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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų bendruomenę subūrė Padėkos
šventė

Apdovanojimą „Ratnyčėlė 2017“ už gamtinių dujų plėtrą Druskininkuose, skirtą LR Energetikos ministerijai, iš mero R. Malinausko rankų atsiėmė LR Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Ši „Ratnyčėlė“ visada primins man Druskininkus“, – sakė R. Zubovas, atsiimdamas apdovanojimą už fortepijono muzikos festivalio organizavimą ir tikino esąs dėkingas, kad Druskininkuose su didele meile puoselėjamas M. K Čiurlionio atminimas/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Prestižinį apdovanojimą, skirtą bendrovei „Sidabrinė kamėja“ atsiėmęs E. Cikanavičius minėjo, kad didžiuojasi, jog besilankantieji
Druskininkuose žavisi čia atliktais darbais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Penktadienį surengtos tradicinės
padėkos
šventės
„Druskininkai 2017“ metu padėkota labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms, prisimintos ryškiausios
praėjusių metų iniciatyvos.
Renginio svečiai drauge su
druskininkiečiais, įvairių Druskininkuose veikiančių verslo,
bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovais prisiminė svarbiausius praėjusių
metų įvykius ir nuveiktus darbus. Druskininkų savivaldybės
jau šešioliktąjį kartą inicijuotoje Padėkos šventėje įteikta
daugiau kaip 10 apdovanojimų.
Svečius pasveikinęs Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
džiaugėsi Druskininkų sėkme ir
padėkojo visiems, kurie stengiasi dėl Druskininkų: „Ačiū visiems
druskininkiečiams, verslo, bendruomenių atstovams, Druskininkams atstovaujantiems Seimo nariams, kad visi drauge kuriame ir
pasiekiame tokių gerų rezultatų.“
Susirinkusiuosius pasveikinęs
LR Seimo narys Zenonas Streikus pasidžiaugė gražia ir prasminga tradicija pagerbti darbščius, Druskininkus mylinčius
žmones: „Labai svarbu, kad patys aplinkui matytume tai, kuo galime džiaugtis. Pasitikdami atkurtos Lietuvos 100-etį, tikrai turime
kuo džiaugtis Druskininkuose. Aš
didžiuojuosi, kad esu druskininkietis, didžiuojuosi mūsų krašto žmonėmis, linkiu visi Lietuvos
piliečiai įgyvendintų kuo daugiau
gražių iniciatyvų.“
Įteikti prestižiniai Druskininkų apdovanojimai
Apdovanojimas
„Ratnyčėlė 2017“ už gamtinių dujų plėtrą
Druskininkuose įteiktas LR Energetikos ministerijai. Druskininkų
gamtinių dujų sektoriui praėję metai buvo išskirtiniai. Druskininkų
savivaldybės vadovų ir specialistų
intensyvios ilgametės pastangos
bei glaudus bendradarbiavimas
su LR Energetikos ministerija, kad Druskininkams būtų užtikrintas nenutrūkstamas gamtinių
dujų tiekimas ir atsirastų galimybė rinktis mažiausią kainą siūlantį tiekėją, padėjo pasiekti rezultatą – 2017 metų spalio pabaigoje
Druskininkuose pradėjo veikti suskystintų gamtinių dujų (SGD) stotelė, kuri yra Druskininkų energetinės nepriklausomybės pergalė.
Prestižinį apdovanojimą iš mero
rankų atsiėmė LR Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Jo
žodžiais, Druskininkai yra pavyzdys kitiems miestams ir šalies savivaldybėms, kaip, siekiant žmonėms naudingo rezultato, spręsti
kad ir sudėtingiausius rūpesčius,
įveikti kylančius iššūkius.
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Daugiabučių namų gyventojai raginami atsisakyti dujų balionų

Savivaldybės vadovai, Valstybinės energetikos inspekcijos bei ESO atstovės, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai ir daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektų administravimą atliekančio „Druskininkų butų ūkio“ atstovai susitikimo metu aptarė suskystintų dujų balionų keitimo eigą/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Praėjusį ketvirtadienį Savivaldybėje organizuotas susitikimas, kuriame Savivaldybės vadovai, Valstybinės energetikos
inspekcijos bei ESO atstovės,
daugiabučių namų savininkų
bendrijų pirmininkai ir daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą atliekančio „Druskininkų butų
ūkio“ atstovai aptarė suskystintų naftos dujų balionų keitimo eigą.
Savivaldybės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Jaskelevičius informavo,
kad maisto ruošimui Druskininkų daugiabučiuose gamtines dujas naudoja apie 55 procentai visų
vartotojų. Likusieji gyventojai daugiabučiuose namuose naudoja
dujų balionus arba elektrines virykles. Vasarą Savivaldybė vykdė
daugiabučių namų valdytojų apklausą dėl dujų balionų naudojimo.

Remiantis gautais bei anksčiau turėtais duomenimis, apie 1000-yje
butų, esančiuose daugiabučiuose namuose Druskininkuose, yra
įrengti dujų balionai. Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus bei
į dujų balionų keliamą grėsmę gyventojų turtui bei saugumui, Savivaldybė, bendradarbiaudama su
AB „Energijos skirstymo operatorius“, parengė pasiūlymą balionų
naudotojams dėl prisijungimo prie
gamtinių dujų tinklo.
„Šiuo metu gamtinės dujos
Druskininkuose kainuoja tiek pat,
kaip ir visoje Lietuvoje, todėl naudoti gamtines dujas yra net pigiau,
nei dujas iš balionų. Įvertinus balionų transportavimo bei keitimo
keliamas problemas, o ypatingai – savo bei kaimynų saugumą,
perėjimo prie gamtinių dujų naudojimo nauda yra neabejotina“, –
teigė M. Jaskelevičius.
Susitikime dalyvavusi Valstybinės energetikos inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus vyriausioji inžinierė-inspektorė Dalė
Teišerskienė priminė, kad Valstybinė energetikos inspekcija vykdo Valstybinę energetikos objektų ir įrenginių kontrolę. Pagal Dujų
sistemų pastatuose įrengimo taisykles dujų balionų įrenginiai
aukštesniuose kaip dviejų aukštų pastatuose negali būti montuojami. Prie Suskystintų naftos dujų
įrenginių eksploatavimo taisyklių
pridėtoje Balionų keitimo atmintinėje nurodoma, kad daugiabučiuose ir visuomeninės paskirties
namuose, kuriuose aukštingumas yra daugiau kaip du aukštai,
įrengti, keisti, eksploatuoti dujų
balionus yra draudžiama. Pasak
D. Teišerskienės, balionus paprastai keičia ir parduoda įmonės,
kurioms savivaldybė yra išdavusi leidimą verstis mažmenine prekyba fasuotais naftos produktais.
Druskininkuose tokių leidimų taip
pat yra, tad įmonės, kurių darbuotojai atveža ir pakeičia dujų balionus aukštesniuose nei dviejų
aukštų pastatuose, pažeidžia teisės aktus. Dėl tokio pažeidimo iš
įmonės leidimas gali būti atimtas.
Už taisyklių pažeidimą ir dujų
balionus butuose pirmiausia yra
atsakingi patys butų savininkai, tad gyventojai, neatsisakę
draudžiamų balioninių įrenginių,

gali būti baudžiami administracine tvarka: pirmiausia – įspėjimu,
o vėliau – bauda nuo 60 iki 140
eurų. Be to, sumokėjus minėtas
baudas, balioniniai dujiniai įrenginiai vis tiek turės būti išmontuoti.
ESO Sprendimų klientams departamento direktorė Nerilė Mažeikienė pasidžiaugė Druskininkų
savivaldybės rodoma iniciatyva
bei pristatė prisijungimo prie gamtinių dujų tinklo galimybes. Druskininkiečiams daugiabučių namų,
kuriuose yra įrengta gamtinių
dujų sistema, gyventojams šiuo
metu sudarytos ypač palankios
sąlygos jungtis prie gamtinių dujų
sistemos, atsisakant dujų balionų. ESO atstovė informavo, kad
tvarkingos vidaus dujų sistemos
prijungimas prie veikiančio dujotiekio ir skaitiklio įrengimas kiekvienam butui kainuotų 150 eurų.
„Visi kartu bendradarbiaudami,
pagaliau galime išspręsti įsisenėjusią dujų balionų problemą.
Nors Savivaldybės biudžetas labai ribotas, tačiau ieškosime
galimybių padėti. Sutarus geranoriškai bendrauti ir kartu bendradarbiauti likviduojant balionus
iš butų, Savivaldybė kompensuos 50 procentų ESO nurodytos sumos, t. y., 75 eurus, o tai
bendrai iš biudžeto kainuos apie
75 000 eurų. Tai didelė suma,
bet mes būtinai ją surasime, nes
balioniniai įrenginiai – opi problema, kurią norime spręsti dabar, išvengiant skaudžių nelaimių
ateityje. Džiaugiuosi, kad šiandien gamtinių dujų tiekimas yra
valstybės, o ne privačios įmonės, kuri bet kada gali pakelti kainas, rankose. Kitaip nestovėčiau
čia ir nekalbėčiau su jumis. Savivaldybė 50 procentų, kitaip tariant, – 75 eurus besijungiančiam
prie gamtinių dujų butui suras šių
metų biudžete. Šios problemos
sprendimą atidėjusiems vėlesniam laikui tokios kompensacijos
pažadėti negalėsime,“ – kalbėjo
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.
Susitikimo metu ESO atstovė
sutiko, kad žmonės jiems teksiančią sumą galėtų išsimokėti per sutartą laiką.
Galimybė prisijungti prie gamtinių dujų tinklo, atsisakant dujų baliono naudojimo, yra sudaryta tik
tuose daugiabučiuose namuose,
kuriuose jau yra įrengti veikiantys vidaus dujotiekiai. Gyventojai vietoje dujų baliono naudojimo
taip pat gali pasirinkti maisto ruošimą elektrinėje viryklėje, tačiau
tokiu atveju patys gyventojai turėtų kreiptis į ESO dėl laiptinėje
esančio elektros kabelio pralaidumo bei kitų techninių reikalavimų.
Savivaldybė artimiausiu metu
paruoš ir daugiabučių namų valdytojams pateiks reikalingų dokumentų paketą. ESO ir daugiabučio namo atstovai apsilankys
butuose, kuriuose naudojami dujų
balionai ir įvertins technines galimybes naudoti gamtines dujas.
Butų savininkams bus pateikiamas užpildyti prašymas dėl prisijungimo prie gamtinių dujų tinklo.
Įvykdžius darbus, bus pateikta
sąskaita už gamtinių dujų prijungimą bei sudaroma gamtinių dujų
vartojimo sutartis.
Dėl išsamesnės informacijos
galima kreiptis į M. Jaskelevičių
el. paštu: mindaugas.j@druskininkai.lt arba telefonu (8 313)
52242.
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Diskutuota, kaip efektyviai įgyvendinti žemės reformą
Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT)
Druskininkų skyriaus atstovai
aptarė žemės reformos procesus Lietuvoje ir Druskininkų savivaldybėje.
Žemės grąžinimas buvusiems
savininkams užsitęsė visoje
Lietuvoje, ypač – miestuose.
Tokia situacija susiklostė dėl
dabar galiojančių teisės aktų
bei nustatyto kompensacijų
mechanizmo: ir savivaldybės,
ir Nacionalinė žemės tarnyba
atsiduria aklavietėje, kai savininkai nenori jiems siūlomos
kompensacijos, o grąžinti konkretaus žemės sklypo nėra galimybių. Nors Druskininkų savivaldybėje yra tik 11 žmonių,
kuriems žemės nuosavybė dar
nėra atkurta, tačiau kituose
miestuose tokių žmonių – net
po kelis šimtus.
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad
dokumentų „stumdymas“ tarp
institucijų, šiuo atveju – savivaldybių ir Nacionalinės žemės
tarnybos, problemos išspręsti
nepadės, būtina valstybės lygiu
inicijuoti dabar galiojančių teisės aktų peržiūrėjimą ir pakeitimus tam, kad jau daugiau kaip
dešimtmetį besitęsianti žemės

Žemės reformos procesų Lietuvoje ir Druskininkų savivaldybėje aptarime dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos Druskininkų skyriaus atstovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Žemės reformos įgyvendinimui Druskininkuose įtakos turi anksčiau čia galiojusi rėžinė žemės sistema, kuri nulemia tam tikrus žemės gražinimo niuansus/Tomo Valavičiaus
nuotrauka

reforma pagaliau būtų baigta:
„Būtina rasti kompromisą, kuris
tenkintų ir institucijas, ir žemių
savininkus“.
Susitikimo metu Druskininkų
savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė atkreipė dėmesį, kad Druskininkų savivaldybė, įgyvendindama
žemės grąžinimo reformą, 2005
metais Pylimo gatvėje buvo suformavusi žemės sklypus, skirtus grąžinimui, tačiau dalis savininkų atsisakė minėtų sklypų, o

Žmonės taptų mažyčio žemės
gabaliuko bendrasavininkiais.
„Labai norėtume užbaigti žemės reformos procesus ir padėti žmonėms, nes visi esame situacijos įkaitai. Kompensacija,
kurią teikia Nacionalinė žemės
tarnyba, yra apskaičiuojama pagal 1940 metų žemės vertę. Žiūrint iš šiandienos perspektyvų,
žmonės nori didesnių kompensacijų, nes žemė šiuo metu yra
verta žymiai daugiau. Teisės
aktų pakeitimai ir minėtos kom-

pagal galiojančius teisės aktus
grąžinti sklypo ten, kur norėtųsi, jokių teisinių galimybių nėra.
Žemės reformos įgyvendinimui Druskininkuose įtakos turi
anksčiau čia galiojusi rėžinė žemės sistema, kuri nulemia tam
tikrus žemės gražinimo niuansus. Pavyzdžiui, jeigu mieste
atsilaisvintų 16 arų sklypas, turėtų būti vykdoma kolektyvinio
grąžinimo procedūra – sklypą
po kelis kvadratinius metrus reikėtų išdalinti šimtui savininkų.

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės
antikorupcijos komisija
Šią savaitę sušauktam pirmajam šių metų Druskininkų
savivaldybės antikorupcijos
komisijos posėdžiui pirmininkavo Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos
pirmininkė, Savivaldybės tarybos narė Gražutė Kuneikienė. Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Finansų komiteto
pirmininkė Vida Krisiuvienė,
Savivaldybės kontrolierius Sigitas Valentukevičius, Viečiūnų bendruomenės „Versmė“
tarybos narė Inga Kostina,
Avirio seniūnaitijos seniūnaitė Žaneta Krivonienė, Ūkio ir
kurorto plėtros komiteto pirmininkas Algis Bolys. Posėdyje taip pat dalyvavo kviestieji asmenys: Savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas,
Savivaldybės administracijos
direktorė Vilma Jurgelevičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė, centralizuoto vidaus
audito skyriaus vedėjas, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje
Algimantas Petrauskas.
G. Kuneikienė pristatė Antikorupcijos komisijos 2017 metų
veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad visos priemonės, numatytos korupcijos prevencijos
2016-2018 metų programoje,
įgyvendinamos sklandžiai, Savivaldybės administracija dirba
sąžiningai, laikydamasi teisės
aktų. Antikorupcijos komisijos
pirmininkė pristatė 2017 metais
vykusius savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymus-pasitarimus, pasidžiaugė
jų nauda.

pensacijos padidinimas galėtų būti, kaip viena išeičių iš susidariusios situacijos ir padėtų
žmonėms apsispręsti, nes savivaldybė laisvos žemės jų turėtoje vietoje grąžinti neturi galimybių“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Susitikime atkreiptas dėmesys, kad LR Vyriausybė žemės
reformą yra įsipareigojusi užbaigti iki 2019 metų. Nutarta inicijuoti būtinus teisės aktų pakeitimus, kad būtų pagreitinti
žemės reformos procesai.

KELEIVIŲ DĖMESIUI

Atsižvelgiant į gyventojų prašymus, nuo šių metų vasario 5 d. keičiamas autobuso maršruto Nr. 3
„Laisvės
aikštė-Ratnyčia-Jaskonys“ tvarkaraštis. Iš Laisvės aikštės autobusas šiuo maršrutu išvažiuos 17.10 val. ir važiuos iki
Jaskonių stotelės.
Kitų autobusų tvarkaraščiai nesikeis.
Druskininkų savivaldybės
administracija

Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkė, Savivaldybės tarybos
narė G. Kuneikienė ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, asmuo, atsakingas
už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje A. Petrauskas/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Posėdyje taip pat akcentuota,
jog Antikorupcinio švietimo programų vykdymas švietimo įstaigose vyksta sklandžiai, programos yra skirtos skatinti pedagogų
ir mokinių domėjimąsi korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu.
Praėjusių metų gruodžio 4-8
dienomis Druskininkų savivaldybės įstaigose organizuoti Tarptautinės antikorupcinės savaitės
renginiai. Antikorupcinio švietimo temos buvo integruojamos
į įvairių mokomųjų dalykų turinį arba užklasinę veiklą. Antikorupcijos savaitės renginiuose
dalyvavo daugiau 1100 Druskininkų savivaldybės švietimo įs-

taigų moksleivių, kuriems išdalinti atminimo suvenyrai – užrašų
knygelės ir specialiai Tarptautinei antikorupcinei savaitei sukurti rašikliai.
A. Petrauskas komisijai ir savivaldybės vadovams pateikė
informaciją dėl Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
vykdymo už 2017 m. II pusmetį.
Jis pažymėjo, kad visos numatytos priemonės yra vykdomos
sklandžiai.
G. Kuneikienė susirinkusiesiems pristatė Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos
2018 metų darbo planą.
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Druskininkų bendruomenę subūrė Padėkos šventė

2017 metais Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta kompozitoriui ir atlikėjui M. Suraučiui. Padėkojęs už
premiją, maestro M. Suraučius sudainavo pagal A. Mikutos žodžius jo sukurtą dainą „Griaumedžio pavėsy“

Apdovanojimas
„Ratnyčėlė 2017“ už fortepijono muzikos
festivalio Druskininkuose organizavimą ir kultūros puoselėjimą įteiktas Rokui Zubovui. Kasmet M. K. Čiurlionio konkurso
laureatų ir geriausių jaunųjų Lietuvos pianistų atliekama muzika
M. K. Čiurlionio muziejaus sodelyje džiugina druskininkiečius ir
kurorto svečius. Festivalis kaskart siekia praplėsti fortepijono
rečitalių ciklą naujais akcentais,
kviesdamas pasirodyti ne tik Lietuvos, bet užsienio šalių pianistus, improvizacinės muzikos atlikėjus, puoselėjančius ryšius su
M. K. Čiurlionio kūryba. Apdovanojimą atsiėmė šio renginio organizatorius – viešosios įstaigos
„Impetus musicus“ ir M. K. Čiurlionio namų Vilniuje vadovas, pianistas, ilgametis fortepijono
dėstytojas, M. K. Čiurlionio provaikaitis R. Zubovas sakė, kad
jam Druskininkai yra žymiai daugiau negu miestas: „Tai ta vieta, į kurią M. K. Čiurlionis visada
grįždavo, pasiilgęs ramybės, čia
semdavosi įkvėpimo, čia su meile gimtajam kraštui plakė jo širdis. Apie M. K. Čiurlionį, buvodami Druskininkuose, turi galimybę
sužinoti daugybė žmonių, tūkstančiai turistų, atvykstančių iš
viso pasaulio. Matau, kad Druskininkuose jo kultūrinis palikimas
yra puoselėjamas ir mylimas. Tai
pasišventimas, pasiaukojantis ir
didelis meilės darbas. Ši „Ratnyčėlė“ visada man primins Druskininkus.“
Prestižinis „Ratnyčėlės“ apdovanojimas už sėkmingą verslą
ir Druskininkų vardo garsinimą
įteiktas uždarajai akcinei bendrovei „Sidabrinė kamėja“. 21-erius
gyvavimo metus skaičiuojanti bendrovė „Sidabrinė kamėja“
šiuo metu yra stambiausia sidabro papuošalų gamintoja Lietuvoje – gamyboje ir prekyboje dirba daugiau kaip šimtas žmonių.
Pagrindinė druskininkiečių Elvyro ir Rūtos Cikanavičių įkurtos
įmonės veikla – sidabrinių papuošalų gamyba, didmeninė ir
mažmeninė prekyba, o pastaraisiais metais „Sidabrinė kamėja“
nudžiugino ir meno mylėtojus –
atidarė parodoms skirtą erdvę –
galeriją „Studio“.
Įmonės vadovas E. Cikanavičius, dėkodamas už apdovanojimą, sakė, jog „Kamėja“ prasideda nuo Druskininkų ir paminėjo,
kad didžiuojasi, jog besilankan-

Vakaro svečius pasitiko Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas su gyvenimo drauge Jurgita

Už maisto kultūros harmoniją Druskininkuose stiklinis mineralinio vandens lašas, įteiktas barui-restoranui „Elingas“, pradžiugino jo šeimininkus Artūrą ir Viktoriją Žilinskus

Jolantai ir Algiui Miliams apdovanojimas įteiktas už sėkmingą šeimos verslą

„Bilso“ bendruomenei už aktyvią ir įvairiapusę edukacinę skirtą stiklinį mineralinio vandens lašo apdovanojimą atsiėmė bendruomenės atstovė J. Cimakauskienė

tieji Druskininkuose žavisi miestu
ir čia nuveiktais darbais.
Padėkos vakaro metu išdalinti ir
septyni stikliniai mineralinio vandens lašai. Baro-restorano „Elingas“ šeimininkams Artūrui ir Viktorijai Žilinskams šis prestižinis
apdovanojimas įteiktas už maisto
kultūros harmoniją Druskininkuose. Už sėkmingą veiklą ir plėtrą
mineralinio vandens lašas įteiktas
viešbučiui „Goda“. Jolantai ir Algiui Miliams apdovanojimas įteiktas už sėkmingą šeimos verslą.
Už didelę širdį ir meilę vaikams
Stebuklingi mineralinio vandens
stiklo lašai įteikti Daivai ir Žydrūnui Borodičams, Elizabetai ir Vaidui Baranauskams bei Danguolei
ir Laimučiui Medvedevams. Bilso

bendruomenė apdovanota už aktyvią įvairiapusę edukacinę ir kultūrinę veiklą.
Kultūros puoselėtojo premija
– Mikui Suraučiui
Jau daugiau kaip dešimtmetį Druskininkų bendruomenė
puoselėja gražią tradiciją kasmet įvertinti ir pagerbti kultūros
ir meno šviesuolius. 2017 metais
Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta kompozitoriui ir
atlikėjui Mikui Suraučiui. Per visą
savo kūrybinį kelią Mikas Suraučius sukūrė per 300 dainų, kurių
didžioji dalis žinomos visoje Lietuvoje ir įamžintos 8 muzikiniuose
rinkiniuose bei albumuose.
Padėkojęs už premiją, maestro

Už sėkmingą veiklą ir plėtrą „Godai“ skirtą stiklinį mineralinio vandens lašą atsiėmė „Godos“ šeimininkė Aldona Baziliauskienė

sudainavo pagal Algimanto Mikutos žodžius jo sukurtą dainą
„Griaumedžio pavėsy“.
Padėkota originaliausių eglučių kūrėjams ir konkurso
„Mano žalias kiemas“ laimėtojams
Jau tradicija tapo padėkoti įmonėms, įtaigoms ir organizacijoms,
kasmet Muzikinio fontano erdves
papuošiančioms išradingai papuoštomis eglutėmis ir unikaliomis kalėdinėmis kompozicijomis.
Šiais metais suspindo net 43 originalios žaliaskarės, kurios var-

žėsi dėl gražiausios ir originaliausios kalėdinės eglutės titulo. Už
labiausiai patikusią eglutę buvo
galima balsuoti „Mano Druskininkai“ „Facebook“ paskyroje, spaudžiant „Patinka“, taip pat eglutes
vertino specialiai tam sudaryta
komisija. Daugiausia balsų – 790
„Patinka“ – surinko „Eglės“ sanatorijos kalėdinė kompozicija „Bučinių arka“. Apdovanojimas įteiktas
šios įstaigos generaliniam direktoriui Artūrui Saldai. Profesionalių
menininkų komisijos sprendimu,
šiais metais viena eglutė išrinkta
nugalėtoja, dar viena įvertinta pa-
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„Ratnyčėlės“ ir Mineralinio vandens lašo
apdovanojimai skiriami už ryškiausias iniciatyvas ir labiausiai nusipelniusiems
Druskininkų žmonėms.

Scenoje netrūko įspūdingų reginių

Vakaro svečius sužavėjo dainininkas M. Vitulskis

Bendruomenės pirmininkė Ž. Krivonienė
džiaugėsi Leipalingio miestelio bendruomenei skirtu prizu už, komisijos sprendimu, gražiausią kalėdinė eglutę.

Apdovanojimas įteiktas konkurso „Mano žalias kiemas“ individualių gyvenamųjų namų
kiemų kategorijoje nugalėtojui Viečiūnuose A. Kišonui.

Merui R. Malinauskui įteikiant apdovanojimus vaikus globojančių šeimų atstovams, tarp
jų ir D. Medvedevai, – visi susirinkusieji juos pagerbė atsistodami.

Kalėdinių eglučių konkurso paguodos
prizą, skirtą Giedriaus Bociso juvelyrikos
studijai, atsiėmė R. Bocisienė.

LR Seimo narys Z. Streikus su žmona Danute ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Grigorienė su vyru Gintaru.

Socialiniuose tinkluose daugiausia žiūrovų simpatijų surinkus „Eglės“ sanatorijos kalėdinei kompozicijai, apdovanojimas
įteiktas sanatorijos vadovui A. Saldai

Apdovanoti ir daugiabučių namų atstovai, kurie rūpinasi kiemo aplinkos puoselėjimu: I.
Lubienė, A. Petravičienė ir A. Mikelionienė, G. Šikšnys

guodos prizu. 2017 metų nugalėtoja išrinkta Leipalingio miestelio
bendruomenės eglutė, paguodos
prizas atiteko Giedriaus Bociso
juvelyrikos studijai.
Siekiant paskatinti bendruomenę ir toliau puoselėti šalia namų
esančias erdves, Druskininkų savivaldybės administracija praėjusių metų vasarą paskelbė konkursą „Mano žalias kiemas“. Visiems
konkurso dalyviams Druskininkų savivaldybė jau padovanojo išskirtinį prizą – pažintinę išvyką į
Pakruojo dvarą. Penktadienį organizuotos šventės metu konkurso nugalėtojams meras R. Malinauskas įteikė specialiai sukurtus
ir druskininkiečio kalvio Juozo Kavaliausko nukaldintus prizus.
Konkurso „Mano žalias kiemas“

nugalėtojai individualių gyvenamųjų namų kiemų kategorijoje: Druskininkų mieste – Nijolė Viščinienė,
Leipalingio seniūnijoje – Juozas
Paliutis, Viečiūnų seniūnijoje – Albertas Kišonas. Apdovanoti ir
daugiabučių namų atstovai, kurie
rūpinasi kiemo aplinkos puoselėjimu: Irena Lubienė, Aleksandra
Petravičienė ir Aldona Mikelionienė, Gintaras Šikšnys.
Padėkas lydėjo muzikiniai kūriniai – Merūno dainos, Diamonds
Show grupės šokiai, grupės „Kristal“ ir iliuzionistų pasirodymai, o
programą nuotaikingai vedė Livija Gradauskienė su Modestu Petriku.
„Mano Druskininkai“
informacija

Tarp vakaro svečių – ir „Kautros“ vadovai A. Baigys, L. Skardžiukas ir G. Pakusas su
žmonomis.

Laimos Rekevičienės nuotraukos
Daugiau nuotraukų – „Mano Druskininkai“ „Facebook“ paskyroje

Konkurso „Mano žalias kiemas“ individualių gyvenamųjų namų kiemų kategorijoje Leipalingio seniūnijoje nugalėtojas – J.
Paliutis.
tęsinys 6 psl.
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Druskininkų bendruomenę subūrė Padėkos šventė

Druskininkų PSPC direktorius B. Čepas
su žmona Ramute.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė su vyru Alvydu

LR Seimo narė V. Vingrienė

Verslininkai A. ir R. Markauskai

Renginyje susitiko du Druskininkų garbės piliečiai: A. Valavičius (dešinėje) ir A. Česnulis su žmona Onute

Bendrovės „Dzūkas“ savininkai K. ir V. Šanturovai ir bendrovės „Dzūkijos Arnika“ direktorius A. Katilovskis su žmona Roma

Darbo biržos Druskininkų skyriaus vedėja D. Naujalienė su vyru Žydrūnu

„Godos“ vadovė A. Baziliauskienė su
vyru Edvardu

Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas su
žmona Lina.

Ministro Pirmininko patarėjas E. Jankevičius ir Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė

Bendrovės „Sidabrinės kamėja“ savininkai R. ir E. Cikanavičiai

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų
padalinio pirmininkė P. S. Radvilavičienė
su dukra E. Utariene

Verslininkė, Tarybos narė G. Kuneikienė
su vyru Vytautu ir sūnumi Mindaugu

TVIC vyriausioji vadybininkė Ž. Fajed ir
sanatorijos „Belorus“ rinkodaros vadovė E.
Ramanauskienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direkoriaus pavaduotojas V. Andruškevičius su dukra Rūta

Druskininkų sporto centro direktorius V.
Matkevičius su žmona Rasa

Verslininkas M. Vitkauskas su žmona
Akvile
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Saugomose teritorijose pažeidėjų mažėja
Alytaus regionas gali pasigirti išskirtine gamta: didžiausiu
Lietuvoje Dzūkijos nacionaliniu parku, Čepkelių ir Žuvinto rezervatų pelkynais, Ūlos
skardžiais, seniausiomis mūsų
krašte žemyninėmis kopomis,
baliniais vėžliais, kurtiniais ir
gausybe kitų retų bei saugomų rūšių. Apsaugoti tokį gamtinį lobį nėra lengva, ypač kai
jam kenkia taisyklių nepaisantys piliečiai. Laimė, kaip pastebi gamtosaugininkai, tokių
žmonių sparčiai mažėja.
Dažniausi pažeidėjai – spanguoliautojai ir grybautojai
„Prieš 20-15 metų buvo įvykis,
kai kažkas pernakvojo rezervate,
pasistatė palapinę“, – prisimena
Žuvinto biosferos rezervato direktorius Arūnas Pranaitis. Šiandien
tokia istorija atrodo neįmanoma.
Anot gamtosaugininkų, žmonės
tampa vis labiau socialiai atsakingi, padaro mažiau nusižengimų.
Tokią tendenciją iliustruoja elementari statistika: 2015 metais už
Žuvinto biosferos rezervate padarytus nusižengimus buvo bendrai
skirta baudų už 717 eurų, o 2016
metais – už 388 eurus.
Vienas iš nusižengimų už kurį
rezervate galima gauti baudą –
įžengimas į jį be leidimo. Rezervatai įkurti, siekiant išsaugoti juose esančias rūšis, tad jų lankymą
riboja griežti įstatymai.
„Dažniausiai žmonės be leidimo, savavališkai į rezervatą įeina
norėdami pauogauti, pagrybauti. 2017 metų statistika dar ruošiama, radome tik dviejų žmonių
pėdsakus, o nuobaudų išvis nebuvo taikyta“, – teigia A. Pranaitis.
Direktoriaus teigimu, tokių nusižengimų daryti visai nereikia: vietiniams gyventojams, kurie nori

tomobiliu važinėjama ant kultūros paveldo objekto Papėčių piliakalnio. Pažeidimo medžiaga
buvo perduota Kultūros vertybių
apsaugos departamento Alytaus
skyriui, pažeidėjui buvo skirta
administracinė nuobauda.

Kaip pastebi gamtosaugininkai, saugomose teritorijose pažeidėjų mažėja/Roberto Kisieliaus nuotrauka

paspanguoliauti ar pagrybauti yra
išduodami leidimai.
„Vietiniams gyventojams nėra
poreikio nusižengti, nes tik vieną dieną metuose gali pasirinkti uogų. Žmonės gavę leidimus,
prisirenka vieną litrą ir iš to nedaro verslo. Aišku, visokių žmonių pasitaiko. Esame sutikę ir
norinčių rinkti uogas pardavinėjimui neleistinose vietose, neleistinu laiku, bet tokių nedaug.
Šiais laikais tokių žmonių mažėja“, – pasakoja A. Pranaitis.
Rezervato sąskaita uogautojai
vargiai pradės verslą, mat į patį
rezervatą itin sunku patekti. Pelkės, ypač po lietingų metų kokie
buvo pernai, sudaro natūralias
apsaugas, o dėl bepiločių skraidymo aparatų-dronų ir stebėjimo kamerų, parko prižiūrėtojai
lengvai sužiūri visą rezervato teritoriją. Be to, be leidimo į rezervatą įėjęs žmogus ne tik gauna
baudą, bet ir kelis metus nebegaus leidimo įžengti į rezervatą. A. Pranaičio teigimu, tai labai
sudrausmina žmones.

Solidžios baudos
Nors Žuvinto biosferos rezervate retai sutiksi savivaliaujančių gamtos mylėtojų, situacija
šiek tiek kitokia Čepkelių rezervato teritorijoje. Kaip teigia Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio rezervato direktorius
Eimutis Gudelevičius, šalia rezervato esančių kaimų gyventojai, gavę leidimus, turi teisę rinkti
spanguoles pirmą rugsėjo savaitę, tačiau žmonės, norintys spanguoles pardavinėti, nesilaiko termino, kartais į rezervato teritoriją
atveža rinkėjus iš kitur. „Atvežami spanguoliauti asmenys baudas susimoka ir dažniausiai kitą
kartą neatvyksta. Didžiausią problemą kelia vietiniai asocialūs
asmenys, kurie neturi nuolatinių pajamų. Reikia pažymėti, jog
spanguoliautojų tiek su leidimais,
tiek pažeidžiančių tvarką kasmet
mažėja. 2016 metais Čepkelių
valstybiniame gamtiniame rezervate fiksuoti 28, o 2017 - 12 pažeidimų. Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 305

str. 7d., bauda už neteisėtą rezervato lankymą siekia nuo 30 iki
150 eurų, o pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą
asmenims nuo 230 iki 430 eurų“,
– pasakoja E. Gudelevičius. Baudos pakankamai solidžios, kartais
net tenka pasitelkti antstolius.
Pažeidėjų mažėja visame Alytaus regione
Pažeidėjų mažėja ne tik Dzūkijos nacionaliniame parke ir jam
priklausančiuose rezervatuose,
bet ir kituose Alytaus regiono parkuose. „2017 metais pažeidimų
Metelių regioniniame parke nebuvo nustatyta, tačiau buvo gautas pranešimas dėl Trako botaniniame zoologiniame draustinyje
surengtų keturračių lenktynių. Pažeidimas nepasitvirtino, kadangi transporto priemonėmis buvo
pravažiuota bendro naudojimo keliais“, – teigia Metelių regioninio
parko vyriausioji specialistė ekologė Inga Čitavičienė.
2016 metais parko darbuotojai
buvo gavę pranešimą, kad su au-

Miškingiausios
saugomos
vietos Lietuvoje
Alytaus regionas išsiskiria savo
miškingumu, taip pat čia ir didelė
saugomų teritorijų koncentracija.
Viena iš žinomiausių vietų, jau minėtas Čepkelių gamtinis rezervatas. Tai didžiausia Lietuvoje laukinės gamtos teritorija, rezervato
statusą gavusi dar 1975 metais.
1993 metais Čepkeliai ir Žuvintas įtraukti į tarptautinę reikšmę
turinčių pelkinių teritorijų sąrašą.
Nemažai gamtos vertybių išlikę ir
Metelių, Veisiejų bei Nemuno kilpų regioniniuose parkuose ir daugiau nei 40-tyje valstybinių bei
savivaldybių draustinių.
Apie Dzūkijos nacionalinį
parką:
Didžiausia saugoma teritorija
Lietuvoje, plotas 58519 ha; Parke yra 3 rezervatai, 28 draustiniai, kurie užima 46 proc. teritorijos, saugomi 42 gamtos paveldo
objektai; Parko buveinėse sutinkamos 1194 augalų, 1027 grybų
bei kerpių ir 2107 gyvūnų rūšys, iš
kurių 254 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą; Visi parko miškai
paskelbti „Natura 2000“ teritorija. Ji skirta europinės svarbos rūšims ir buveinėms išsaugoti.

Užsakymo Nr.: MDR-140-001

Druskininkų viešojoje bibliotekoje – „Tautotyros metraščio“ sutiktuvės
Jonas Laurinavičius
Tėvynės pažinimo draugijos pirmininkas
Tėvynės pažinimo draugija išleido „Tautotyros metraščio“ VII
tomą. Tai gyvosios istorinės ir kultūrinės atminties leidinys (20162017 metai). Jame paskelbti 21
autoriaus darbai. Leidinys didelio
formato, 384 puslapių apimties.
Jis skirtas Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui.
Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo surengtos „Tautotyros metraščio“ sutiktuvės. Susirinko ne tik miesto, bet
ir aplinkinių miestelių, seniūnijų
tautotyrininkai, bibliotekos knygų
skaitytojai. Renginio vedėja – viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Adelė
Bolienė.
Kodėl sutiktuvės vyko Druskininkuose? Ogi todėl, kad čia veikia vienas iš veikliausių draugijos
skyrių. Prieš metus buvo išrinkta nauja koordinatorių taryba: dr.
Antanas Lankelis, Julė Bliūdžiuvienė ir vadovė Alvyra Jurkony-

TPD Garbės narė, buv. politinė kalinė I. Navarackienė surengė asmeninę parodą/Antano Ruginio nuotrauka

tė-Grėbliūnienė. „Tautotyros metraštyje“ yra net penkių šio krašto
tautotyrininkų straipsniai: draugijos garbės narės Izabelės Skliutaitės-Navarackienės „Atminimo
duoklė genocido aukoms“, J. Bliūdžiuvienės rašiniai apie buvusį
turistų vadovą po Vilnių Boleslovą Petrulionį ir pedagogą Antaną
Jarmalą, dr. A. Lankelio „Meninė

medžio drožyba. Ištakos ir tradicijos“, Eugenijos Sidaravičiūtės
„Nepalaužiamas kun. Pranciškus
Adomaitis“ ir „Vincas Ūselis – Mižonių kaimo daraktorius“ bei A.
Grėbliūnienės „Kryžius – kankinių stiprybė, kryžius – skurstančios tautos viltis“.
Renginyje kalbėjusieji poetė
Ona Alesiūtė-Bleizgienė, Druski-

ninkų šv. apaštalo Baltramiejaus
parapijos laikraščio „Žodis“ redaktorė I. Ūsienė, J. Bliūdžiuvienė, dr. A. Lankelis ir kiti palankiai
įvertino druskininkiečių tautotyrininkų publikacijas bei kitų autorių
išspausdintus darbus.
Kaip tikra savo krašto patriotė,
draugijos garbės narė I. Navarackienė surengė asmeninę parodą. Joje surinktos įvairių kelionių,
renginių nuotraukos, lankstinukai,
leidiniai, primenantys, atskleidžiantys pasiaukojamą tautotyrininkų darbą.
Metraščio autorių daugumą sudaro tautotyros savanoriai (mokytojai, gydytojai, kultūros darbuotojai ir kiti), tačiau tam tikra
vieta skirta ir mokslininkams.
Ypač skaitytojų dėmesį atkreipė
draugijos garbės pirmininko dr.
Kazimiero Račkausko, dr. A. Lankelio, dr. Reginos Kuzmaitės-Norkevičienės moksliniai straipsniai.
Kas iki renginio spėjo susipažinti su „Tautotyros metraščiu“, kurio
didelę siuntą iš anksto gavo TPD
Druskininkų skyrius, tai gerais žodžiais minėjo Janinos Ivoškaitės,

Parduodame pušines malkas. At vežame.
Tel. 8 675 85497
Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr.5935/6:330),
adresu Snaigupės k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. priklausančio Onai Marčiulaitienei ir Aldonai Valatkevičiūtei kadastriniai matavimai. Šio sklypo ribų paženklinimas vyks 2018-02-12, 10 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr.5935/6:547) paveldėtojus atvykti į žemės
sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai,
tel. 8-678-80499, el.p.: zemata.lt@gmail.com

Albino Petrulio, Onutės Trepuilaitės-Virginavičienės (jos straipsnis apie raudonųjų partizanų sudegintą Bakaloriškių kaimą Trakų
rajone), Zitos Buržaitės-Vėžienės, Janinos Jakutienės, Adolfo
Juršėno, Romučio Matkevičiaus
(Matuzos) pavardes. Kiekvienas
kiek galėjo, tiek padarė. Visi jie
pagarbos verti tautotyrininkai.
Druskininkuose renginys baigėsi prasmingu akcentu – buvo
paskelbta, kad 2018 metais
TPD vadovybė padės druskininkiečiams išleisti savo krašto metraštį. Tai jau daroma.
Kartu su bendraminčiais savo
metraštį sudarinėja TPD atsakingoji sekretorė, Druskininkų
skyriaus pirmininkė A. Grėbliūnienė. Džiugu, kad darbas vyksta sparčiai, visi tautotyrininkai
noriai pagal savo išgales prisideda. TPD Druskininkų skyrius
taip pat pateikė paraišką Druskininkų savivaldybės skelbtam
kultūros projektų konkursui dėl
finansinės paramos gavimo leidžiant Druskininkų krašto tautotyros metraštį.
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Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga – 100 prizų iš Druskininkų
parodoje „Adventur“
Sausio 26-28 dienomis Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre, šurmuliavo kasmetė
turizmo ir aktyvaus laisvalaikio
paroda „Adventur“. Šių metų
parodos tema tapo šūkis „Keliauk kitaip!“, kuris suteikė galimybę į turizmą pažvelgti iš kitos perspektyvos.
Vyno keliai, kino filmais ar
knygų scenarijais grįsti maršrutai,
ekstremalios
kelionės – visa tai buvo pristatyta
„Adventur 2018“ parodos lankytojams.
ŠVENČIANTI LIETUVA – būtent šis akcentas tapo svarbiausia motyvacija, organizuojant parodą „Adventur 2018“ šiais metais.
Lankytojai buvo kviečiami švęsti
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, keliaujant ir iš naujo atrandant Lietuvą. Parodos partneris
– Valstybinis turizmo departamentas paruošė unikalų Lietuvos
šimtmečio maršrutą, kuriame –
legendomis apipinti istoriniai, kultūriniai ir gamtos objektai.
O Druskininkų kurortas nustebino parodos lankytojus atnaujintu
išmaniuoju stendu. Parinkta stendo koncepcija išsiskyrė prabanga
ir modernizmu.
Išmaniojo stendo akcentu tapo
įspūdingo dydžio ekranas, transliuojantis turizmo objektų paslaugų pristatymo vaizdo klipus, todėl
visi lankytojai galėjo ne tik išklausyti turizmo specialistų ir objektų
atstovų pasiūlymus, bet ir pamatyti viską vaizdo medžiagoje. Visas tris dienas mūsų stendas sulaukė gausaus lankytojų dėmesio.
Vykdyta „Šimtmečio“ loterija suteikė galimybę laimėti įspūdingų
prizų, kuriuos įsteigė miesto turizmo objektai.
Loterijos dalyviai turėjo galimybę laimėti maudynes Druskininkų
vandens parke, sanatorijose „Belorus“ ir „Eglė“, procedūras reabilitacijos centre „Upa“, sveikatingumo ir poilsio komplekse „Grand
SPA Lietuva“, centre „Dainava“,
masažus ir sveikatinimo paslaugas viešbučiuose „Goda“, „Inza“
ir „Europa Royale Druskininkai“,
nuolaidas nakvynei viešbutyje „Regina“, vakarienę viešbutyje „De Lita“ bei daugybę suvenyrų
ir paguodos prizų su Druskininkų

Parodoje Druskininkų stende vykdyta „Šimtmečio“ loterija suteikė galimybę laimėti įspūdingų prizų, kuriuos įsteigė miesto turizmo objektai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

atributika.
Parodos „Adventur“ lankytojai
taip pat turėjo puikią galimybę išbandyti „Eglės“ sanatorijoje teikiamas procedūras čia pat, parodos metu.
Renginio svečiams buvo siūloma pereiti „sveikatos kelią“. Nežinantiems sanatorijos – susipažinti, o žinantiems ir tiems, kam jau
teko lankytis, – prisiminti pagrindines 5 sanatorinio gydymo procedūras.
Parodoje buvo atliekamos kinezitetapijos procedūros – raumenų
jėgos matavimas bei laikysenos
vertinimas; Fizioterapijos procedūros, „Bioptron“ šviesos terapija ir vaistažolių arbatos gėrimas
(šios arbatos yra deguonies kokteilio sudedamoji dalis); relaksacinė procedūra – aromaterapija; masažo procedūra – parodos
lankytojus mokė, kaip atlikti savi-

Kviečiame apsilankyti atnaujintame odontologijos kabinete,
esančiame „SPA Vilnius“ (K. Dineikos g. 1, Druskininkuose), kuriame sumontuota naujausia japonų gamybos odontologinė įranga ir
skaitmeninis dantų rentgeno aparatas.
Gydome suaugusius ir vaikus, atliekame profesionalią burnos
ertmės higieną. Pacientų apžiūra – nemokama! Nuskausminimui
naudojama patentuota gintaro-audio-video analgezija. Kviečiame išbandyti naujausią Philips Zoom sistema atliekamą dantų balinimo technologiją su 10 proc. nuolaida.
NAUJIENA! Gydytoja-odontologė iš Vilniaus Baltijos-Amerikos klinikos atlieka dantų protezavimą.
Registracija tel.: +370 (313) 53811, 59172, 53900.

masažą ir atpalaiduoti skaudančią pečių juostą. Ir, žinoma, buvo
atliekama purvo procedūra – baltojo purvo aplikacija.
Susipažinę su Druskininkais ir
atgaivinę gerus prisiminimus apie
mūsų kurortą, apdovanoti puikiais
prizais ir pasilepinę sveikatinimo
procedūromis „Eglės“ sanatorijos
stende, lankytojai buvo vaišinami
„Druskininkų Hermio“ mineraliniu
vandeniu.
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvas dėkoja turizmo verslo atstovams,
kurie taip operatyviai prisidėjo
prie loterijos įgyvendinimo.
Ypatingai
norime
padėkoti
„Druskininkų Hermio“ vadovui R.
Beržinskui, kuris labai entuziastingai prisideda prie kurorto viešinimo įvairių renginių metu.
Druskininkų TVIC informacija

„Druskininkų Hermis“ labai entuziastingai prisideda prie kurorto populiarinimo įvairių
renginių metu/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

REIK ALINGAS DARBININK AS,
Darbas pirmadienį - penk tadienį
SANDĖLININK AS - KROVĖJAS
Privalumas turėti autokrautuvo teises, arba darbo
patir tis su juo.
Darbo patir tis su stat ybinėm medžiagomis.
Atlyginimas nuo 50 0 EUR (atskaičius mokesčius).

Tel. 8 617 62483

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

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines malkas. Tel. 8 612 49137
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Ukrainiečiai, tramdydami ašaras,
dėkojo chorui „Druskininkai“ ir reiškė
savo simpatijas Lietuvai

Didingoje „Caria Christa“ cerkvėje choras „Druskininkai“ atliko programą lietuvių, lotynų, ukrainiečių kalbomis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkiečiai įteikė dovanų renginio organizatoriams ir choro „Druskininkai“ globėjams/Asmeninio archyvo nuotrauka

Algina Markauskienė,
choro „Druskininkai“ narė
Į sausio 8-14 dienomis Ukrainoje, Ivano Frankivsko mieste,
organizuotą devintąjį tarptautinis chorų festivalį „Kaliada na
Maizliach“ mišrus suaugusiųjų choras „Druskininkai“, vadovaujamas Ingos Vagnoriūtės,
buvo pakviestas atstovauti Lietuvai. Choras į kelionę išvyko,
lydimas mūsų bičiulio kompozitoriaus Lauryno Vakario Lopo.
Festivalyje dalyvavo daugiau nei
20 chorų ir ansamblių, orkestras
bei žymioji ukrainiečių vokalinė
grupė „Pikkardiyska Tertsiya“. Į
festivalį taip pat buvo pakviesti rumunų bei lenkų chorai, su kuriais
užmezgėme draugystę ir jau planuojame bendrų renginių.
Didingoje „Caria Christa“ cerkvėje atlikome uoliai ruoštą programą lietuvių, lotynų, ukrainiečių kalbomis. Po ukrainiečių
kalba atlikto „Schedryk“ cerkvėje
buvę žmonės atsistojo ir, šaukdami chorui „bravo“, ilgais garsiais
aplodismentais dėkojo už jautrų
ir profesionalų kūrinio atlikimą.
Žiūrovų akį traukė ne tik elegantiška mūsų koncertinė apranga,

bet ir gražuolės lietuvaitės. Ukrainiečiai, rodės, visai užsimiršo,
jog yra šventovėje. Taip žiūrėjo
į mūsų sopranes, kad renginį filmavusį operatorių, užstojusį vaizdą pirmosios eilės žiūrovams, tiesiog pravijo šalin, kad patys toliau
galėtų gėrėtis dailiomis moterimis
ir skambiais jų balsais.
Sausio 13-ąją į lauko sceną,
esančią šalia Ivano Franko paminklo, ėjome, nešini lietuviškomis trispalvėmis. Koncertas buvo
skirtas Maidano aukoms paminėti. Po ukrainietiško „Schedryk“ – ir
vėl plojimai, jautrių žiūrovų ašaros ir padėkos. Prie vadovės priėję žmonės žavėjosi mūsų skambiais balsais, nuoširdžiai dėkojo
už ukrainiečių tautos palaikymą.
Savo simpatijas chorui „Druskininkai“ viena ukrainietė išreiškė,
filmuodama mūsų pasirodymus
– net sumontavo filmuką, kuriame įamžino mūsų atliktą dainą
„Schedryk“.
Pavergti ypatingos cerkvės
energetikos, baigiamajame koncerte dainavome pakylėtai, negailėdami savęs. Įteikėme dovanas renginio organizatoriams
ir mūsų choro globėjams Ivano
Frankivske.

Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems prie mūsų išvykos. Nuoširdžiai dėkojame kompozitoriui
L. V. Lopui ir darbštuolei choro
vadovei I. Vagnoriūtei. Jos stiprus
charakteris, žemaitiškas atkaklumas, kantrybė, meilė darbui yra
tos savybės, kurių reikia, norint
suburti, išlaikyti kolektyvą ir pasiekti gerų rezultatų.
Po festivalio choras išvyko į Lvovą. Susipažinę su miesto architektūra, paklaidžioję senamiesčio
gatvelėmis, skubėjome ruoštis
dar vienam svarbiam renginiui –
Lvovo cerkvėje buvo surengtas
bendras chorų koncertas. Didelė
garbė buvo giedoti kartu su Lvovo
savivaldybės vyrų choru „Homin“
bei kameriniu choru „Cantemus“.
Po šilto priėmimo bei sočių ukrainietiškų vaišių laukė kelias namo.
Pasisėmę naujų įspūdžių ir patirties, susipažinę su ukrainiečių
chorine kultūra kolektyvo nariai
namo grįžo pakylėti. Planuojami
nauji koncertai, ruošiamasi Lietuvos šimtmečio dainų šventei.
Druskininkiečius ir miesto svečius
kviečiame ateiti į mūsų koncertus.
Išgirsite choro atliekamus naujus
kūrinius, pasigrožėsite mūsų nauja dailia koncertine apranga.
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Renginiai

Užuojautos
Mirus Vidui Janušoniui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų g. 10 namo gyventojai
Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus, kaip Visata...
(J. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Cibulskų šeimą,
mirus sūnui Mindaugui.
Kaimynai

Vasario 1 d. 17 val. Druskininkietės Jolitos Renevytės-Mikolaitienės
knygos „Dovana beveik suaugusiai
dukrai“ pristatymas (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Vasario 3 d. 15.30 val. Viečiūnų
bendruomenės centre – humoristo
Raimondo Bingelio ir solisto Gopalo Michailovskio koncertas
Vasario 4 d. 15 val. .A. Česnulio
skulptūrų parke (Naujasodės g. 16)
– autoriaus 70-mečio kūrybos apžvalga ir „2017 metų darbų paroda“‹
Vasario 4 d. 13.30 val. Leipalingio laisvalaikio salėje – romansų
popietė „Aš menu“. Romansus atliks Leipalingio folkloro ansamblis
„Serbenta“, Viečiūnų moterų ansamblis „Brydės“, Linas Savulionis

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Vasario 6 d. 16 val. Druskininkų
miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ organizuoja susitikimą su šv.
Luko medicinos centro ortopedais.
Susitikimo metu, turint siuntimą,
bus galima užsakyti ortopedinių
gaminių (Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras, 1
aukšto salė)

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Vasario 7 d. 16 val. Literatūrinėmuzikinė popietė „Lietuvai – 100“.
Dalyvaus Druskininkų „Bočių“ „Žodžio meno“ klubas. Koncertuos moterų vokalinis ansamblis ,,Druskelė“
(vadovė N. Vindbergienė), mišrus ansamblis „Bočiai“ (vadovas V.
Dansevičius), skaitovės A. Padegimaitė ir Z. Aleksonienė (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)

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

Vasario 9 d. 16 val. Susitikimas
su poetu, eseistu, literatūros kritiku Gintaru Bleizgiu ir knygos „Karmelio kalno papėdėje“ pristatymas.
Renginyje dalyvaus Merkinės etnokultūros klubas „Kukumbalis“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje)

Gyvenimas – negailestingas. Į Amžinybę pasikviečia brangiausius
mums ir artimiausius iš visų.
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mylimą Mamą. Už
velionei parodytą pagarbą ir pagalbą, už paguodos žodžius ir buvimą šalia šią sunkią valandą širdingai dėkoju Druskininkų PSPC šeimos gydytojai M. Kytevai, VšĮ „Druskininkų ligoninė“ gydytojai kardiologei N. Šavelskienei gydytojai terapeutei I. Greičei, buvusiems
mano mokiniams ir jų tėveliams, laidojimo namams „Nutrūkusi styga“, visiems giminėms ir artimiesiems. Tegul ilsisi ramybėje, likdama mūsų visų širdyse.
Liūdi ir dėkoja dukra Ona Bormanienė

Vasario 13 d. 17 val. kviečiame į
Užgavėnes Viečiūnuose. Sočiai prisivalgysim, triukšmausim, žaisim,
rinksim gražiausią Morę, linksminsimės su atlikėja Laisva. Morių parkas veiks nuo vasario 5 d.
Vasario 15 d., 18 val. Druskininkų miesto gyventojai ir svečiai turės
unikalią progą iš arčiau susipažinti su Japonijos tradicinio šokio tradicijomis. Programos režisierius ir
atlikėjas Takamasa Fudžima kartu su savo grupe „Japonijos harmonija“ jau penktą kartą Lietuvoje surengs pasirodymą, kurio metu
žiūrovus supažindins su sceninio
makiažo bei kimono kostiumų subtilybėmis ir pristatys klasikinius japoniškus šokius.
Pasirodymų metu žiūrovų akį
trauks plastiški šokio judesiai ir išskirtinio grožio prabangūs kimono. Tradiciniai šokiai Japonijoje nuo
seno buvo vienas iš mėgiamų laiko
praleidimo ir pasilinksminimo būdų,
tad nepraleiskite galimybės išvysti
šį pasirodymą! Renginys nemokamas (Druskininkų Jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Parodos
Vasario 9 d. 16 val. bus atidaryta
Elmos Šturmaitės paroda „100 atspalvių Lietuvai“. Parodos atidaryme
dalyvaus Druskininkų poezijos ir
kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“ (V. K. Jonyno galerija, M. K.
Čiurlionio g. 41)
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje veikia jubiliejinė Prano
Gailiaus paroda „Lietuviška siuita“,
kuri skirta 90-osios dailininko gimimo metinėms.

Parduodama puikiai veikianti
odontologinė įranga „Sirona C8“
Parduodama naudota puikiai veikianti odontologinė įranga „Sirona
C8“. Kėdės danga be jokių defektų, neseniai pervilkta. Įrangos komplektacija: pūtiklis, elektrinis mikrovariklis, žarna turbinai su šviesa,
intraoralinė kamera, ultragarsinis skaleris, autonominė švaraus vandens sistema, laikiklis monitoriui su pačiu monitoriumi.
Įranga veikia, suderintu laiku įrangą galima apžiūrėti vietoje
(Druskininkų mieste). Įranga bus išmontuojama 2018 vasario pradžioje. Susitarus dėl pirkimo, įrangą galime pristatyti į reikiamą
vietą. Preliminari įrangos kaina – 2000 eur.
Kreipkitės telefonu: +370 612 32447.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos projekto, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui bei
Maironio 155-osioms gimimo metinėms, iliustracijų pagal baladę ,,Jūratė ir Kastytis” paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų šeimos paramos centro bei sveikųjų ir neįgaliųjų klubo
„Esame ryšio zonoje‘‘ fotografijos
paroda A.J.I.E.R.I.V.E. (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus 1A ir 1B klasių mokinių (mokytoja Neringa Akstinienė) kūrybinių
darbų paroda „Užgavėnių kaukės“ (
Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“, Vytauto g. 24a)

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių parduotuvėje –
platus dovanų ir suvenyrų pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių smulkmenų už
itin patrauklią kainą!

Visi apdailos, elek tros ir santechnikos darbai.
Tel. 8 618 45741
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Svečiams parodėme gražiausias Lietuvos
vietas

„Atgimimo“ mokyklos atstovai svečiams iš Gardino parodė vienas iš gražiausių Lietuvos vietų/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Svečiai apsilankė Druskininkų kalėdinių eglučių parke ir žavėjosi „Atgimimo“ mokyklos eglute/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Vilija Šimkonytė,
„Atgimimo“ mokyklos rusų k. vyresnioji mokytoja
Graži „Atgimimo“ mokyklos ir Gardino akademiko E.
F. Karskio 1-osios gimnazijos
draugystė, užsimezgusi prieš
10 metų, kasmet tik stiprėja.
Šių mokyklų mokytojai kartu
su mokiniais, vykdydami tęstinį projektą „Mus jungia Nemunas“, bičiuliškai bendrauja,
dalijasi gerąja patirtimi, vyksta į pažintines išvykas, vieni kitus supažindina su vis kitais savojo krašto ypatumais.
Kaskart, ruošdamiesi susitikimams, suprantame, kad dovanosime vieni kitiems dėmesį,
atidumą, rūpestį ir šiltus linkėjimus, kurie slypi mūsų veiduose ir širdyse.
Sausio 11-12 dienomis „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė ir projekto koordinatorės Nilolė Zdančiuvienė ir Vilija
Šimkonytė Gardino 1-osios gimnazijos direktorių, mokytojus ir
mokinius pakvietė aplankyti Lietuvą ir Druskininkus. Susitikimo
tema – „Tradiciniai lietuvių liaudies amatai“. Kaip paprastai, pradėjome nuo dar nepažintų ir svečių nematytų šalies vietų. Pirmą
dieną vykome į Kauną. Aplankėme šalia Kauno marių stūksantį Pažaislio vienuolyną, kuris paliko didelį įspūdį jį aplankiusiems

svečiams. Mokiniai ne tik susipažino su baroko stiliaus architektūra ir to meto tikėjimo ypatumais,
bet ir sužinojo daugybę dalykų
apie jo įkūrėją Kristupą Zigmantą
Pacą, ten gyvenusius vienuolius.
Svečiai domėjosi viena iš pirmųjų Lietuvoje kriptų, kurioje buvo
laidojami italų vienuoliai. Po apsilankymo vienuolyne Gardino ir
Druskininkų mokyklų mokiniai turėjo progą pasigrožėti Kauno pilimi, senamiesčiu ir smagiai praleisti laiką kartu.
Apsilankėme ir Tado Ivanausko
zoologijos muziejuje. Mokiniai ir
mokytojai dalyvavo apžvalginėje
ekskursijoje, susipažino su sistemine ekspozicija – nuo bestuburių
organizmų iki žinduolių. Mūsų svečiai noriai apžiūrėjo ir intensyviai
domėjosi gausia nuolatine muziejaus ekspozicija, kurioje pateikiama net 15 000 įvairių sistematinių
Lietuvos ir kitų šalių gyvūnų grupių. Kaip sakė viena kartu vykusi Gardino gimnazijos mokytoja,
projekto koordinatorė, tai buvo pati
įdomiausia gamtos pažinimo pamoka aštuntokams. Vakarop, truputėlį pavargę, bet pilni įspūdžių,
grįžome į Druskininkus. Svečių jau
laukė 6-8 klasių mokiniai su tėveliais, priėmę svečius nakvynei.
Antroji diena buvo skirta pažinčiai su projektinės veiklos pristatymu ir „Atgimimo“ mokykla. Mokyklos skaitykloje 8-10 klasių
mokiniai demonstravo pateiktis ir

pristatė pranešimą „Tradiciniai lietuvių liaudies amatai“. Visi kartu
pasidžiaugėme, jog turime labai
daug panašumų – tai ir audimas,
ir kalvystė bei drožyba. Dviejų
mokyklų mokinių ir mokytojų susitikimą pabaigėme metodiniu užsiėmimu: svečiai stebėjo biologijos
ir geografijos pamokas 3D formatu. Pamokas vedė biologijos mokytoja E. Čepulienė ir geografijos
mokytoja S. Kirkliauskienė. Pirmosios demonstracinės biologijos pamokos metu buvo parodyta
erdvinė žmogaus širdies sandara bei visas širdies darbo procesas. Geografijos pamokos metu
svečiai išvydo ugnikalnio ir geizerio išsiveržimus. Svečiai turėjo
puikią galimybę praktiškai išbandyti, kaip, pasitelkus 3D technologijas, yra matomi erdviniai objektai, o jų įvairiapusė vizualizacija
padeda įsisavinti ir suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau ir
efektyviau.
Svečiai, įgyvendinę savo svajonę – persikelti per Nemuną lynų
keltuvu, – išvyko namo. Tačiau
atstumas draugystei – ne kliūtis,
bendravimas tęsis elektroniniais
laiškais, žinutėmis. Be to, ateityje laukia nauji susitikimai.
Labai džiaugiamės mūsų dviejų mokyklų draugyste, kuri praturtina mokinius ir mokytojus naujais
atradimais, išbandymais, kitokia
patirtimi, tobulina kalbinius ir bendravimo gebėjimus.
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2018.02.02 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Švilpiko diena.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 3“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“.
12:00 „Šviesoforas“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Džiunglių knyga“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Olimpo apgultis“.
23:30 PREMJERA „Aukšta klasė“.
01:50 „Kolumbiana“ (k.).
03:45 „Suvokimas“ (k.).
05:50 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Pasaulinis
karas Z.
23:15 Užtemimas.
01:30 Uždara grandinė (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.15 „Gyvenimo būdas“.
08.15 „Visatos stebuklai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos 1. Medžioklė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Gluchariovas“
20.00 Reporteris.
20.30 „Gyvenimo būdas“.
21.30 PREMJERA. „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“.

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „F. T. Budrioji akis“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Reali mistika“.
21:30 „Delta“ būrys.
23:55 Šoklys (k).
01:30 „Juodasis sąrašas“.
02:15 „Delta“ būrys (k).

2018.02.03 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingos Šangri La beždžionės.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Ypatinga misija. Leopardai šalia mūsų.
13:40 Puaro 13. Heraklio žygiai.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė atranka.
23:20 Premjera. Suvesti sąskaitas.
01:05 Pasaulio dokumentika. Paslaptingos Šangri La beždžionės (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija. Leopardai šalia mūsų (k.).
02:45 Dviračio žinios (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“.
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Keršytojų komanda“.
„Aladinas“.
„Superekspertai“.
„Virtuvės istorijos“.
„Gardu Gardu“.
PREMJERA „Aplink Lietuvą“.
„Svajonių ūkis“.
„Šnipų vaikučiai. Laiko sergė-

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
tojas“.
13:10 „Blondinės“.
15:05 „Simpsonai“.
15:35 „Ekstrasensai detektyvai“.
16:45 „„LTeam“ žiemos olimpinis
festivalis“. Lietuva, 2018.
18:00 „Misija: vestuvės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Persis Džeksonas
ir Olimpo dievai. Žaibo vagis“.
21:55 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Bado žaidynės“.
00:50 „Ugnis ir ledas“.
02:20 „Olimpo apgultis“.
04:25 „Paskutinis iš vyrų“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Pelėdų karalystės sargai.
11:50 Bėgimas džiunglėse.
13:45 Sniego diena.
15:30 Išleistuvės.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrų biuras.

21:25 PREMJERA Kung Fu Joga.
23:25 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė.
01:10 Pasaulinis karas Z (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Vandenyno milžinai“.
08.25 „Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Dievaičiai“.
15.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“ (2). Kovų
narvuose turnyras. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Vera. Dievaičiai“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Detektyvas Morsas“.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“.
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Didysis atodrėkis Amerikoje“.
12:30 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:00 „Reali mistika“ (k).
14:00 „Davis‘o“ taurės turnyras.
Lietuva - Estija. 2018 m. Tiesioginė
transliacija
17:00 LKL čempionatas. Pieno
žvaigždės - Neptūnas. Tiesioginė
transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Pagauk,
jei gali.
00:15 AŠTRUS KINAS Išvarymas.
02:10 „Juodasis sąrašas“ (k).

2018.02.04 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Raudonkepuraitė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Atšiaurioji Kanada. Ledynų pakrašty.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Užburianti Indonezija. Senoviniai Papua pasauliai.
13:40 Puaro 13. Uždanga. Paskutinė Puaro byla.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
21:55 Įsimylėjęs Šekspyras.
24:00 Švilpiko diena (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada. Ledynų pakrašty (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija. Senoviniai Papua
pasauliai (k.).
03:20 Laisvės vėliavnešiai (k.).
03:45 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė
atranka (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Keršytojų komanda“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Daktaras Dolitlis 2“.
13:10 „Avalono mokykla“.
15:05 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
16:55 „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Transporteris“.
00:15 „Samsara“.
02:10 „Bado žaidynės“ (k.).
04:40 „Paskutinis iš vyrų“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Knygų valdovas.
11:30 Spidas Reiseris.
14:10 Terminalas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Ivanas Vasiljevičius keičia
profesiją.
21:25 Rizikingi ryšiai.
23:20 Kiti.
01:15 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Geriausios nardymo
vietos“.
08.00 „Darbščios rankos, atviros
širdys“.
08.30 „Geriausios nardymo vietos“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Gurovo bylos 6. Bet kokia
kaina“.
12.45 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Juodosios katės“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“ (2). Kovų
narvuose turnyras. 2017 m.
00.00 „Rasputinas“.
02.00 „Gurovo bylos 6. Bet kokia
kaina“.
03.35 „24/7“.
04.15 „Vandenyno milžinai“.
05.05 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
05.35 „Vandenyno milžinai“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga (k). 2017 m. Sporto laida.
07:30 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas.
08:55 Pasaulio veteranų galiūnų
čempionatas. 2017 m. Sporto laida.
09:45 Sveikinimai.
12:00 „Davis‘o“ taurės turnyras.
Lietuva - Estija. 2018 m. Tiesioginė
transliacija
17:00 LKL čempionatas. Vytautas –
Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Kvapų detektyvas“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:35 „Gyvi numirėliai“.
23:50 Pagauk, jei gali (k).
02:15 „Reali mistika“ (k).

2018.02.05 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.

09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai.
23:15 Premjera. Kolekcija.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 3“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Miestas ar kaimas“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Miestas ar kaimas“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Laiko kilpa“.
00:55 „Gaudynės“.
01:45
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:35 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:30 „Tironas“.
04:30 „Vilfredas“.
04:55 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:30 Bus visko (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Apgaulės meistrai.
00:45 „Kortų namelis“.
01:40 Rizikingi ryšiai (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parlamentas.
07.15 „24/7“.
08.15 „4 kampai“.
08.45 „Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė- Bitė“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Rasputinas“.
00.45 „Svetimų troškimų sūkurys“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Karo merginos“.
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03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Stoties policija“.
20:30 Farai.
21:00 Gelbstint eilinį Rajaną.
00:10 Išvarymas (k).
02:10 „Gyvi numirėliai“ (k).
03:10 „Juodasis sąrašas“ (k).

2018.02.06 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Valdžios tvirtovė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Valdžios tvirtovė (tęs.).
01:30 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos perimetrai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Šviesoforas“ (k.).
12:30 „Pasmerkti 4“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Karštos galvos!“.
00:10 „Kaulai“.
01:10
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:50 „Tironas“.
03:50 „Vilfredas“.
04:14 „Pelkė“.
05:05 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:30 Nuo... Iki... (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.

17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Į saulę.
00:30 „Kortų namelis“.
01:30 Apgaulės meistrai (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Gyvenimo būdas“.
08.15 Muzikiniai sveikinimai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 „Rasputinas“.
01.15 „Svetimų troškimų sūkurys“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Stoties policija“.
20:30 Farai.
21:00 Žmogžudystė Baltuosiuose
rūmuose.
23:10 Gelbstint eilinį Rajaną (k).
02:15 „Juodasis sąrašas“.
03:00 „Pragaro katytė“ (k).

2018.02.07 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Valdžios tvirtovė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Valdžios tvirtovė (tęs.).
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Šviesoforas“ (k.).
12:30 „Pasmerkti 4“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Viking Lotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Blicas“.
00:20 „Kaulai“.
01:20
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:10 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:00 „Tironas“.
04:10 „Vilfredas“.
04:35 „Pelkė“.
05:25 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 Kitu kampu (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Urvas.
00:25 „Kortų namelis“.
01:25 Į saulę (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Darbščios rankos,
atviros širdys“.
07.15 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“.
21.30 PREMJERA. Ant bangos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Rasputinas“.
00.45 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Stoties policija“.
20:30 Farai.
21:00 Žaidimas be taisyklių.
23:10 Žmogžudystė Baltuosiuose
rūmuose (k).
01:10 „Juodasis sąrašas“.
01:55 „Didysis atodrėkis Amerikoje“ (k).
02:50 Katna - užmirštoji Egipto konkurentė.

2018.02.08 d.
Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 8.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Martos paslaptis.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Šviesoforas“ (k.).
12:30 „Pasmerkti 4“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Farai“.
21:00 NAUJAS SEZONAS „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Purvini pinigai“.
00:40
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
01:35 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:25 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:15 „Blicas“ (k.).
04:55 „Paskutinis iš vyrų“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).

13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nežinomas.
00:45 „Dalasas“.
01:35 Urvas (k).
03:05 Alchemija III. Nepatogus Jono
Jurašo teatras.
03:35 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 PREMJERA. „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“.
21.30 „Gyvenimo būdas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Marionečių šokiai“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Juodosios katės“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Juodosios katės“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Stoties policija“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Didvyris ir Siaubas.
22:55 Žaidimas be taisyklių (k).
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Savaitės kriminalai (k).
02:05 Nusikaltimo vieta Oilau. Trylikos griaučių paslaptis.

Atliekame stat ybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
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Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 686 55692

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Auto elektriko paslaugos, starterių ir generatorių remontas, automobilių elektrinės dalies diagnostika ir remontas. Tel. 8 620 79438

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Sausų malkų išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Išnuomojamos 33,85 kv. m
komercinės patalpos
M. K. Čiurlionio g. 85.
Kaina – 1 mėn./320 Eur.

Tel. 8 650 16100

Išnuomojame 20-30 kv.
m ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p. :
jonasgra@yahoo.com
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DĖMESIO! NUO SAUSIO 15 D. KEIČIASI ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį –
po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ –
1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 35,79 kv. m butas
Gardino g. 36, 5 aukšte iš 5. Reikia remonto, bendrabutinio tipo
namas, veikia savininkų bendrija.
Kaina – 11900 Eur.
Tel. 8 687 37575

13 a namų valdos sklypas Naujasodės kaime, Druskininkų sav.,
šalia asfaltuotas kelias, atvesta
elektra. Kaina – 11000 Eur.
Tel. 8 650 41379
75 a sklypas su namu Didžiasalyje. Tel. 8 601 48912

1 kambario 30 kv. m butas Vytauto g., 5 aukšte iš 5.
Tel. 8 610 64088

6 a sodas Viečiūnuose su 80 kv.
m mūriniu namu pritaikytu gyventi žiemą ir visais patogumais.
Tel.: 8 685 86947, 8 610 10748

1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575

Sodo sklypas „Paparčio“ sodų
b-joje. Kaina – 8000 Eur (galima
derėtis). Tel. 8 687 03701

2 kambarių 54 kv. m butas 1
aukšte iš 3, tvarkingas, 2 balkonai, rūsys, Neravų g. (ne bendrabutis). Tel. 8 674 20255
2 kambarių, 39 kv. m butas Baravykų g. be remonto, 2 aukšte.
Kaina – 19000 Eur.
Tel. 8 686 42499
2 kambarių 63 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 1 aukšte su atskiru
įėjimu ir autonominiu šildymu.
Kaina – 77000 Eur.
Tel. 8 606 04614
3 kambarių butas Alytuje. Namas
renovuotas, geoterminis šildymas, saulės baterijos, Žiburio g.,
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia
uždara, išpirkta automobilio stovėjimo vieta. Tel. 8 614 15518
3 kambarių 63 kv. m butas Vytauto g., 1 aukšte iš 4, renovuotame
name. Kaina – 73000 Eur. Tel. 8
698 87599
3 kambarių 58 kv. m butas Vytauto g., 2 aukšte iš 5, renovuotame
name. Tel. 8 685 42073
15 a sklypas su pastatais šalia
Druskininkų, Neravų kaime. Yra
geodeziniai matavimai.
Tel. 8 659 45939

Įmonei „Atana“
nuo sausio 1 d.
nutraukus savo
veiklą, visus
klientus prašome
skambinti telefonu: 8 626 90550

Garažas Ratnyčioje, b-joje „Signalas“. Yra duobė, trifazė elektra. Tel. 8 609 50584
Garažas prie Eglės sanatorijos.
Tel. 8 674 20705
25 a namų valdos sklypas su
rąstiniu namuku ir pamatais Neravų g. Kraštinis sklypas. Kaina –
69000 Eur. Tel. 8 606 04614
Mūrinis namas Leipalingyje.
17 a namų valdos sklypas, visos
miesto komunikacijos. Kaina –
37500 Tel. 8 606 04614
25 a namų valdos sklypas Neravuose, Sodžiaus g., visos miesto
komunikacijos. Kaina – 45000
Eur. Tel. 8 606 04614
14 a namų valdos sklypas šalia
Druskininkų, Švendubrės kaime
su avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„VW Sharan“ 1999.10 mėn., 1,9
TDI, 81 kW (110AG), mėlynos
spalvos, TA iki 2019.10, 7 sėdynės (1 vaikiška), parkavimo sistema, automatinės šviesos, lieti
ratlankiai R15. Tel. 8 619 14351
„Toyota Corola“, TA, draudimas,
automatinė pavarų dėžė.
Tel. 8 682 98506
„VW Passat“ 1996 m., 1,9 L
dyzelinas, 85 kW. Kaina – 1300
Eur. Tel. 8 647 33090
„Fiat Ducato“ 2003 m., suremontuota greičių dėžė. Tel. 8 686 46169
„VW Passat“ 1999 m., 1,9 L, 66
kW, 2 signalizacijos, originalūs
lieti ratlankiai, sidabrinės spalvos.
Kaina – 1350 Eur.
Tel. 8 602 11565
„Renault Laguna“ 1995 m., 2,2 L
dyzelinas, TA iki 2018.10. Kaina –
500 Eur. Tel. 8 612 31803

Miškas, mediena, malkos

Perka

Paruoštos kūrenimui beržo, juodalksnio arba skroblo malkos,
vežame ir savaitgaliais.
Tel. 8 650 10869

Automobilius „Audi 80 cupe“ (iki
1984 m.) ir „Zaporožietį“, mini
traktorių „TZK4-14“.
Tel. 8 675 80375

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Sodybą Švendubrėje be tarpininkų. Tel. 8 616 11610

Parduodami įvairūs daiktai
Nebrangiai šiuolaikiška sekcija,
valgomojo stalas, miegamojo
baldai, batų spinta.
Tel. 8 694 22085
Žieminiai vaikiški batai už 13 Eur;
LCD LED TV laikiklis už 15 Eur;
kineskopiniai televizoriai nuo 20
Eur. Tel. 8 686 43600
Universalus minkštas kampas
(240x140 cm) su 2 patalynės dėžėm už 510 Eur; proginis kostiumas
berniukui (80 dydis) už 50 Eur; nauji
balti batukai berniukui (22 dydis) už
15 Eur. Tel. 8 657 78754
13 tomų Lietuviškos Tarybinės
enciklopedijos (1976-1984 m.).
Tel. 8 609 60122
Klevo spalvos (1x0,62 m) staliukas už 60 Eur; televizoriaus
staliukas (0,8x0,45 m) su spintele
už 80 Eur; didelis nedygus daugiakamienis kaktusas už 50 Eur;
naujas užuolaidų, kilimų, drabužių garinis lygintuvas už 35 Eur;
mažai naudotas nedidelis ovalo
formos kilimas už 43 Eur.
Tel. 8 651 11713

Pianino kėdę (gali būti naudota).
Tel. 8 687 40223

Nuoma
Išnuomojamas 3 kambarių butas
Kalviškių mikrorajone.
Tel. 8 620 48386

Dviejų dirbančių asmenų šeima
Druskininkuose, Viečiūnuose
arba Ratnyčioje išsinuomotų būstą (gali būti su daliniais patogumais) ilgam laikui: domina išperkamosios nuomos galimybė.
Tel. 8 630 63260
Išnuomojamas dvigubas 60,03
kv. m garažas. Tel. 8 699 43005

Ieško darbo
24 m. vaikinas iš Varėnos ieško
pagalbinio darbuotojo, dirbti trimeriu ar panašaus darbo.
Tel. 8 607 74522
Vyras ieško darbo, pageidautina
apdailos, elektros tvarkymo srityse. Tel. 8 670 87679
50 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 673 86602

Išsinuomočiau garažą (prie buvusios katilinės).
Tel. 8 615 49585

Vyras, turintis C, CE vairavimo
kategorijas ir 95 kodą, ieško darbo Lietuvoje. Tel. 8 625 71804

63 kv. m patalpos po remonto,
tinka automobilių remontui, ardymui ir 300 kv. m patalpos 2 aukšte. Tel. 8 612 12197

Moteris, baigusi slaugytojos-padėjėjos kursus, ieško darbo. Gali
prižiūrėti vienišą žmogų, padėti
buityje. Tel. 8 671 50790

100 kv. m patalpos Viečiūnuose
(patalpos aukštis – 4 m.), tinka automobilių remontui. Tel. 8 612 12197

Kiti

Dviejų dirbančių asmenų šeima
Druskininkuose, Viečiūnuose arba
Ratnyčioje išsinuomotų būstą
ilgam laikui, gali būti su daliniais
patogumais. Tel. 8 687 40223
Išnuomojamas 2 kambarių butas senamiestyje. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169

Dovanojame išardytą 2 durų
spintą (pakabinamiems rūbams)
su antresole. Tel. 8 614 48531
Dovanoju šviesiai pilkos spalvos
2,5 mėn. savarankišką katytę.
Tel. 8 608 87223
Sausio 30 d. „Humanos“ parduotuvėje rasta piniginė su pinigais ir
kortelėmis. Tel. 8 626 25078

2 krosninio kuro talpos (cisternos). Kaina – 280 Eur.
Tel. 8 620 23623
Sofa, komoda, pietų stalas, kėdės, indauja, fotelis, virtuvinis
stalas. Tel. 8 612 09648
Kampinė indauja, kavos staliukas, gėlių staliukas, komodėlė,
svetainės komplektas.
Tel. 8 606 28422
Knygų spinta (2x0,5 m) už 15
Eur; fotelis už 23 Eur.
Tel. 8 688 37637
Obliavimo, pjovimo, frezavimo
staklės ir benzopjūklas „STIHL
MS440“. Tel. 8 688 34938
Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Siuvimo mašina „Čaika“, skalbimo mašina „Whirlpool“, šildytuvas-ventiliatorius, drožtas
Kristaus paveikslas, televizorius
„Sharp“, sportinis dviratis, plaušo
plokštės. Tel. 8 630 36440
Masažo stalas, kėdės, spinta
(2 dalių), užuolaidos, senovinės
lovatiesės, lininiai siūlai (560 g.).
Tel. 8 600 38695
2 moteriški kailiniai (ilgi ir trumpi), skalbimo mašina „Whirpool“,
veidrodis-knyga, nauji atvirukai,
vilnonės naminės pirštinės po 1,5
Eur, vilnonis kilimas. Tel.: 8 630
87652, 8 (313) 52512
Miegamojo lova, „Viasat“ antena,
šuns būda, lauko tualetas.
Tel. 8 656 38881
Naudotas minkštas kampas,
smėlio spalvos, tinka miegojimui.
Tel. 8 623 30673

IEŠKOME ELEKTROMONTUOTOJŲ IR SILPNŲ SROVIŲ
SPECIALISTŲ. Kreiptis tel. 8 313 52749 darbo dienomis.

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

Brangiai superkame senus gintaro karolius (2000 Eur
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
Atliekame visus vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 675 83453
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Jaunojo slidininko svajonė – atstovauti
Lietuvai Olimpiadoje
Savaitgalį Latvijoje, Siguldoje surengtose „FIS Latvian
Cup 2018“ varžybose jaunajam
Druskininkų slidininkui, trylikamečiui Augustui Vanagaičiui šypsojosi sportinė sėkmė.
Jis, sėkmingai įveikęs varžybų trasas, pateko tarp šešių
geriausių U14 (berniukai nuo
12 iki 14 metų) slalomo rungties slidininkų. O prieš savaitę
Anykščiuose surengtose Lietuvos jaunių pirmenybių 2-ojo
turo varžybose Augustas tapo
pirmosios vietos laimėtoju
savo amžiaus grupėje. Slidinėjimu gyvenantis „Atgimimo“
mokyklos moksleivis sako,
kad užaugęs norėtų atstovauti
Lietuvai ir Druskininkams žiemos olimpinėse varžybose ir
tapti Lietuvos olimpinės rinktinės nariu.
Ką jaučia jaunas sportininkas, kai tarptautinėse varžybose jam nusišypso sėkmė? Koks
tas pergalės skonis?
Nustebau, kai patekau į Latvijos berniukų U14 geriausiųjų šešetuką. Kai važiavau į varžybas,
maniau, kad bus puikiu, jei būsiu
aštuntas ar devintas. Bet pavyko
aplenkti varžovus ir patekti tarp
šešių geriausiųjų mano amžiaus
slidininkų. Buvo įdomu ir smagu.
Pasiektas rezultatas skatina dar
labiau stengtis ir siekti tikslų.
Kai čiuoži trasoje, iš pradžių
būna baisu jos neįveikti, nukristi.
Pasiekus finišą, irgi nežinai, kaip
tau pasisekė, per kiek laiko trasą įveikei. Kai sužinai, kad esi pirmas, žinoma, apima labai geras
jausmas.
Kiek reikia įdėti pastangų,
kad pasiektum tokių gerų rezultatų?
Reikia tikrai daug treniruotis,
stengtis, skirti daug laiko, svajoti
ir, žinoma, tikėti savo sėkme. Treniruotėms skiriami visi mano savaitgaliai, penktadieniais treniruojuosi po 2-3 valandas. Kartais
treniruotės vyksta kone kasdien.
Augustai, ar pomėgis slidinėti atsirado dėl to, kad Druskininkuose veikia „Snow Arena”?
Tikrai, jeigu ne „Snow Arena”,
turbūt ne tik aš, bet ir dauguma
druskininkiečių net nesvajotų apie
kalnų slidinėjimą. Manau, jeigu
Druskininkų savivaldybės merui
Ričardui Malinauskui nebūtų šovusi idėja, kad Druskininkuose atsirastų slidinėjimo trasų kompleksas, mano ir mano bendraamžių
pomėgiai būtų ne tokie šaunūs.
Man atrodo, kad daugelis Druskininkų slidininkų, nebūtų net pradėję slidinėti, jau nekalbant apie
pergales tarptautinėse kalnų slidinėjimo varžybose. Smagu, kad
jaunuosius slidininkus labai skatina ir galimybes treniruotis suteikia „Snow Arenos“ šeimininkas
Andrius Stasiukynas.
Druskininkuose atsiradus Vandens parkui, slidinėjimo arenai, įdomioms erdvėms, daugelio vaikų net hobiai pasikeitė. Aš
slidinėjimo džiaugsmą atradau
„Snow Arenoje“. Smagu, kad
pas mus daug kas gali išmokti
slidinėti – visų mokyklų šeštokams suteikiami slidinėjimo pagrindai. O tie, kurie nori pasiekti
geresnių rezultatų ir siekti profesionalumo, taip pat turi sąlygas
čia treniruotis.
Man meilę slidinėjimui įskiepijo „Snow Arenos“ treneris Erlandas Ruseckas, treniravęs mane
pirmuosius trejus metus. Dabar treniruojuosi „Snow Bees“
komandoje su treneriu Jurijumi

Pelėsis – priešas Jūsų sveikatai! Pasirūpinkite savo
artimaisiais, kreipkitės į profesionalus!
Pasinaudokite mūsų kompanijos paslaugomis, ir mes pasiūlysime
Jums kompleksinį šios problemos sprendimą:
1.
Atliksime patalpų ekspertizę;
2.
Išnaikinsime visų rūšių pelėsį;
3.
Pašalinsime jo atsiradimo ir tolesnio plėtimo fakrotius bei
priežastis;
4.
Esant reikalui, atliksime remonto darbus;
5.
Surasime ekonomiškiausius ir naudingiausius sprendimus;
6.
Užtikrinsime garantinį aptarnavimą ir kontrolę;
7.
Už paslaugas atsiskaityti galima išsimokėtinai.
Mes taikome tik ekologiškus metodus, kurie per dešimtmečius pasiteisino Švedijoje ir Suomijoje. Darbų atlikimo metodika sudaryta vadovaujant pirmaujančių mokslininkų – mikrobiologų ir ekologų
ekspertų.
Kreipkitės į mūsų kompaniją ir mes mielai padėsime išsaugoti Jūsų
namų sveikatą ir švarą! Į mus kreiptis galima 7 dienas per savaitę!
Specialisto atvykimas, apžiūra ir konsultacija – nemokamai!
Tel. +370 670 53336; el. paštas: uabpolitesna@gmail.com

Sėkmingi jaunųjų imtynininkų
startai
Augustas su mama Anykščių Kalitos kalno slidinėjimo trasose/Asmeninio archyvo
nuotrauka

Varžybų Siguldoje (Latvija) akimirka/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ševcovu. Buvo atvykęs treneris
iš Italijos, kurio patarimai ir pamokos buvo neįkainojami, suteikė praktinių įgūdžių, padėjo įgyti pasitikėjimo savimi.
Ar daug tavo bendraamžių jau
gali didžiuotis puikiais slidinėjimo pasiekimais?
Man smagu, kad ir kitiems druskininkiečiams – Liepai Karlonaitei, Motiejui Žūkui, Džiugui
Juozaponiui, Medui Dobelinskui –
sekasi, džiaugiuosi jų pergalėmis.

skatina Tavo pomėgį slidinėti?
Džiaugiuosi, kad mane labai
palaiko šeima ir draugai. Esu labai dėkingas savo tėčiui, kuris
man padėjo pasiekti tokių gerų
rezultatų, skyrė daug laiko ir dėmesio. Jis pats labai domisi slidinėjimu, turi daug žinių, kurios labai praverčia. Tėvai, nepaisant
kartais ir labai prastų oro sąlygų, lydi mane į varžybas, kantriai
stebi mano pasirodymus, džiaugiasi pergalėmis, palaiko, jei sekasi prasčiau.

Ar treniruotis tenka tik „Snow
Arenoje“?
Daugiausia treniruojuosi čia,
Druskininkuos esančioje „Snow
Arenoje“. Smagu, kad prieš Kalėdas turėjome galimybę su
savo klubo „Snow Bees“ komandos nariais paslidinėti Austrijoje, Alpių kalnuose. Praėjusią vasarą man labai patiko
treniruotės Austrijos Alpių ledyne, vienoje aukščiausių Austrijos viršukalnių – Hintertukse.
Labai svarbu, kad, treniruojantis Alpėse, mus moko profesionalūs austrų treneriai.
Žiemą dažnai važiuoju treniruotis ir į Vilniuje esančias Liepkalnio trasas. Man svarbu išmėginti įvairias sniego dangas, uždaras
ir atviras trasas, kad būčiau pasiruošęs bet kokioms sąlygoms per
varžybas.
Labai patiko slidinėti kalnuose,
nes ten apima ypatingas jausmas, žavi atsiveriančios erdvės.
Tarsi atrandi gyvenimą iš naujo.

Ar lieka laiko laisvalaikiui?
Laisvalaikio turiu labai nedaug.
Todėl pirmiausia stengiuosi paruošti pamokas. Lankau dailės
mokyklą, mokausi groti gitara. Turiu skirtingų pomėgių, nes, manau, svarbu tapti įvairiapuse asmenybe.
O Druskininkuose tikrai daug
galimybių prasmingai leisti laisvalaikį – nuo slidinėjimo, maudynių,
menų mokyklos, sporto iki erdvių
Jaunimo užimtumo centre.
Tiesa, labai patinka buriuoti. Bet
tai – vasaros pomėgis.

Kas labiausiai Tave palaiko,

Kalbino Laima Rekevičienė

Kuo norėtum būti užaugęs?
Norėčiau būti gydytoju. Arba slidinėjimo treneriu.
Kokia Tavo, kaip slidininko,
didžiausia svajonė?
Užaugęs, svajoju patekti į žiemos olimpiadą ir atstovauti Lietuvai ir Druskininkams šalies rinktinės kalnų slidinėjimo komandos
sudėtyje.

Lietuvos laisvųjų imtynių vaikų čempionate dalyvavo K. Žukauskas, treneris J. Jurkynas, U. Dvorkinas, U. Kaziukonis (centre)/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Sausio 26 d. Šiauliuose surengtame Lietuvos laisvųjų imtynių vaikų čempionate dalyvavo 8 sportininkai iš Druskininkų.
Kadangi mūsų mieste laisvosios imtynės pradėtos kultivuoti tik nuo šių mokslo metų pradžios, mūsų imtynininkams tai
buvo pirmos oficialios varžybos. Be druskininkiečių čempionate jėgas išmėgino sportininkai

iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Radviliškio, Kelmės,
Raseinių, Vilkaviškio, Pagėgių,
Jonavos.
Svorio kategorijoje iki 66 kg varžybose geriausiai sekėsi Ugniui
Dvorkinui, svorio kategorijoje iki
80 kg – Karoliui Žukauskui. Abu
vaikinai iškovojo antras vietas.
Svorio kategorijoje iki 32 kg trečią
vietą užėmė Ugnius Kaziukonis.

