po Lotynų Ameriką“ (Druskininkų vandens parko konferencijų salėje)
Rugpjūčio 18 d. 19 val. Grupinio akrobatinio skraidymo komandos „ANBO“ teatralizuota programa „Tango tiltai“
(Senasis tiltas per Nemuną)
Rugpjūčio 19 d. Leipalingio pagrindinės mokyklos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejuje – Lietuvos šimtmečiui
skirtas renginys, pasitinkant prel. Juozapo Laukaičio 145-ąsias gimimo metines. Renginio programa: 12.30 val. Šv.
Mišios Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 14 val. Leipalingio pagrindinės mokyklos A.
Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje renginys „Kasdienybė, gimusi praeityje“. Programa: „Prelato Juozapo
Laukaičio darbų svarba gimtajai kalbai“ (Lionė Lapinskienė); „Prelatas Juozapas Laukaitis KGB archyvuose“ (dr. Aldona Vasiliauskienė). Šis renginys yra Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamo edukacinio projekto „Lietuvos
muziejų kelias“ programos dalis.
Rugpjūčio 20 d. 15 val. Diksilendo grupės „Vilniaus šypsena“ koncertas (Druskonio ežero pakrantė)
Parodos
Nuo liepos 15 d. 12-20 val. gyvų tropinių drugelių paroda ir edukacinės programos visai šeimai. Daugiau informacijos tel.: 8 633 84194 („Drugelių kupolas“ šalia Pramogų aikštės, Vilniaus alėja 24)
Tautodailininkės tekstilininkės Dalios Gaidytės-Dulkienės skaitmeninės grafikos fotodrobėje paroda „Aš esu“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. 2017 m. rugpjūčio 16 d. 17 parodos „Vasario
16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ atidarymas. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje. Paroda veiks iki rugsėjo 30 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 3A, 3B klasių vaikų kūrybos darbų 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)
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Tarptautinės LotusNeigong.net mokyklos atstovai
Lietuvoje kviečia į 5 elementų (stichijų) cigūno
įvadą PRADEDANTIESIEMS. Autentiška praktika
sveikatai ir dvasiniam tobulėjimui.
Baigę kursus, visi norintys galės lankyti kassavaitinius
cigūno užsiėmimus Druskininkuose.
Kada: 2017-08-19d. 13:00-18:00val. ir 2017-08-20d.
10:00-15:00val.
Kursų kaina: 40 eur
Būtina išankstinė registracija:
Tel. + 370 624 88147 arba el. paštu: lotusdaoinfo@
gmail.com
Ilgam laikui išnuomojame apartamentus Kadagių g. 1 B,
Druskininkai. Kaina – 1 mėn./250 Eur (į kainą įskaičiuotos
visos paslaugos: šildymas, vanduo , internetas, tik už elektrą viršijus 100 kW, reiks mokėt papildomai. Tel. 8 677 99229

Savaitraščio Nr. 116

Lietuvos senjorai nesiskundžia –
stiprina sveikatą pagal unikalią
sveikatingumo metodiką
Olga Stančik
Nors dažnai girdime, kaip
Lietuvoje blogai gyventi vyresnio amžiaus žmonėms, kurie skundžiasi per mažomis
pensijomis bei negalėjimu „išbristi“ iš eilių poliklinikose,
gerųjų pavyzdžių taip pat esama. Štai Druskininkų miesto senjorai dejuoti neskuba
– vietoj to patys stiprina savo
sveikatą, atradę seniai pamirštą, tačiau unikalią Karolio Dineikos sukurtą sveikatingumo
technikų metodiką.
Kalbiname Joną Buroką, vieną iš aktyviausių Druskininkų miesto veikėjų, K. Dineikos
sporto ir sveikatingumo metodikos propaguotoją. Druskininkų
mieste gyvenantys senjorai kiekvieną dieną renkasi į nemokamas mankštas K. Dineikos sveikatingumo parke, kurias patys ir
organizuoja. Tokio aktyvumo ir
pozityvumo bei idėjų jiems pavydėti gali net jaunimas.
Kaip sako J. Burokas, iniciatyva veikti, sportuoti kartu gimė
iš to, kad sveikata rūpintis tiesiog privalu visada – nuo pat
ankstyvos jaunystės: „Kas iš to,
kad dejuosi, reikia veikti, ypač,
kai turime tokį unikalų paveldą, žmogų, kuris atidavė savo
žinias tam, kad būtume sveiki.

Mūsų tikslas – kad kuo daugiau
žmonių iš naujo atrastų K. Dineikos palikimą, naudotų jo sukurtas sveikatingumo technikas
ir daugiau judėtų, nes tai – vaistas nuo visų ligų“.
K. Dineikos sveikatingumo teorija paremta tuo, kad kiekviena sporto rūšis turi būti pritaikyta pagal mūsų mentalitetą,
būdą, gyvenimo tempą. Todėl
jis propagavo klasikines ir tautines sporto šakas, sveiką gyvenseną, sukūrė psichofizinės treniruotės pagrindus.
„Galima teigti, kad jis sukūrė
lietuviui priimtiną sporto ir sveikos gyvensenos sistemą. Juk,
pavyzdžiui, taiči mankšta nėra
tokia artima lietuviui, o K. Dineika rasdavo būdų, kaip adaptuoti tokias sporto šakas lietuvio
mentalitetui. Svarbu ir tai, kad
per sportą jis propagavo tautinį
paveldą, pavyzdžiui, sportui panaudodavo lietuvių tautinių šokių elementus,“ – pasakojo J.
Burokas.
Deja, šiais laikas K. Dineika
mažai kam žinomas, o juk jo indėlis lietuvių sveikatos būklei
– didžiulis. Pas jį atvažiuodavo gydytis žmonės iš visos šalies. Vienas žymiausių K. Dineikos mokinių – Samuelis Tacas,
turintis savo kineziterapijos kliniką Amerikoje, jo pacientai

– aktorius Robertas De Niro,
kompozitorius Andrew Lloyd
Webber ir daugelis kitų žinomų žmonių. Samuelis vadinamas kūno užkalbėtoju, viename interviu apgailestavo, kad
K. Dineikos – gydomosios kūno
kultūros puoselėtojo – patirtis
užmiršta.
„Samuelio Taco sėkmė tik įrodo,
kokia efektyvi ir naudinga buvo K.
Dineikos sveikatinimo metodika.
Svarbu, kad kiekvienas galime iš
naujo atrasti šį unikalų palikimą,“
– sakė J. Burokas.
Mankštos, kurias organizuoja aktyvūs Druskininkų senjorai,
sutraukia šimtus druskininkiečių
ir miesto svečių. Sveikatingumo
susitikimai neapsiriboja vien tik
mankštomis, vyksta ir paskaitos
apie stuburo sveikatą, sveiką mitybą, masažo naudą ir ypatumus.
„Mūsų veiklos geografija – ne
vien Druskininkai. Vykstame
ir į kitus miestus, ne tik Lietuvos. Dalyvaujame įvairių sporto rūšių – nuo futbolo iki smiginio – varžybose, bendraujame,
dalinamės patirtimi ir, žinoma,
sveikatos stiprinimo patarimais,”
– pasakojo Jonas Burokas.
Sveikatingumo
mankštos,
paremtos K. Dineikos metodika, Druskininkų K. Dineikos
sveikatingumo parke vyksta
kiekvieną dieną 10 valandą.

Metas rinktis - tad nesnausk!

Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu http://lamabpo.lt/ arba atvyk į Druskininkų amatų mokyklą, adresu Gardino g. 45, Druskininkai, pirmadieniais–penktadieniais 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 užsienyje.
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

Druskininkų mieste gyvenantys senjorai kiekvieną dieną renkasi į nemokamas mankštas K. Dineikos sveikatingumo parke, kurias
patys ir organizuoja/Laimutės Butevičienės nuotraukos
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Švietimo įstaigų atstovus subūrė kasmetis
baidarių žygis

Užuojautos
... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast.
(Just. Marcinkevičius)
Mirus Vaclovui Klevickui, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną
Gabrielę Klevickienę ir artimuosius.
MB „Augusto spauda“
Druskininkų Šeimos paramos centras
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų…
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Kapų tyla amžinam poilsiui priglaudė Vaclovą Klevicką.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą bei
artimuosius.
Trečiojo Amžiaus universiteto klausytojai
Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
Mirus Vaclovui Klevickui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir
artimuosius.
Sausio 13-osios brolija
Mirus Vaclovui Klevickui, nuoširdžius užuojautos žodžius
tariame jo žmonai, dukrai ir sūnui.

Baidarių žygio dalyviai – švietimo įstaigų atstovai/Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras,
skatindamas ugdymo įstaigų
bendruomenių fizinį aktyvumą bei stiprindamas bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, praėjusį ketvirtadienį
organizavo baidarių žygį Baltosios Ančios upe.
Žygyje dalyvavo Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, „Saulės“,
Leipalingio, Viečiūnų pagrindinių mokyklų, Sporto centro, lopšelių-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“, „Atgimimo“ mokyklos,
Švietimo centro bei Druskininkų

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai.
Žygio pradžioje susirinkusieji,
įsiamžinę bendroje fotografijoje
ir susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis vandenyje, sėdo
į baidares ir pajudėjo Baltosios
Ančios upe.
Įveikę nelengvą 8 kilometrų trasą, baidarininkai pasiekė stovyklavietę, kurioje jų laukė įvairios užduotys. Kiekviena
komanda turėjo išspręsti kryžiažodį, suvaidinti situaciją, susijusią su Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo

specifika ugdymo įstaigoje, varžytis estafetėse, o renginio pabaigoje visi draugiškai sušoko
„flashmobą“.
Švietimo įstaigų atstovams
įvykdžius visas užduotis ir susumavus taškus, paaiškėjo, kad
nugalėjo… draugystė.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
džiaugiasi aktyviu bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems, padėjusiems ir palaikiusiems sunkią netekties valandą, į paskutinę kelionę išlydint mylimą žmoną, mamą, močiutę, pro močiutę Oną Daugėlienę.
Vyras Stanislovas-Algirdas Daugėla,
vaikai, anūkai, proanūkiai

Tremtinių choro vadovė ir choristai
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Margaritą Karpienę,
mirus vyrui.
VŠĮ Druskininkų PSPC kolektyvas
Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.
Nuoširdžiai užjaučiame Angelę Ivanovskają ir Daivą
Griškevičienę, mirus sūnui ir broliui.
Druskininkų gydyklų kolektyvas
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Juozui Esteriui
dėl mylimos Mamytės mirties.
Lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Vladą Trainavičių,
mirus broliui Juozui.
DNSB „Gintaras“

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

Akių ligų gydymo centras-optika „PELĖDA“ kviečia studentus, moksleivius ir jų tėvelius
pasitikrinti regėjimą. Rugpjūčio 16-17 ir 28-29-30 dienomis
kabinete dirbs gydytoja-oftalmologė Justina Ignatavičiūtė.
Registracija tel. 8 313 51203
Vilniaus al. 2, Druskininkai
www.senojipeleda.lt

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2017.08.11 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (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 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 Bornas. Absoliutus pranašumas.
00:25 Lietuva mūsų lūpose.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
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 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
04:30 Ieva Narkutė sutinka Lietuvos
valstybinį simfoninį orkestrą.
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
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 Atlantida. Prarastoji imperija.
21:20 Pavojingasis Bankokas.
23:25 Apgaulinga aistra.
01:30 Blogas senelis .5.
03:05 Nokautas.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Mano motinos prakeikimas.
22:55 Malibu pakrantės rykliai.
00:40 Laukinės atostogos (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su vienuoliu
Benediktu.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.

03.10 „Jaunikliai“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Žiniuonis“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Įsakymo vykdymas.
23:25 Desperado (k).
01:25 „Visa menanti“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:55 Įsakymo vykdymas (k).

2017.08.12 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
Andrioniškis. 1 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai.
Antilopės.
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys.Malonumų
Havana.
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 Grupės „Studija“ 35-metis.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Sumanūs advokatai.
01:25 Premjera. Valstybė prieš Fricą Bauerį (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Erdvės.
Pasaulio žavesys. Malonumų (k.).
04:25 Džesika Flečer 3 (k.).
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 Spąstai tėvams. Medaus mėnuo Havajuose.
12:50 Šoklusis bičiulis.
14:40 Undinė.
16:45 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Grūdintas plienas.
22:05 Pagrobimas 3.
00:15 Megė.
02:00 Pavojingasis Bankokas.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio
šou“ (k).
07:20 „Žybsnis ir stebuklingos 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 „Ogis ir tarakonai“ (k).
10:10 KINO PUSRYČIAI Sujudimas
džiunglėse.
11:50 Šnipė Harieta.
13:55 „Pričiupom!“.
14:55 „Paslaptingoji sala“.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Piko valanda 3.
21:20 Bukas ir bukesnis 2.
23:35 Palikti po pamokų.
01:25 Mano motinos prakeikimas (k).
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07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the Cage in the
Beach“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Žygimantu
Pavilioniu.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kapitonas Gordejevas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“.
02.25 „Bekraštė Kanada“.
03.15 „Vincentas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.55 „Bekraštė Kanada“.
06.45 „Laukinė Australija“.
06:45 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Pavariau“.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „Pragaro katytė“.
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 Apgaulė.
23:50 AŠTRUS KINAS Leik Plasidas prieš anakondą.
01:35 „Visa menanti“ (k).
03:05 Muzikinė kaukė (k).

2017.08.13 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Brolių Grimų pasakos. Broliukas ir sesutė.
11:00 Premjera. Šunų ABC 3.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Medžiotojų medžioklė.
13:35 Mis Marpl 2/4 s. Vienu pirštu .
15:10 Folčio viešbutis 2.
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 Vedybų ceremonija.
23:30 Trumposios žinios.
23:35 Arnas, riteris tamplierius.
01:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Medžiotojų medžioklė (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Neaprėpiama gamta (k.).
03:30 Mis Marpl 2/4 s. Vienu pirštu (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Andrioniškis (k.).
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 Havajai 5.0.
11:00 Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas.
12:45 Prisimink sekmadienį.
14:45 Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką.
16:55 Simpsonai.

17:25 Pakeliui į Balį.
18:30 TV3 žinios.
19:30 2 Barai. Išlikimo kovos.
21:30 Adrenalinas.
23:10 Rokis 2.
01:40 Pagrobimas 3.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
07:20 „Žybsnis ir stebuklingos 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 Antroji
džiunglių knyga. Mauglis ir Balu.
11:55 Seni bambekliai.
14:05 Didvyriai.
16:45 Robotas ir Frenkas.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Beveik mirtina.
22:40 Džonas Q.
00:50 Bukas ir bukesnis 2 (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Vaiko nuotrauka“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Aušra Maldeikiene.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „Šetlando žmogžudystės.
Juodas varnas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės.
Juodas varnas“.
00.15 „Vera. Vaiko nuotrauka“.
02.10 „Moterų daktaras“.
03.40 „Šetlando žmogžudystės.
Juodas varnas“.
05.40 „Dykumos“.
06.30 „Jaunikliai“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Tauragė (k).
2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neį-

tikėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionato
etapas Akmenė. 2017 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
15:40 Savaitės kriminalai (k).
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
22:00 Sugėrovai.
23:50 „Akloji zona“.
01:35 Apgaulė (k).
03:00 Leik Plasidas prieš anakondą.

2017.08.14 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.

21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:25 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“ (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
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 Tėvelio dukrytės.
21:00 2 Barai.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Gelbėtojas.
01:20 Kastlas.
02:10 Tėvynė.
03:10 Greislendas.
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 „Gyvenimo šukės“.
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 Operacija „Argo“.
00:35 „Pasiutę šunys“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:30 Beveik mirtina (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Grilio skanėstai.
08.40 Patriotai.
09.40 „Neišsižadėk“.
10.45 „Viskas dėl tavęs“.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Marionečių šokiai“.
16.00 Žinios.
16.30 „Marionečių šokiai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Marionečių šokiai“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 „Kapitonas Gordejevas“.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Farai.
21:00 Tamsioji banga.
23:15 Sugėrovai (k).
01:05 „Akloji zona“ (k).

13

2017 m. rugpjūčio 10 d.

02:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:25 „Gyvybės galia“ (k).

2017.08.15 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Folčio viešbutis 2 (k.).
07:50 Grupės „Studija“
35-metis. 1 d. (k.).
09:00 Laumės juosta 2017.
10:30 Auksinė žąsis.
12:00 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. Tiesioginė transliacija.
13:50 Rūta žalioji... Dainuoja Veronika Povilionienė.
14:55 Netikras jaunikis.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
17:50 Edeno sodas.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Nuodėmės užkalbėjimas.
Jurgos Ivanauskaitės romanų „Ragana ir lietus“, „Placebas“ bei „Sapnų nublokšti“ motyvais.
22:45 Auksinis protas.
23:55 Trumposios žinios.
24:00 Premjera. Svetimšalė 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Rūta žalioji... Dainuoja Veronika Povilionienė (k.).
03:10 Klauskite daktaro.
03:55 Emigrantai (k.).
04:45 Grupės „Studija“ 35-metis.
2 d. (k.).
06:00 Teleparduotuvė.
06:15 Laimingasis ančiukas.
07:00 Mažylio atostogos.
09:00 Pono Poperio pingvinai.
10:50 Simpsonų filmas.
12:25 Aš tikrai myliu Lietuvą! Vasario 16-oji Šventinis koncertas ir viktorina. Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės.
14:05 Rio.
15:55 Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio
rungtynės Kaune. Lietuva - Prancūzija Tiesioginė transliacija.
21:30 Aš – ketvirtas.
23:45 Beždžionių planetos sukilimas.
01:45 Kastlas.
02:30 Tėvynė.
03:35 Greislendas.
06:20 Dienos programa.
06:25 Džesis ir Petas.
08:00 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
09:25 Viena diena Niujorke.
11:10 Haris Poteris ir paslapčių
kambarys.
14:20 Klik! Arba gyvenimas pagreitintai.
16:30 Visados kaip pirmą kartą.
18:30 Žinios.
19:30 Paskutinis Oro valdovas.
Ango legenda.
21:35 Itališkas apiplėšimas.
23:45 Be įsipareigojimų.
01:45 Operacija „Argo“ (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su Klaipėdos meru V.Grubliausku.
07.20 Darbščios rankos, atviros širdys.
07.50 Auginantiems savo kraštą.
08.20 Grilio skanėstai.
08.40 Patriotai.
09.40 „Neišsižadėk“.
10.45 „Viskas dėl tavęs“.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Lemtingas panašumas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Lemtingas panašumas“.
18.00 Žinios.
18.25 „Lemtingas panašumas“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 „Kapitonas Gordejevas“.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.

06:30 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:25 Dainuok mano dainą.
21:00 Samdiniai be vėliavos.
23:05 Dainuok mano dainą.

2017.08.16 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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?“.
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
„Nemunu per Lietuvą“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
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
„Nemunu per Lietuvą“ (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
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 Tėvelio dukrytės.
21:00 2 Barai.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:25 Vikingų loto.
22:30 Geras melas.
00:45 Kastlas.
01:35 Naujakuriai.
02:30 Tėvynė.
03:25 Greislendas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
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 Niko.
00:20 „Pasiutę šunys“.
01:25 „Judantis objektas“.
02:15 Itališkas apiplėšimas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su Prezidentu V.Adamkumi.
07.20 Kitomis akimis.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
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16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 „Baltoji strėlė“.
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Bjauri tiesa.
22:55 Samdiniai be vėliavos (k).
01:00 „Visa menanti“.
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 Su cinkeliu.
04:50 Pagalbos skambutis (k).

07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
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 Roninas.
00:40 „Pasiutę šunys“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:30 Alchemija. VDU karta. 2014 m.
03:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su I.
Šimonyte.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.

18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 „Baltoji strėlė“.
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Androidas.
22:55 Bjauri tiesa (k).
00:50 „Visa menanti“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Savas žmogus“ (k).
03:50 Savaitės kriminalai (k).

2017.08.17 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 3.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
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
detalės“ (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
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 Tėvelio dukrytės.
21:00 2 Barai.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Mirtinas smūgis.
00:20 Kastlas.
01:20 Naujakuriai.
02:15 Tėvynė.
03:20 Greislendas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
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AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai)
nuo 2017 m. spalio 1 d. išnuomoja negyvenamąsias
patalpas prekybai (bendras patalpų plotas 39,32 m2,
patalpos yra sanatorijos valgyklos pastato „B“ įėjimo
pusėje). Nuomos kaina 200 Eur (be PVM)/1 mėn.
Pageidautina, kad būtų prekiaujama meno dirbiniais.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 313 60
222 arba el. p.: office@sanatorija.lt
Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ reikalingas
darbuotojas darbui sandėlyje, mokantis vairuoti autokrautuvą ir turintis darbo patirties. Tel. 8 603 37599

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 cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai
parduodami plastikiniai kibirai
ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas: LietuvaČekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

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

Parduodame džiovintą pušinę medieną.
Kaina - 1 kub. m/230 Eur. Tel. 8 650 84218

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

Tel. 8 627 87576

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735

Siūlomas traktorininko darbas. Geros darbo
sąlygos, didelis atlyginimas. Reikalinga patirtis
žemės arba miškų ūkyje. Tel. 8 645 99030
Reikalingi darbininkai apdailininkai, kapitališkai suremontuoti 2 kambarių butą. Tel. 8 612 92239

Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkais.
Atsiskaitom grynais. Tel. 8 644 55355

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

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Tel. 8 682 10953

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, dekoratyvinis
tinkas). Tel. 8 657 50460
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 29 kv. m butas Veisiejų g.,
4 aukšte iš 5. Kaina – 26000 Eur. Tel.: 8
679 12475, 8 682 36704
1 kambario butas Veisiejų g., 3 aukšte
iš 5. Tel. 8 630 40751
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 butas 4 aukšte, Leipalingyje. Kaina – 10500 Eur. Tel. 8 686 42499
2 kambarių 51 kv. m butas 2 aukšte iš 5
su balkonu ir parkavimo vieta, renovuotame Liškiavos g. Už renovaciją sumokėta.
Kaina – 38000 Eur. Tel. 8 647 12085
Suremontuotas 1 kambario 30 kv. m
butas Vytauto g. 5 aukšte iš 5. Kaina –
28500 Eur. Tel. 8 606 04614
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino
g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, dalinė
apdaila, prie Alkos tvenkinio. Kaina –
27500 Eur. Tel. 8 687 37575
Suremontuotas 2 kambarių 50,37 kv. m
butas 2 aukšte iš 2, Liškiavos g. Kaina
– 37000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 624 17469
3 kambarių butas 3 aukšte iš 9 Gardino
g. Kaina – 36500 Eur. Tel. 8 605 19830
Suremontuotas 4 kambarių 78 kv. m
butas Ateities g., 4 aukšte iš 5. Kaina –
53000 Eur. Tel. 8 606 04614
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
Garažą Druskininkų miesto centre,
ligoninės g. 8, pušyne prie Jaunimo
užimtumo centro. Tel. 8 671 01555
37 a sklypas Druskininkų Neravuose.
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 upeliu
(41a miško). Tel. 8 682 87568
3,5 ha sodyba su pastatais gražioje vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos.
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
2,55 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Vilkininkų kaime, Lazdijų raj.,150 m iki
ežero, 3 km nuo Leipalingio, 15 km nuo
Druskininkų. Kaina – 16000 Eur.
Tel. 8 617 62483
19,19 kv. m garažas Baltašiškėje.
Tel.: 8 615 13312, 8 658 91368
Garažas Ligoninės g. Kaina – 3000
Eur. Tel. 8 655 99617
0,57 ha sodyba Švendubrės pradžioje
su 142 kv. m. namu, dideliu kluonu ir
tvartu. Kaina – 65000 Eur.
Tel. 8 616 57845

8,4 a sklypas Leipalingyje su gyvenamu
namu ir ūkiniais pastatais. Kaina –
16000 Eur. Tel. 8 616 48116
Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis,
aptverta teritorija, šulinys, elektros
įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas su
mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 614 67590
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
42 a sklypas Ratnyčioje.
Tel. 8 606 35455
6 a sodas SB „Raigardas“. Yra visos
miesto komunikacijos. Kaina – 25000
Eur. Tel. 8 606 04614
Parduodu arba nuomoju parduotuvękavinę su 16 a žemės Liškiavoje.
Tel. 8 612 12197
Sodyba su 10,6 ha žemės (0,8 iš jos –
miškas) Liškiava-Žeimiai.
Tel. 8 61212197

„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas,
TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971

Parduodamas miškas ir mediena
Sausa statybinė mediena: brūsai 14x14
cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo
pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio, 6 ir 8 m
ilgio; viengubo pjovimo, 6 cm storio, 6
m ilgio grindinės lagės ir kitos medžiagos. Tel. 8 610 70955

Parduodami įvairūs daiktai
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; pusiau apvalus vonios veidrodis 90x42 cm už 13
Eur; mikrobangų krosnelė „Bauknecht“
su gartraukiu už 37 Eur; TV priedėlis
už 17 Eur; naudoti faneriniai skydai ir
DVP plokštės; durų varsčios.
Tel. 8 686 43600
Geros būklės moteriškas kalnų dviratis
„Scout“ (18 pavarų, 26 colių ratai). Kaina – 70 Eur. Tel. 8 654 35497
Geros būklės, mažai naudotas motorinis pjūklas „Husgvarna-450“ (pirktas
salone) (2,4 kub. m). Kaina – 359 Eur.
Tel. 8 654 35497
Graži, didelė, apšiltinta šuns būda.
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 640 55799
Naudotas šaldytuvas „Snaige“ 1,71 cm.
Kaina – 100 Eur. Tel. 8 686 4 2280

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

Komoda, virtuvinis stalas, kėdės, kampinė indauja, sofa, svetainės komplektas, gėlių staliukas, kavos staliukas.
Tel. 8 612 09648

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

„Roltechnik“ kampinės dušo kabinos
stumdomos durys 182 cm aukštis,
90x90 už 50 Eur; stiklinės stumdomos
durys 2,20mx1,84 m už 70 Eur; vertikalios geltonos žaliuzės 1,80 m už 20 Eur;
vaikų kambario baldai: kampinis rašomasis stalas, kampinė spinta, komoda,
lentynos už 400 Eur. Tel. 8 682 66707

„Citroen Xsara“ 2001 m. visas arba dalimis. Tel. 8 611 33165
„Seat Toledo“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas,
66 kW, TA iki 2019.08. Kaina – 1500
Eur. Tel. 8 612 81742
„VW Passat“ 1995 m., 1,9 TDI.
Tel.: 8 615 13312, 8 658 91368
„VW Polo“ 1998 m., 1L benzinas, TA iki
2018.07, draudimas, komplektas žieminių padangų su ratlankiais už 650 Eur;
„Mazda 323“ 1988 m., be registracijos.
Tel. 8 610 70955
„VW Golf“ 1997 m., universalas dalys:
vasarinės padangos R14/175/70 su
skardiniais ratlankiais (4 taškai) už 64
Eur; skardiniai ratlankiai (6 vnt.) po 6 Eur;
gaubtai ir dangčiai po 3 Eur; kairysis 2
lęšių priekinis žibintas už 15 Eur; daiktadėže su raktu už 10 Eur; baltas prietaisų
skydelis už 10 Eur; elektriniai langų pakėlėjai po 15 Eur; kasetinė automagnetola
„Ford“ už 7 Eur. Tel. 8 686 43600
„Renault Megane Scenic“ 1998 m., 1,9
L dyzelinas, 72 kW, universalas, žalios
spalvos, TA iki 2018.08.
Tel. 8 686 63010
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA iki
2019 m., draudimas, rida – 186000 km.
Tel. 8 682 98506
„Volvo 850“ 1995 m., 2,5 L benzinas,
106 kW. Tel. 8 698 84487

Dviračiai: moteriškas „Batavus“ (7
Nexus pavaros) už 170 Eur; „Cube xl“
(62 dydis) už 320 Eur; „Merida xt deore“
(55 dydis) už 350 Eur; kalnų „Giant“ už
290 Eur; „Tandema“ už 130 Eur; dviračio
priekaba už 55 Eur. Tel. 8 623 53377
Nauja medžiaginė sudedama žaidimų
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis
kilimas (135x192 cm) už 28 Eur.
Tel. 8 651 11713
Nauja švediška žoliapjovė, ąžuolinis
parketas (2 cm storio), blokai ir panelės,
kokliai krosniai. Tel. 8 682 98506
Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur; naudotas gartraukis už 30 Eur. Tel. 8 675 18337

Parduodami automobiliai ir jų dalys

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

Keturgyslis kabelis (6 kW, 20-28 m) po
2 Eur/1 m; pilkas saldingas (76 kv. m)
po 2 Eur/ 1 kv. m; geltonas saldingas
(19 kv. m) po 2 Eur/1 kv. m.
Tel. 8 675 61036

Labai geros būklės maitinimo kėdutėtransformeris, kuri pasidaro kaip kėdė
ir staliukas už 20 Eur, vienos mergaites
dėvėti drabužėliai (nuo 2-4 m.).
Tel. 8 645 75156

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; naujas vaikiškas tualetas už 10 Eur; televizorius „Tauras“ už
30 Eur; elektrinis rankų džiovintuvas už
15 Eur. Tel. 8 603 94991
3 žąsys ir žąsinas, bulvės (100 kg).
Tel. 8 613 43602
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius
„Philips“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur;
radio tiuneris „Technic“ už 19 Eur; laisvų
rankų įranga už 19 Eur. Tel. 8 654 87148
Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas
transportavimui už 75 Eur; akmenys;
belaidis telefonas „Panasonic“ už 30
Eur; pirmos Komunijos suknelė už 30
Eur. Tel. 8 696 64583
2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas, veidrodis-knyga su stalčiais, kieto plaušo
plokštės (4 vnt.) už 25 Eur. Tel.: 8 630
87652, 8 (313) 52512
Vaikiškos pakabinamos supynės už 8
Eur; stumdukas „Vtech“ už 17 Eur.
Tel. 8 645 75151
Geros būklės „Ryto“ gimnazijos švarkas mergaitei (34 dydis).
Tel. 8 624 73481
Naujas dušo kabinos padas 80x80 cm
už 35 Eur; kineskopinis televizorius
„Blaupunkt“ (72 cm įstrižainė) už skaitmeninis blokelis su kabeliu už 25 Eur.
Tel.: 8 687 85156, 8 687 85114

2 kambarių butą Ateities g. į 1-2 kambarių butą kitoje gatvėje. Tel. 8 629 32207

Perka
Žolės pjovimo traktoriuką.
Tel. 8 675 80375
„Saulės“ pagrindinės mokyklos mergaitės uniformą pirmai klasei.
Tel. 8 675 25834
Suvirinimo kempą. Tel. 8 650 66517
Išvalančią vaizdajuostę.
Tel. 8 602 19707

Nuoma
Išnuomojamas kapitališkai atremontuotas 2 kambarių 41,17 kv. m butas su
baldais ir buitine technika renovuotame
name M. K. Čiurlionio g., tvarkingam
asmeniui ar nedidelei šeimai ilgam
laikui. Kaina – 200 Eur/1 mėn.+ komunaliniai mokesčiai. (maži mokesčiai už
šildymą). Tel. 8 620 67503
Išnuomoju 1 kambarį 4 kambarių bute.
Tel. 8 601 64866
Išnuomoju 2 kambarių butą Veisiejų g.
su baldais ir buitine technika. Kaina –
200 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 611 48844
Jauna, tvarkinga 2 asmenų šeima
išsinuomotų 1-2 kambarių butą ilgam
laikui. Tel. 8 629 61511
Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio
ir aukščio patalpas. 1 patalpa – 500 kv.
m, aukštis – 6 m., durys – 4,5x4,5 m.
Dideli elektros, vandentiekio ir kanalizacijos pajėgumai, 40 a žemės, Baravykų
g. 6. Tel. 8 612 12197
Išnuomoju 120 kv. m garažą Viečiūnuose su aukštomis durimis.
Tel. 8 612 12197
Išnuomojamas 16 kv. m butas Šiltnamių g. su buitine technika ilgam laikui.
Kaina – 1 mėn./110 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 618 67244
Moteris išsinuomotų 1-2 kambarių butą
Viečiūnuose. Tel. 8 601 15173

Ieško darbo

Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

Vyras be žalingų įpročių, turintis B, C, E
vairavimo kategorijas, ieško darbo.
Tel. 8 623 53377

Dviejų durų spinta su apačioje atverčiama dalimi už 85 Eur, badmintono
raketės, vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4 m,
užuolaidos, senovinės austos lovatiesės, vilnoniai pledai, miegamojo spintelė, 2 kėdės, natūralaus lino siūlas 560
g. Tel. 8 600 38695

Mažai naudota viengulė tachta.
Tel. 8 627 82951

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

Nebrangiai įvairūs mechaniniai įrankiai,
įrenginiai automobilių taisymui, medžio
tekinimo staklės, pripučiama valtis. Tel.
8 652 11349

Vyras, turintis A, B, C, D ir E vairavimo
kategorijas, ieško darbo arba pamaininio darbo. Tel. 8 675 80375

4 durų spinta (veidrodinės slankiojančios durys), mikrobangų krosnelė, kilimas, dulkių siurblys, sekcija-bufetas,
sofa-lova, išskleidžiamas pietų stalas,
kėdės, odinė sofa, gėlių staliukas,
komoda, televizoriaus staliukas.
Tel. 8 606 28422

Naudotas gartraukis AEG (įmontuojamas į spintelę) 60x73 cm už 50 Eur;
dvigulė miegamojo lova (baltos spalvos)
160x200 už 260 Eur. Tel. 8 614 95189

Tvarkingas, geros būklės LCD monitorius „Samsung 932GW“ (įstrižainė
19 colių), maksimali raiška 1440X900,
yra laidai, diskas) už 25 Eur; naudota,
puikiai veikianti mobili infraraudonųjų
spindulių pirtis už 75 Eur.
Tel. 8 682 54656
Sportinis vežimėlis-skėtukas mergaitei.
Kaina – 25 Eur. Tel. 8 645 75156
Dėvėti vaikiški drabužėliai (0-12 m.).
Kaina – 2-5 Eur. Tel. 8 647 33090
Labai geros būklės „Ryto“ gimnazijos
mergaitės švarką ir sijoną (36 dydis).
Tel. 8 675 35205
2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai:
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
2 pakabinamas knygų lentynos, 2 dujų
balionai, mechaninės svarstyklės su
svarmenimis, virtuvinis staliukas su ratukais, stalviršiai naudoti įvairių spalvų.
Tel. 8 682 08399
Plokščiaekranis televizorius „Sony“ (51
cm įstrižainė) už 10 Eur; šviesi laminuota plokštė 150x300 cm už 20 Eur;
klasikinė gitara už 30 Eur; svetainės
staliukas 80x80x50 cm už 15 Eur.
Tel. 8 616 44585

Vyras ieško darbo statybose.
Tel. 8 601 52590
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 629 17171

Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; dujų balionas (50 L) už 25 Eur;
kineskopinis televizorius „Samsung“ (51
cm įstrižainė) už 25 Eur; balionas už 20
Eur. Tel. 8 626 20523

Vyras ieško darbo statybose.
Tel. 8 645 21917

Mažai naudotas šaldytuvas „Elektroliux“ (pirktas 2016 m.), mikrobangų
krosnelė, televizorius. Tel. 8 620 62635

Reikalingas žmogus, išvalyti lietaus
lataką ir pataisyti stogelį virš durų.
Tel. 8 634 54310

Automobilinis 4 kanalų 400 WT stiprintuvas „DLS CA 450 Clasic“ už 100 Eur;
Sub buferis „Blow Adrenaline“ už 50
Eur. Tel. 8 687 22262

Reikalingas, žmogus pertapetuoti kambarį dažomais tapetais.
Tel. 8 698 06929

Itališka skalbinių džiovyklė.
Tel. 8 642 32955

Gal kas paimtų vieną pakeleivę į Palangą rugpjūčio 9-15 dienomis arba
rugpjūčio 16-20 dienomis.
Tel. 8 678 00764

Keičia
6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu namu,
pritaikytu gyventi žiemą, į butą Druskininkuose. Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947

Kiti

Reikalinga auklė 1,4 mėn. mergytei ir
kartais 4 m. berniukui.
Tel. 8 628 14142
Reikalinga auklė 6 mėn. kūdikiui.
Tel. 8 647 15509

Gyvenamą namą su garažu „Paparčio“
sodų b-joje į 1 kambario butą Druskininkuose. Bendrabučio nesiūlyti.
Tel. 8 682 99968

Dovanoju 2 lovas. Tel. 8 648 61631

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

Dovanoju laminatą. Tel. 8 682 98506

Dovanoju televizorių „Sharp“.
Tel. 8 627 82951

Prašau atsiliepti mergaitę, kuriai padovanojau kompiuterį, reikia nuotraukų iš
kompiuterio. Tel. 8 675 610
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Londono maratono trasą sėkmingai įveikė ir druskininkietis
Ignas Brasevičius

I. Brasevičius laimingas, kad jį palaiko šeima, draugai ir daugybė bėgimo aistruolių/Asmeninio archyvo nuotrauka

Londone surengtame Pasaulio lengvosios atletikos
čempionate Lietuvos komandos sudėtyje šiemet buvo ir
iš Druskininkų kilęs bėgikas
Ignas Brasevičius. Jis drauge
su Remigijumi Kančiu buvo
pirmieji sportininkai šalies istorijoje, kurie įveikė vyrų maratono distanciją. „Taigi įvyko tai, kam ruošiausi visus
metus. Pasaulio lengvosios
atletikos čempionatas, 51 vieta! ir 2:22:20 val. Nors rezultatas nėra superinis, bet vieta
esu patenkintas (labai!). Noriu
tiesiog padėkoti visiems, kas
mane palaikė Londone, Lietuvoje ir visur kitur“, – savo
socialinio tinklo paskyroje neslėpė emocijų sėkmingai maratono trasą įveikęs
sportininkas. Su savaitraščio
„Mano Druskininkai“ skaitytojais Lietuvą ir Druskininkus
garsinantis maratonų bėgikas
taip pat mielai sutiko pasidalinti mintimis.
– Pasaulio lengvosios atletikos čempionate Londone 42,195
kilometrus drauge su Remigijumi Kančiu įveikėte, atstovaudami Lietuvai. Koks jausmas apėmė, kai pasiekėte finišą?
– Prabėgus maratoną, visada
būna gera, pasiekus finišą. Vis
dėlto tenka įveikti ilgą ir sekinančią distanciją. Bet Londone
po finišo apėmė nerealus jausmas – juk atstovavau Lietuvai.
Be to, mane trasoje palaikė šeima, draugai ir daug lietuvaičių.
Londone nemažai teko pasikankinti, tai džiaugiausi, kad pagaliau viskas baigėsi.
– Greičiausiame pasaulio
maratone 2016 m. Berlyne finišavote per 2 valandas 18 minučių 56 sekundes. Tai buvo
ne tik Jūsų asmeninis rekordas, bet ir geriausias Lietuvos
sezono rezultatas. Kaip pavyko jį pasiekti?
– Berlyno maratonas, tikriausiai,
ne tik greičiausias, bet ir tikrai gerai organizuotas. Į Berlyną važiavau, nieko gero nesitikėdamas, nes
visą sezoną kankino traumos. Tai,
kad pasiekiau asmeninį rezultatą
ir įvykdžiau normatyvą į Pasaulio
čempionatą, nustebau. Tikrai, nebuvo pakankamai pasiruošta, bet,
ko gero, tada buvo mano diena.
–
Esate
neprofesionalus
sportininkas. Kada Jūsų gyvenime atsirado maratonai ir ką
jie Jūsų gyvenime reiškia?
– Taip, esu neprofesionalas.
Deja, iš bėgimo neišgyvensi, tad

tenka užsiimti ir kita veikla. Bet
vis labiau ta veikla tampa susijusi
su sportu. Noriu gyvenime daryti tai, kas man patinka ir ką moku
geriausiai – bėgioti ir treniruoti
žmones.
Na, o maratonai mano gyvenime atsirado netikėtai. Anksčiau sportavau, bet buvau padaręs nemažą pertrauką. Būna,
gyvenime kartais žmonės pasiekia dugną, kai nebesupranta, ko
nori, kuo būti... Aš tą dugną pasiekiau, bet kadangi turiu sūnų,
turėjau dėl jo išlipti iš to dugno.
Tiesiog norėjau buti geras tėtis,
savo vaikui – pavyzdys. Todėl ir
pradėjau bėgioti. O kad viskas
taip pasisuks, nebūčiau jokiame
gražiausiame sapne susapnavęs. Bėgdamas, aš tapau daug
geresniu žmogumi. Tai yra svarbiausia. Pasirodo, bėgimas gali ir
pakeisti žmones.
– Kiek trunka pasiruošimas,
tarkime, Berlyno ar Londono,
maratonams?
– Pasiruošimas maratonui trunka 3-4 mėnesius. Gana ilgas laiko
tarpas. Likus kelioms savaitėms
iki starto, jo lauki kaip šventės,
nes žinai, kad po to laukia poilsis.
– Kiek laiko per savaitę skiriate
treniruotėms?
–
Per
savaitę
treniruojuosi 6-7 dienas, 4 dienas
– po du kartus per dieną.
– Maratonai – tai ir sveika gyvensena, ypatingas gyvenimo
būdas?
– Sveika būtų pabėgioti per
savaitę 3-4 kartus po pusvalandį. Juk, ruošiantis maratonui, reikia sunkiai ir daug dirbti, negailint savęs. Be to, beveik
visada kažką skauda. Būna ir
traumų. Taip, kaip aš bėgu maratonus, sunku butu pasakyti, kad tai sveika. Bet tikrai jaučiuosi daug stipresnis – ne tik
fiziškai, bet ir morališkai.
– Kiek laiko prireikia, kad atstatytumėte jėgas po maratono?
– Po maratono atsigaudinėjame
mėnesį. Tik tada organizmui vėl
galima duoti krūvį. Aišku, jėgas
atstatome, ne gulėdami ant sofutės prie televizoriaus, o tiesiog
lengviau bėgiodami .
– Kas tie žmonės, kurie Jus
labiausiai palaiko, bėgant maratonus?
– Visu pirma, mane labai palaiko mano šeima, draugai ir
daugybė bėgimo aistruolių. Bet
tikriausiai labiausiai esu dėkingas savo draugei Miglei. Iš tikrųjų nėra lengva gyventi su
sportininku. Bet aš visada jau-

čiu dideli jos palaikymą. Kartais man gal net ir gero spyrio reikia – tą ji ir padaro.
– Kas yra sunkiausia, ruošiantis ir jau bėgant maratoną?
– Sunkiausia yra patikėti savimi, kad gali bėgti greitai. Kartais sunku rasti motyvacijos.
– Ar Jūsų sūnelis taip pat domisi sportu?
– Sūnui Vėjui dar tik šešeri metai, bet jis tikrai judrus vaikas. Mėgsta visas sporto šakas
– ir stebėti varžybas, ir pats žaisti. Tai, aišku, ne be tėčio įtakos...
Juk aš dėl to ir pradėjau bėgioti
– norėjau būti sektinas pavyzdys
Vėjui. Manau, man visai gerai pavyko.
– Ar dar prieš dešimtmetį galėjote pagalvoti, kad tapsite
maratono bėgiku?
– Jei kas nors prieš dešimt
metų būtų pasakęs, kad bėgsiu maratonus, dalyvausiu Pasaulio
lengvosios
atletikos
čempionate, būčiau tiesiog pasukiojęs pirštą prie smilkinio...
– Koks Jūsų laisvalaikis? Ar lieka laiko kitiems pomėgiams?
– Labai daug laisvalaikio neturiu, bet jį stengiuosi praleisti su
savo artimais žmonėmis, sūnumi, drauge. Einam pasivaikščioti, žaidžiame žaidimus. O
kartais norisi tik gulėti ir žiūrėti filmus. Aišku, kartais susitinku
ir su draugais. Išgeriu ir alaus,
bet tik tada, kai nesiruošiu maratonui. Atsiprašau draugų, nes
tikrai per mažai skiriu dėmesio
jiems. Bet ateis ir jų eilė.
– Kokia didžiausia Jūsų, kaip
maratonininko, svajonė?
– Žinoma, didžiausia mano, kaip
sportininko, svajonė, yra olimpiada. O šiaip norėčiau turėti sveikatos, kad galėčiau ilgai bėgioti.
– Ar treniruojatės ir Druskininkuose?
– Kai grįžtu pas tėvus į Druskininkus, tenka bėgioti ir čia. Smagu prisiminti jaunystėje išbandytas trasas.
– Ko palinkėtumėte tiems, kas
norėtų įveikti maratono trasą,
bet abejoja savo jėgomis?
– Palinkėčiau neabejoti savo jėgomis. Maratoną nubėgti gali beveik visi. Tik, aišku, reikėtų atsakingai treniruotis ir protingai tam
ruoštis. Siūlyčiau visų pirma išbandyti savo jėgas trumpesnėse distancijose – nubėgti 5 ar 10
kilometrų, pusmaratonį. O po to
kantriai, neskubant ruoštis, kad
maratoną bėgti būtų smagu.
Kalbino Laima Rekevičienė

I. Brasevičius: „Pradėjau bėgioti, nes norėjau būti sektinas pavyzdys sūnui Vėjui.“/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Iš Druskininkų kilęs bėgikas I. Brasevičius (kairėje) didžiuojasi, kad jam teko atstovauti Lietuvai Pasaulio lengvosios atletikos čempionate/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ignas stengiasi praleisti laisvalaikį su sūnumi Vėju ir drauge Migle/Asmeninio archyvo nuotrauka

