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75-eri mokyklos metai – ant auksinės bangos

Pilnutėlėje aktų salėje organizuotas įspūdingas renginys draugėn subūrė buvusius ir esamus mokyklos bendruomenės narius bei mokyklą 75-ojo gimtadienio proga pasveikinti 
atvykusius svečius /Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šis ruduo „Atgimimo“ moky-
klos bendruomenei ypatingas 
– seniausia lietuviška Druski-
ninkų krašto švietimo įstaiga 
mini gražų 75-erių metų gim-
tadienį. Tai – puiki proga drau-
gėn suburti buvusius ir esa-
mus mokyklos bendruomenės 
narius, pasidžiaugti pasieki-
mais ir pokyčiais, pabūti kartu, 
pasidalyti prisiminimais, kurti 
naujus ugdymo projektus. Visą 
jubiliejinę savaitę mokykloje 
organizuota daug įsimintinų 
susitikimų. Mokiniams netra-
dicines pamokas vedė įvairių 
mokyklos laidų abiturientai, la-
bai šiltai prisimenantys savo 
mokyklą, pasiekę įspūdingų 
karjeros aukštumų.

Auksiniai susitikimai
Švęsdami mokyklos jubiliejų, 

norime ne tik pasidžiaugti mūsų 
buvusių mokinių, mokytojų sugrį-
žimu, bet ir sudaryti sąlygas jiems 
pasidalinti savo išmintimi su da-
bartiniais mokiniais. Mokyklos 
75-ojo jubiliejaus savaitė buvo 
ypač gausi įdomių ir prasmingų 
susitikimų su buvusiais ,,Atgimi-
mo“ mokyklos mokiniais, mokinių 
tėveliais, Savivaldybės bendruo-
menės nariais.

Susitikimai su buvusiais ,,Atgi-
mimo“ mokyklos mokiniais buvo 
puiki mokinių motyvavimo prie-
monė. Jie sužinojo svarbių gyve-
nimo dalykų, pasiklausė sėkmės 
istorijų, kurių pagrindas – ėjimas į 
tikslą, žinių troškimas ir bendruo-
meniškumas.

 Šventiniai renginiai sutapo su  
tarptautine Tolerancijos diena. 
Turime aktyvų  Tolerancijos cen-
trą mokykloje (vadovė Lijana Lu-

košiūnienė), kuris įtraukė  visų 
klasių mokinius į ypatingą pamo-
ką tema – „Sėkmės švyturys“.  
Klasių auklėtojai drauge su To-
lerancijos centru paskatino mo-
kinius atlikti namų darbą – kartu 
su klasės draugais, mokytojais, 
tėvais sukurti laivą, kuris simbo-
lizuotų klasę, jos išskirtinumą. 
Kai mokinių grupelės iš kiekvie-
nos klasės susirinko salėje, reikė-
jo pristatyti savo spalvingą laivą, 
kiekvienos klasės kitokį, savitos 
formos ir dydžio. O salėje švie-
čiantis didysis Švyturys rodė ke-
lią, kur link plaukti audringoje gy-
venimo jūroje. 

„Gyvenimo ratas sukasi“
O mokytojai senjorai lapkričio 

12-osios pavakarę pakvietė visus 
į knygos apie juos pačius „Gyve-
nimo ratas sukasi“ pristatymą (su-
darytoja – Rita Mikalčienė). Buvę 
mokytojai, dabar garbingi senjo-
rai, džiaugėsi išleista knyga, apta-
rė savo mokytojavimo ir aktyvios 
veiklos laikus. Laima Liucija An-
drikienė, mokyklos 28-osios lai-
dos abiturientė, šios knygos rėmė-
ja, labai šiltai atsiliepė apie savo 
mokytojus. Knygos sudarytoja R. 
Mikalčienė pasakojo apie knygos, 
sukurtos daugiausia iš mokytojos 
Izabelės Ūsienės straipsnių, atsi-
radimo istoriją, „Bičiulių“ klubo įsi-
kūrimą mokykloje.

Kvietė pažinti mokyklą
Lapkričio 15-ąją mokykloje nuo 

pat ankstaus ryto skambėjo džiu-
gūs žodžiai – „Su gimtadieniu!“.

Jau nuo vidurdienio visi svečiai 
buvo kviečiami į mokyklos „sale-
les“, kurios simbolizavo įvairias 
mokyklos veiklas: „Smalsučių aka-

demija“ (pradinukų veikla); „Žinių 
šaltinis“ (biblioteka); „Užjūrio sala“ 
(tarptautiniai projektai); „Įvaizdžio 
sienelė“ (1949-2012 m. abiturien-
tų vinječių galerija); „Mokslinin-
kų laboratorija“ (išmanioji klasė); 
„Istorijos saugykla“ (muziejus); 
„Čempionų kalvė“ (sporto salė). 
Pasiruošę mokytojai ir mokiniai 
sulaukė svečių susidomėjimo ir 
dėmesio, gavo užduočių.

Sveikinimų mokyklai gausa
Penktadienio popietę pilnutėlėje 

aktų salėje organizuotas įspūdin-
gas renginys prasidėjo pradinių kla-
sių mokinių choro sukurtu sveikini-
mu mokyklai. „Atgimimo“ mokyklos 
direktorė Danutė Časienė, svei-
kindama susirinkusius svečius bei 
bendruomenės narius, pabrėžė, 
kad mokykla – tai pirmiausia išsi-
lavinimas, naujos galimybės, drau-
gystė, pagrindas kiekvieno jauno 
žmogaus augimui ir tobulėjimui. Ji 
pasidžiaugė mokyklos pokyčiais, 
kuriamais kitokiais santykiais tarp 
kolegų, mokytojų ir mokinių, mo-
derniomis pamokomis, kai moky-
mosi veiklų kūrėjai yra ir mokytojai, 
ir jų mokiniai, pasikeitusiomis er-
dvėmis. „Atgimimo“ mokyklos va-
dovė padėkojo garbingiems sve-
čiams, svariai prisidėjusiems prie 
ypatingos šventės kūrimo – Drus-
kininkų savivaldybei, Druskininkų 
„Rotary“ klubui, Druskininkų mo-
terų LIONS klubui, „Druskininkų 
klubui“, VšĮ „Sofartas“, „Draugys-
tės sanatorijai“, Druskininkų kultū-
ros centrui, UAB „Malonės turtas“, 
UAB „Minolga“.

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, sveikindamas mokyklos 
bendruomenę gražios šventės 

proga, akcentavo mokytojų darbo 
svarbą. Jis palinkėjo išminties ir 
niekada nepristigti jėgų. Švietimo 
skyriaus vadovė Diana Brown pa-
linkėjo optimizmo, nesustoti, ku-
riant ir įgyvendinant ateities viziją.

LR Seimo narė Irena Degutienė, 
buvusi mokyklos mokinė, džiau-
gėsi, kad tarp susirinkusiųjų mato 
ir ją mokiusius mokytojus. Vieš-
nia palinkėjo ir toliau rūpestingai 
puoselėti pirmosios lietuviškos 
mokyklos šaknis, padėkojo už ini-
ciatyvas, pabrėžė, kad ne tik di-
džiųjų miestų mokyklos kokybiš-
kai ugdo jaunąją kartą. Seimo 
narys Zenonas Streikus, sveikin-
damas mokyklą su gimimo diena, 
pasidžiaugė veiklia „Atgimimo“ 
mokyklos bendruomene.

Mokyklos tarybos pirmininkas 
Modestas Vitkauskas, nuoširdžiai 
besirūpinantis mokyklos veikla 
kartu su jo vadovaujama taryba, 
padovanojo mokyklai reto paukš-
čiuko – kolibrio – mozaiką.

Mokytojų senjorų klubo atsto-
vai ragino visada vadovautis pa-
matinėmis vertybėmis, o buvu-
si ilgametė mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja Janina Dailidavičienė 
prasmingomis eilėmis visiems pa-
linkėjo Dievo palaimos ir sveikatos.

„Atgimimo“ mokykla džiaugia-
si, turėdama daug bičiulių ir par-
tnerių įvairiose pasaulio šalyse ir 
galėdama lavinti mokinius ben-
dradarbiavimo veiklose. Į ren-
ginį negalėjęs atvykti Japonijos 
ambasadorius atsiuntė vaizdo 
sveikinimą, kuriame palinkėjo 
gražios šventės bei vylėsi, kad, 
padedant „Atgimimo“ mokyklai, 
draugystė tarp Lietuvos ir Japo-
nijos toliau tę-
sis ir plėtosis. 

Kalėdinių dekoracijų 
konkursas „Sužibėk“: 

ne blizgučiu, o 
išmone
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Savanorių atminimas įamžintas Druskininkų krašto riedulyje

Minint Nepriklausomybės 
kovų šimtmetį, Druskininkuose 
atidengtas paminklinis akmuo, 
skirtas 1919-1920 metų Nepri-
klausomybės kovų Druskininkų 
valsčiaus Vyties kryžiaus kava-
lieriams ir savanoriams atminti.

Ketvirtadienio vidurdienį į Ne-
muno pakrantę, kurioje buvo pa-
statytas šis atminimo ženklas, 
susirinko Druskininkų savivaldy-
bės vadovai, Nepriklausomybės 
kovų įamžinimo projekto inicia-
toriai, Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų kariai, Nepriklauso-
mybės kovų savanorių giminės ir 

artimieji, aukšti karininkai, Drus-
kininkuose jėgas atgaunantys 
Ukrainos kariai. 

Iškilmingos šventės dalyviams 
buvo pristatytas Nepriklauso-
mybės kovų savanorių įamžini-
mo projektas, papasakota šio 
paminklinio akmens sukūrimo is-
torija, pagarsintos akmenyje iš-
kaltų Druskininkų valsčiaus sava-
norių pavardės – Vyties kryžiaus 
kavalieriai Liudas Akelis, Juozas 
Katinskas, Bronius Rutkauskas, 
savanoriai Antanas Kalpokas, 
Kazys Kašalynas, Petras Peciu-
kevičius, Antanas Vaškelevičius.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas padė-
kojo už puikų atminimo projektą 
bei jo svarbą Lietuvai ir Druski-
ninkams: „Esu įsitikinęs, jog nei 
žmogus, nei valstybė negali už-
miršti savo praeities, nes užmir-
šus praeitį, negalima galvoti apie 
rytdieną. Čia įamžinti žmonės, 
nuo kurių priklausė, kas bus šioje 
vietoje, kuriai valstybei priklausys 
Druskininkai, kaip jie augs, kaip 
atrodys. Su didžiausia pagarba 
dėkoju šiems žmonėms, pasiau-
kojusiems už mūsų šiandieną, už 
mūsų rytdieną.“

Žurnalistas, projekto ,,Atmini-
mo lentų Lietuvos miesteliuose 
programos“ iniciatorius Vilius Ka-
valiauskas teigė, jog ši vieta, kur 
stovi savanoriams skirtas pamin-
klas, taps dar vienu kurorto sve-
čių ir druskininkiečių traukos cen-
tru, nes čia atėję žmonės galės 
pasisemti dvasios stiprybės.

Atminimo akmens atidarymo iškil-
mėse kalbėjęs Vyties kryžiaus ka-
valieriaus Liudo Akelio sūnus Mil-
dutis sakė, jog labai didžiuojasi 
savo tėvu, kuris su savanoriais už 
Lietuvą kovojo ne viename fronte: 
„Labiausiai įsiminiau tėvo žodžius: 

„Jei ne Nepriklausomybės kovos, 
mes nekalbėtume savo kalba.“

Paminklinį akmenį, perrištą Lie-
tuvos vėliavos spalvų juostomis, 
atidengė R. Malinauskas, V. Ka-
valiauskas ir M. Akelis, pašventi-
no kunigas Elijus Markauskas. 

KASP Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės Druskininkų 109 
pėstininkų kuopos kariai iššovė 
tris atminimo salves.

Gėlių prie paminklo padėjo sa-
vanorių artimieji, Krašto apsau-
gos savanoriai bei Druskininkuo-
se jėgas atgaunantys Ukrainos 
kariai.

Druskininkuose atidengtas paminklinis akmuo, skirtas 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Druskininkų valsčiaus Vyties kryžiaus 
kavalieriams ir savanoriams atminti/Laimučio Genio nuotrauka

KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Druskininkų 109 pėstininkų kuopos kariai iššovė tris atminimo salves//Laimučio Genio 
nuotrauka

Seniūnaičiams – nauji pažymėjimai ir mero palinkėjimai
Neseniai savo pareigas pradė-

jusius eiti aštuonių seniūnaitijų 
seniūnaičius ketvirtadienį pri-
ėmė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas, 
susitikime taip pat dalyvavo Sa-
vivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė.

Druskininkų savivaldybės vado-
vai supažindino seniūnaičius su 
Savivaldybės plėtros iššūkiais ir 
domėjosi, su kokiomis problemo-
mis susiduria seniūnaitijų gyven-
tojai, kuo jiems galėtų padėti Sa-
vivaldybė.

Seniūnaičiai skundėsi, kad sun-
kiasvoriai miškovežiai važinėja 
naujai išlietu asfaltu, nors jiems 
tai draudžia kelio ženklai. Taip pat 
buvo paliestos asocialių asmenų 
keliamos problemos bei paauglių 
chuliganizmo klausimai. 

Susitikimo pabaigoje R. Ma-
linauskas įteikė seniūnaičiams 
naujus pažymėjimus ir palinkėjo 
sėkmingo darbo. 

Seniūnaitijose dirba šie seniū-
naičiai: Viečiūnų seniūnijos Ilgio 
seniūnaitijoje – Jūratė Vaičiulio-
nienė; Viečiūnų seniūnijos Ra-
tnyčėlės seniūnaitijoje – Juozas 
Kurlavičius; Leipalingio seniūni-
jos Avirio seniūnaitijoje – Sau-
lius Valentukonis; Leipalingio 
seniūnijos Bilso seniūnaitijoje – 
Jurgita Cimakauskienė; Leipa-
lingio seniūnijos Klonio seniū-
naitijoje – Tadas Zakarackas; 
Leipalingio seniūnijos Seiros se-
niūnaitijoje – Rasa Martinony-
tė; Viečiūnų seniūnijos Raigardo 
seniūnaitijoje – Elena Smaliu-
kienė, o Viečiūnų seniūnijos Ne-
ravų seniūnaitijoje – Rima Boci-
sienė.

Pareigas pradėjusius eiti seniūnaičius priėmė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas bei Administracijos direktoriaus pava-
duotoja V. Grigorienė/Laimučio Genio nuotrauka

Tikimasi, kad vieta, kurioje atidengtas savanoriams skirtas paminklas, taps dar vienu 
kurorto svečių ir druskininkiečių traukos centru/Laimučio Genio nuotrauka

Prie naujai atidengto paminklo iškilmingai padėta gėlių/Laimučio Genio nuotrauka
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Druskininkai išrinkti dalyvauti Europos miestų turizmo projekte
Tai, kad Druskininkai turiz-

mo srityje yra Lietuvos lyde-
riai, žino visi, tačiau mūsų 
laimėjimus turizmo srityje 
įvertino ir Europos Sąjun-
gos atsakingos struktūros. 
Europos Komisijos sprendi-
mu, Druskininkai, kartu su 
dar aštuonių ES šalių mies-
tais dalyvauja tvaraus turiz-
mo projekte „URBACT“, ku-
ris vykdomas dviem etapais 
2019-2022 metais. 

Praėjusią savaitę Druskinin-
kuose lankėsi šio projekto eks-
pertė Anamaria Vrabie bei pro-
jekto pagrindinio partnerio 
– Genujos (Italija) savivaldy-
bės Rinkodaros ir kultūros sky-
riaus direktorius Cesare Torre. 
Svečiai aplankė svarbiausius 
Druskininkų turizmo objektus, 
susitiko su atsakingais Druski-
ninkų savivaldybės specialis-
tais bei kurorto vadovais.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pri-
statė svečiams kurorto istoriją, 
turizmo srityje nuveiktus dar-
bus. Po šio pristatymo projekto 
ekspertė A. Vrabie nesugebė-
jo suvaldyti susižavėjimo: „Vau! 
Tai, ką jūs nuveikėte per 18 
metų, sunkiai protu suvokiama.“

Ji supažindino Druskinin-
kų atstovus su projektu „UR-
BACT“, konstatuodama, kad jo 
tikslas – tarp projekto partnerių 
pasidalinti patirtimi, kokiomis 
kryptimis plėsti turizmą ir kaip 
tuo pačiu metu išlaikyti vietinių 
gyventojų gyvenimo kokybę.

Šiame projekte be Druskinin-
kų dalyvauja Portugalijos, Is-
panijos, Kroatijos, Airijos, Len-
kijos, Olandijos, Suomijos ir 

Italijos miestai, kuriuose akty-
viai plėtojamas turizmas.

„URBACT“ ekspertai lanky-
sis visuose devyniuose projek-
te dalyvaujančiuose miestuo-
se ir su specialistais diskutuos 
turizmo klausimais bei ieškos 
visų projekto dalyvių sąlyčio 
taškų bei skatins dalijimąsi pa-
tirtimi. 

„Manau, jog svarbiausia šio 
projekto nauda – miesto įvaiz-
džio kūrimas ir stiprinimas pro-
jekto partnerių kontekste“, – 
sakė A. Vrabie.

Meras R. Malinauskas pripaži-
no, kad projektas Druskininkams 
yra įdomus. „Viskas įdomu, bet 
mes norėtume, jog visa ši vei-

kla išvirstų į konkretų produktą, 
ir mes turėtume apčiuopiamos 
naudos“, – kalbėjo meras.

Svečiai bendravo darbo gru-
pėje, kurioje su Druskininkų 
savivaldybės vadovais, turiz-
mo, laisvalaikio, nevyriausy-
binių organizacijų atstovais 
aptarė Druskininkų iššūkius, 
strategijas ir veiksmus, pateikė 
savo įžvalgas.

A. Vrabie ir C. Torre (centre) susitiko su Druskininkų savivaldybės vadovais  ir atsakingais specialistais/Laimučio Genio nuotrauka

Druskininkuose lankėsi šio projekto ekspertė A. Vrabie bei projekto pagrindinio partne-
rio – Genujos (Italija) savivaldybės Rinkodaros ir kultūros skyriaus direktorius C. Torre/
Laimučio Genio nuotrauka

Žemdirbiai raginami nedelsti ir pranešti apie 
sutvarkytus buvusius netinkamus paramai 

žemės plotus arba naujus netinkamus 
paramai žemės plotus

Žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus 
netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinan-
čiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos 
deklaruoti, privalo iki 2019 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnai-
kinti piktžoles, atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo dar-
bus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus 
tvarkymo darbus.

Užbaigę visus netinkamo paramai žemės ploto tvarkymo darbus, 
žemdirbiai privalo iki 2019 m. gruodžio 1 d. nufotografuoti sutvar-
kytą netinkamą paramai žemės plotą ir kreiptis į savivaldybės ar se-
niūnijos pagal žemės ūkio valdos centrą dirbantį darbuotoją, kuris 
prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://
paseliai.vic.lt pažymės sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto 
vietą, pasirinks atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkels sutvarkyto 
žemės ploto nuotrauką.

Žemdirbiai, neturintys galimybių atvykti į savivaldybę ar seniūniją, 
gali savarankiškai prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės 
sistemos https://paseliai.vic.lt prisijungimo lange paspaudę nuoro-
dą „Taip pat galite prisijungti per el. valdžios vartus“. Pasirinkę prisi-
jungimo prie Elektroninių valdžios vartų portalo būdą („Per banką“, 
„Su elektronine atpažinties priemone“), žemdirbys bus nukreiptas į 
Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, kurios meniu juostoje pa-
spaudęs „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ galės pažymėti sutvarky-
to netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo 
darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.

Įkeliama nuotrauka turi būti JPG, PNG arba GIF formato, dydis 
negali viršyti 5 Mb.

Pažymėtina, kad iki 2019 m. gruodžio 1 d. Paraiškų priėmimo 
informacinėje sistemoje turi būti pažymėti ir netinkami paramai že-
mės plotai, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir 
kita.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pažymėtus 
naujus netinkamus paramai žemės plotus ir sutvarkytus netinka-
mus paramai žemės plotus patikrins ir patikslins iki 2020 m. balan-
džio 1 d. Nustačius, kad pažymėtas netinkamas paramai žemės 
plotas nėra sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai 
neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krū-
vos nesutvarkytos ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos bus pa-

tikslintos tik tada, kai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras vėlesniais metais gaus nau-
jausią ortofotografinę medžiagą arba palydovinius vaizdus.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ragina nedelsti ir pranešti apie buvusius netinka-
mus paramai žemės plotus, kuriuos žemdirbys pavertė tinkamais paramai žemės plotais, nes kitais 
metais jie galės pretenduoti į išmokas už šiuos sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus.

Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys norėdami pri-
sijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kai-
mo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus „Paslaugos“, 
„Prašymai“ ir prašymų sąrašo 15 punkte parsisiuntus prašymo formą „Prašymas suteikti prieigą prie 
Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“) ir įgaliojimo originalą ar jo patvirtinta kopiją.

Daugiau naudingos informacijos apie paraiškų teikimą ir kitas Paraiškų priėmimo informacinės sis-
temos teikiamas paslaugas galite rasti socialiniame tinkle „Facebook“: 

https://www.facebook.com/zuikvc arba interneto svetainėje https://www.vic.lt
Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba el. paštu pagalba@vic.lt
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Šventėje dalyvavo ir kitos ben-
dradarbiavimo partnerės – Bal-
tarusijos – atstovai. Gardino gim-
nazijos Nr. 1 direktorius Borisas 
Sebrovskis palinkėjo mūsų moky-
klai ir toliau klestėti, džiaugėsi jau 
vienuolika metų sėkmingai vyk-
domu bendru projektu „Mus jun-
gia Nemunas“.

Jubiliejaus proga mokyklą pa-
sveikinę Druskininkų savivaldy-
bės švietimo įstaigų vadovai pa-
linkėjo naujų prasmingų darbų bei 
idėjų įgyvendinimo. „Druskininkų 
klubo“ narys Albertas Katilovskis, 
sveikindamas mokyklos bendruo-
menę, akcentavo, kad bet kurios 
įstaigos sėkmė priklauso nuo va-
dovo ir pasidžiaugė, jog „Atgimi-
mo“ mokyklos direktorė D. Časie-
nė – lyderė, kuri visada turi naujų 
idėjų ir drauge su mokytojais, mo-
kiniais bei tėvais sėkmingai jas 
paverčia realybe. 

Su 75-uoju gimtadieniu mokyklą 
šiltais ir nuoširdžiais žodžiais pa-
sveikinusios moterų LIONS klubo 
narės Gražutė Kuneikienė, buvu-
si „Atgimimo“ mokyklos abiturien-
tė, ir Vida Kašėtienė, Druskininkų 
PSPC direktorės pavaduotojas 
Jonas Stankevičius ir VSB vado-
vė Inga Kostina visiems palinkėjo 
sveikatos ir meilės.

Šventiniame renginyje moky-
klos direktorė D. Časienė bei ini-
ciatyvūs mokyklos mokytojai ir 
veiklūs mokiniai buvo apdovanoti 
Savivaldybės mero Ričardo Mali-
nausko, LR seimo nario Z. Strei-
kaus, LIONS klubo padėkomis ir 
atminimo dovanomis. Pasibaigus 

renginiui, sulaukėme   LR Švieti-
mo, Mokslo ir Sporto ministro Pa-
dėkos rašto „Atgimimo“ mokyklos 
bendruomenei. Susirinkusieji gė-
rėjosi esamų ir buvusių moky-
klos auklėtinių bei pedagogų me-
niniais pasiekimais: tautiniais ir 
sportiniais šokiais, dainomis, ri-
tmo grupės pasirodymu. Šventės 
metu buvo pristatytas 75-ajam  
gimtadieniui išleistas proginis lei-
dinys, kurį kūrybinės grupės na-
riai padovanojo mokyklos sve-
čiams.

Po renginio mokyklos kiemely-
je, kuris nuo šiol vadinsis pirmojo 
direktoriaus vardu, kunigas Elijas 
Markauskas pašventino moky-
klos įkūrėjui Domininkui Viščiniui 
skirtą atminimo lentą ir „Atgimi-
mo“ mokyklą. Druskininkų mies-
to istorijos metraštininkas Vytau-
tas Valentukevičius papasakojo 
apie atminimo lentos įamžinimo 
idėją.

Šventė baigėsi. Liko daug gra-
žių akimirkų, šiltų prisiminimų, 
naujų susitarimų dėl mokinių vei-
klų gerinimo, aplinkos gražinimo. 
Tegu mūsų mokykla visuomet iš-
lieka ant auksinės bangos, kaip 
finalinėje renginio dainoje daina-
vo mokytojos Ronatos Balkaitie-
nės vadovaujami jaunieji daini-
ninkai.

Parengė „Atgimimo“ mokyklos 
44-osios laidos abiturientė, lie-
tuvių kalbos vyresnioji mokyto-
ja Irena Urbonienė ir Vaiva Gin-

tutienė, lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė

75-eri mokyklos metai – atkelta iš 1 psl.
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ant auksinės bangos

Roberto Kisieliaus, „Atgimimo“ mokyklos ir asmeninio archyvo nuo-
traukos
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Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!
Būk atsakingas – pasirūpink 

atliekomis tinkamai!

2019 m. gruodžio 3 d. Druski-
ninkų savivaldybėje, įgyvendinant 
Aplinkos ministerijos nustatytus 
aplinkosauginius reikalavimus, 
organizuojama gaminių atliekų 
surinkimo akcija, kurios metu iš 
gyventojų, įmonių, įstaigų ir orga-
nizacijų nemokamai bus suren-
kamos: elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos; lempos (turint tik 
lempų atliekas, važiuojama atsi-
žvelgiant į jų kiekį); nešiojamųjų 
baterijų ir akumuliatorių atliekos; 
vidaus degimo variklių tepalo, 
kuro ir oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui 
bus surenkamos: automobilių 
hidraulinių (tepalinių) amortizato-
rių atliekos (yra išimčių); automo-
bilių ir pramoninių akumuliatorių 
atliekos; eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės.

Taip pat gaminių atliekų surinki-
mo akcijos metu, transporto prie-
monių techninę priežiūrą ir re-
montą vykdantiems asmenims, 
palankiomis sąlygomis (sumokant 
atliekų tvarkytojui) bus galima pri-
duoti alyvų ir kitų gaminių atliekas.

Šiuo metu taip pat vyksta įmo-
nėms, įstaigoms ir organizaci-
joms skirtas projektas „Mes rū-
šiuojam“, prie kurio dar galite 
prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti 
taškus ir keisti juos į įvairiausius 
prizus, keliones, ekskursijas! In-

formaciją  apie projektą „Mes rū-
šiuojam“, prizus, dalyvių registra-
ciją rasite www.mesrusiuojam.lt

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar or-
ganizacija bei Jūsų įmonės, įstai-
gos ar organizacijos darbuotojai 
arba gyventojai turi aukščiau iš-
vardintų atliekų, prašome iki 2019 
m. lapkričio 28 d. registruotis el. 
paštu atliekos@atc.lt arba telefo-
nu 8 5 206 09 01. 

Norintys priduoti savo nebenau-
dojamą automobilį arba pateik-
ti informaciją apie kiemuose be 
priežiūros paliktus nebenaudoja-
mus automobilius ar nelegalius 
transporto priemonių ardytojus, 
turėtų rašyti el. paštu atliekos@
gia.lt arba skambinti telefonu 8 
600 900 30.

Elektros ir elektroninėje įrangoje 
bei baterijose ir akumuliatoriuose 
esantys metalai, rūgštys ir kitos 
kenksmingos medžiagos kelia di-
delę grėsmę žmogaus sveikatai ir 
gamtai. Šių atliekų negalima mai-
šyti su kitomis buitinėmis atlie-
komis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti 
atskirai ir atiduoti atliekų tvarkyto-
jui. Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, 
amortizatorių atliekose esančios 
medžiagos taip pat kelia pavojų 
aplinkai ir žmonių sveikatai. Pa-
tekusios į vandenį, gruntą, atmos-
ferą, jos užteršia pavojingomis, 
kenksmingomis ir toksiškomis 
medžiagomis. Kiekvienas alyvų, 
oro, kuro, tepalo filtrų, amortizato-
rių turėtojas rūšiuodamas atliekas 

ir jas atiduodamas atliekų tvarky-
tojams perdirbti ir pakartotinai pa-
naudoti padeda saugoti aplinką ir 
tausoti gamtos išteklius. Naudo-
jimui netinkamas, nevažiuojantis 
automobilis yra taršos šaltinis: iš 
jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai 
žalą darantys skysčiai (kuro, aly-
vos likučiai, įvairios rūgštys), iš-
daužyti automobilio stiklai ne tik 
teršia aplinką, bet ir gali sužeis-
ti greta žaidžiančius vaikus. Plas-
tikas, guma, alyva, padangos ar 
kitos automobilyje esančios me-
džiagos, pakliuvusios į aplinką, il-
gai nesuyra, o netinkamai degina-
mos dar ir užteršia orą. 

Daugiau informacijos apie 
atliekų tvarkymą, atliekų rūšia-
vimą, atliekų surinkimo vietas, 
netinkamo atliekų tvarkymo žalą 
aplinkai bei žmonių sveikatai – 
www.gia.lt, www.eei.lt

Ekologinę akciją organizuoja: 

Atliekų surinkimą ir tvarkymą 
vykdo:

Druskininkų savivaldybės informacija

Kalėdinių dekoracijų konkursas „Sužibėk“: 
ne blizgučiu, o išmone

Kasmet Kalėdos atneša ne tik 
džiugaus šurmulio, bet ir gal-
vosūkį – kaip išradingai, sma-
giai ir įdomiai jas pasitikti. Ar-
tėjant šventėms, daugelį apima 
pirkimo manija, kuriai sunku 
atsispirti, aplink matant dau-
gybę blizgančių prekių. Tačiau 
nemaža dalis šių šventinių 
smulkmenų netrukus atsidu-
ria šiukšlių dėžėse, konteine-
riuose, geriausiu atveju – mai-
nų punktuose.

Kad taip nenutiktų, Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centras 
(ARATC) kviečia mažiau laiko 
prieš šventes praleisti preky-
bos centruose ir daugiau jo skir-
ti kūrybos valandėlėms, kuriant 
originalias Kalėdų eglės deko-
racijas iš naudotų daiktų ir pri-
statyti jas ARATC skelbiamam 
kalėdiniam konkursui „Sužibėk“. 
Konkurso nuostatai skelbiami 
https://www.aratc.lt /naujie -
nos/naujienos-2/kalediniu-de-
koraciju-konkursas-suzibek-
ne-blizguciu-o-ismone

„Mes kviečiame „sužibėti“ ne 
pirktiniais blizgučiais, o kūrybiš-
kumu ir išmone. Konkurso da-
lyvių sukurtomis dekoracijomis 
bus papuošta pirmą kartą „Tiko-
Tiks“ centre įžiebta Kalėdų eglė. 
Dekoracijų kūrėjus pakviesime 
į išskirtinę šventinę popietę su 
Seniu Kalėda, nauju mūsų per-
sonažu Mainuku ir, žinoma, do-
vanomis bei specialiais prizais 
konkurso nugalėtojams“, – sako 
ARATC Aplinkosauginio ugdy-
mo ir pakartotinio naudojimo pa-
dalinio vadovė Agnė Jučienė.

Kalėdinių dekoracijų konkurse 
„Sužibėk“ gali dalyvauti visi Aly-
taus regiono gyventojai – vaikai ir 
suaugusieji. Dekoracijas gali kurti 
ir pavieniai asmenys, ir jų grupės. 
Svarbiausia, kad kalėdinės puoš-

menos būtų sukurtos iš naudotų 
daiktų.

Konkurso tikslas – ne tik sukurti 
naujas dekoracijas, bet ir visiems 
kartu mokytis mažiau pirkti, atsa-
kingiau vartoti ir naujam gyveni-
mui prikelti senus daiktus.

Konkursas prasideda, visoje Eu-
ropoje minint atliekų mažinimo 
savaitę, bet truks jis ilgiau – iki 
gruodžio 1 dienos. „Vengti atlie-
kų susidarymo reikia kasdien, o 
prieššventinis laikotarpis – puiki 
proga pradėti tą daryti“, – sako A. 
Jučienė. 

Kartu su savo sukurtų dekora-
cijų nuotraukomis konkurso da-
lyviai turės atsiųsti jų aprašymus, 
kuriuose reikės nurodyti, iš kokių 
medžiagų dekoracijos pagamin-
tos. Dekoracijų nuotraukas ir ap-

rašymus siųsti agne.juciene@
alytausratc.lt

Visus atsiųstus darbus ir jų ap-
rašymus vertins vertinimo ko-
misija. Konkurso reikalavimų 
neatitinkantys darbai nebus ver-
tinami. 

„Įgyvendinkite savo kūrybines 
idėjas ir jomis dalinkitės. Su-
burkite bendraminčių grupę ir 
kurkite kartu. Savo veiklą pra-
dedantis „TikoTiks“ centras yra 
atviras visiems, kam rūpi, kokia-
me pasaulyje gyvename ir kokį 
jį paliksime“, – sako A. Jučienė, 
kviečianti į pirmąjį kalėdinį susi-
tikimą „TikoTiks“ centre, su savo 
pačių sukurtu įėjimo bilietu – ka-
lėdine eglės dekoracija.

ARATC informacija

Šios kalėdinės dekoracijos buvo paliktos mainų punktuose „Mainukas“. Sukurkime tai, 
ko nesinorėtų išmesti!/ARATC archyvo nuotrauka

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005

Parduodu naudotą freestyle JP burlentės 
komplektą. 89 Ltr. lenta + 4,5 m2 burė. 

Kaina – 620 Eur. Tel. 8 615 77399
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Tikslesnei diagnostikai – aukšta gydytojo kompetencija, naujausia įranga ir 
paciento atsakomybė

Jaukioje krautuvėlėje – visas tekstilės pasaulis

Artėja didžiosios metų šven-
tės, todėl jau dabar ne vienas 
sukame galvas, kuo nudžiu-
ginti savo artimus ir mylimus 
žmones. O štai M. K. Čiurlio-
nio g. 84-ojo namo pirmajame 
aukšte veikiančios tekstilės 
krautuvėlės šeimininkė Onutė 
Melničenkienė įsitikinusi, kad 
puikiausia dovana Jūsų myli-
miausiems gali būti ir kokybiš-
kas rankšluostis.

Įgijusi pramoninių prekių žino-
vės kvalifikaciją, O. Melničenkie-
nė dirbo ne tik šioje srityje, bet ir 
restoranų versle. Kaip pati sako, 
iš pramoninių prekių prekybos 
pasukti į maisto ruošos sritį buvo 
kardinalus pokytis, didelė avan-
tiūra – tai buvo įdomu ir atnešė 
daug naujų potyrių. „Kadangi dir-
bau ne pas vieną darbdavį, po ku-
rio laiko suvokiau, kad noriu dirb-
ti sau. Sukūrėme nedidelį šeimos 
verslą. Norėjome padaryti tai, ko 
mieste dar nėra. Ilgai mintyse su-
kosi idėja apie kokybiškų, aukš-
tos kokybės rankšluosčių, pata-
lynių pasiūlą druskininkiečiams 
ir kurorto svečiams. Užtrukome, 
kol „ruošėme namų darbus“: įvei-
kėme tūkstančius kilometrų, ieš-
kodami gamintojų, tiekėjų, rink-
damiesi medžiagas ir gaminius, 

juos testuodami. Iškart sutarėme, 
kad nepardavinėsime to, ko patys 
nenaudotume. Kai kurias prekes 
teko tiesiog išmesti dėl prastos 
kokybės“, – verslo pradžią prisi-
minė O. Melničenkienė.

O dabar ji dirba šeimos krautu-
vėlėje, rūpinasi elektroninės par-
duotuvės užsakymais, atsakinėja į 
klientų užklausas krautuvėlės „Fa-
cebook“ puslapyje ir, drauge su sū-
naus žmona Diana, rūpinasi asor-
timento plėtra. „Nors pradėjome 
nuo rankšluosčių (jų turime viso-
kių: vonios, paplūdimio, kelioninių, 
sportui, viešbučiams, vaikams), 
asotimento įvairovė nuolat auga. 
Turime ir vonios chalatų, nėštumo 
pagalvių, kūdikio miego lizdelių, 
pledų, komplektų vežimėliui, pata-
lynės užvalkalų mažiesiems. Šiuo 
metu laukiame ir pirmosios satino 
patalynės užvalkalų siuntos. Ne-
seniai pradėjome teikti ir gaminių, 
kuriuos klientai išsirinko, supaka-
vimo dovanoms paslaugą. Taip 
pat džiaugiamės, sulaukę ir vers-
lininkų dėmesio. Įmonės simbolika 
papuošti rankšluosčiai, supakuoti 
į dovanų dėžutes, – solidi kalėdi-
nė dovana ir verslo partneriams, ir 
darbuotojams“, - pasakojo krautu-
vėlės šeimininkė. 

Užsukusiuosius į parduotuvę 

ji mielai pakonsultuoja, pataria, 
kaip išsirinkti vienokį ar kitokį ga-
minį. „Dėkoju visiems už kompli-
mentų gausą – jų sulaukėme, kai 
mūsų parduotuvė vos spėjo at-
verti duris. Smagu, kad sulaukė-
me druskininkiečių dėmesio, jie 
džiaugiasi parduotuvės gaminių 
pasiūla, jų grožiu ir praktiškumu. 
Daugelis prasitaria, kad, užsukę 
pas mus, jau žino, ką geriausia 
būtų padovanoti per didžiąsias 
metų šventes anūkėliams, krikš-
to vaikams, proanūkiams, sene-
liams ar tėveliams. Mums sma-
gu, kad druskininkiečiai žino, ko 
nori. Ir visa širdimi džiaugiuosi, 
kai pasirenka mus. Mes padary-
sime viską, kad pas mus išrinkti 
gaminiai sužavėtų ir sukeltų pa-
čias geriausias emocijas“, – min-
timis dalijasi krautuvėlės šeimi-
ninkė Onutė.

Krautuvėlėje Jūs laukiami antra-
dieniais ir penktadieniais nuo 11 
iki 18 val., šeštadieniais –  nuo 11 
iki 15. val.

Mus rasite: M. K. Čiurlio-
nio 84, Druskininkai, tel. 8 612 
49713, interneto parduotuvė 
www.softy.lt, el. p. info@softy.
lt, „Facebook“ puslapis „Softy 
rankšluosčiai“

Krautuvėlės šeimininkė O. Melničenkienė prisimena, kad iš pradžių klientams buvo pasiūlyta rankšluosčių, o dabar asortimento įvai-
rovė nuolat auga – čia rasite vonios chalatų, nėštumo pagalvių, kūdikio miego lizdelių, pledų, komplektų vežimėliui, patalynės užvalka-
lų mažiesiems, laukiama ir pirmosios satino patalynės užvalkalų siuntos/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkų ligoninėje aku-
šerių-ginekologų ir echosko-
puotojų komanda pradėjo nau-
doti naujos kartos echoskopą, 
leidžiantį nustatyti pirmuosius 
ir mažiausius pokyčius vidaus 
organų sistemoje. 

Ilgametę patirtį turintys gydy-
tojai akušeriai-ginekologai tei-
gia, kad šiuolaikinė diagnostika 
ginekologijoje neįsivaizduojama 
be ultragarsinio tyrimo, pade-
dančio įvertinti vidinius lytinius 
organus. Jo metu galima nusta-
tyti daugelį ginekologinių ligų: 
gimdos miomas, polipus, kiau-
šidžių cistas, endometriozės 
požymius ir kitas. Echoskopi-
nis tyrimas turi didelę reikšmę, 
sprendžiant apie tolesnio tyrimo 
būtinybę bei gydymo skyrimą 
pacientei, įvertinus visus tyrimų 
rezultatus, simptomus ir rizikos 
veiksnius. 

Kad ginekologinės ligos būtų 
diagnozuotos laiku, akušeriai-
ginekologai pataria kiekvienai 
moteriai bent kartą per metus pa-
sitikrinti profilaktiškai.

Druskininkų ligoninėje dirbantys 
gydytojai akušeriai-ginekologai 
turi ilgametę patirtį, jie konsultuo-
ja, atlieka echoskopijos tyrimus, 

diagnozuoja ir gydo ginekologi-
nes ligas, atlieka dienos chirurgi-
jos ginekologines operacijas. 

Naujoji universali ultragarso sis-
tema turi puikias ultragarso dia-
gnostines sistemos savybes, 
reikalingas aukščiausio lygio pa-
cientų priežiūrai. Echoskopo mo-
dulinė architektūra ir unikalios 
išplėtimo galimybės leidžia sis-
temą pritaikyti daugeliui klinikinių 
diagnostikos sričių. Echoskopo 
įsigijimą finansavo Druskininkų 
savivaldybė iš Visuomenės svei-
katos rėmimo specialiosios pro-
gramos lėšų.

„Nepamirškime, kad aukštą gy-
dymo kokybę užtikrina ne tik gy-
dytojo kompetencija, naujos 
įrangos funkcionalumas, bet ir 
paciento atsakomybė bei savirū-
pa. Nemokama akušerių-gineko-
logų konsultacija ligoninėje atlie-
kama, turint gydytojo siuntimą, 
kuriame būtinai turi būti nurodyta, 
kad pacientė siunčiama ginekolo-
go konsultacijai ir echoskopiniam 
ištyrimui“, – informavo Druski-
ninkų ligoninės direktorė Evelina 
Raulušaitienė.

Druskininkų ligoninės 
informacija

Druskininkų ligoninėje akušerių-ginekologų ir echoskopuotojų komanda pradėjo naudoti naujos kartos echoskopą, leidžiantį nustatyti 
pirmuosius ir mažiausius pokyčius vidaus organų sistemoje/Druskininkų ligoninės archyvo ir Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
lapkričio 14 d. organizavo te-
orinius-praktinius mokymus 
„Sveikos mitybos link“. Rengi-
nio metu kepėme plokščiąsias 
duoneles, gaminome avinžir-
nių paštetą (humusą), jų raga-
vome. Susitikimo metu buvo 
pasakojama apie ajurvedinės 
virtuvės principus ir ypatu-
mus. Renginio dalyviai sužino-
jo apie prieskonių naudojimą 
bei jų vertingumą. 

Sveika ir visavertė mityba daro 
poveikį fiziniam ir protiniam žmo-
gaus vystymuisi, darbingumui, 
ilgaamžiškumui, todėl tai yra 
vienas pagrindinių sveikatą sau-
gančių bei palaikančių gyvense-
nos veiksnių.

Netaisyklinga, nesubalansuota 
mityba yra dažnai minima, kaip 
širdies ir kraujagyslių ligų, onko-
loginių, alerginių susirgimų rizikos 
faktorius. Svarbu formuoti žinias  
ir įgūdžius, didinti motyvaciją rū-
pintis savo visaverte mityba.

Pagrindinės sveikos mitybos 
taisyklės: 

1. Kelis kartus per dieną valgyti 
grūdinių produktų ar bulvių.

2. Valgyti maistingą, įvairų, daž-
niau augalinį nei gyvulinės kilmės 
maistą.

3. Kelis kartus per dieną valgy-
ti įvairių, dažniau šviežių vietinių 
daržovių ir vaisių (nors 400 gra-

mų per dieną).
4. Išlaikyti normalų kūno svorį 

(KMI – 18,5-25 ).
5. Mažinti riebalų vartojimą: gy-

vulinius riebalus, kuriuose yra 
daug sočiųjų riebalų rūgščių, 
keisti augaliniais aliejais ir minkš-
tais margarinais, turinčiais neso-
čiųjų riebalų rūgščių.

6. Riebią mėsą ir mėsos pro-
duktus pakeisti ankštinėmis dar-
žovėmis, žuvimi, paukštiena ar 
liesa mėsa.

7. Vartoti liesą pieną, liesus ir 
nesūrius pieno produktus (rūgpie-
nį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį).

8. Rinktis maisto produktus, tu-
rinčius mažai cukraus. Rečiau 
vartoti rafinuotą cukrų, saldžius 
gėrimus, saldumynus.

9. Valgyti nesūrų maistą. Ben-
dras druskos kiekis maiste, įskai-
tant gaunamą su rūkytais, sūdy-
tais, konservuotais produktais, 
duona, neturi būti didesnis kaip 
vienas arbatinis šaukštelis (5 gra-
mai), vartoti joduotą druską.

10. Riboti alkoholio vartojimą.
11. Skatinti išimtinį žindymą iki 6 

mėnesių ir žindymą iki 2 metų ir 
ilgiau, užtikrinant tinkamą ir sau-
gų papildomą kūdikių ir mažų vai-
kų maitinimą.

12. Valgyti reguliariai.
13. Gerti pakankamai skysčių, 

ypač vandens.

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Sveikos mitybos link

Druskininkų savivaldybės VSB organizavo teorinius-praktinius mokymus „Sveikos mity-
bos link“/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Parodoje – rankdarbių įvairovė

Dalia Vekterienė

Sparnuota frazė „Gyvenimas 
neišeina į pensiją“ labai tin-
ka daugeliui senyvo amžiaus 
žmonių. Atsisveikinus su pro-
fesine veikla, kai save reikėjo 
dalinti tarp darbo, pareigų, rū-
pinimosi vaikais, buitimi, atsi-
randa galimybė reikštis pomė-
giams, meninei kūrybai, galbūt 
slopintiems visą gyvenimą.

Todėl nemaža Trečiojo amžiaus 
universiteto narių kaip tik atsi-
skleidžia kitokioje veikloje – šoka, 
dainuoja, kuria įvairius rankdar-
bius, randa laiko knygai.

Viena iš tokių – Janina Klimienė, 
Suvalkijos dukra, įsikūrusi Dzūki-

joje, Druskininkuose.
Kai prieš kurį laiką Janina ėmė 

lankytis Trečiojo amžiaus univer-
siteto paskaitose, nustebau – ką 
veikia ši jauna, energinga, ele-
gantiška moteris tarp mūsų? Ne 
tik graži, bet ir labai maloni, links-
ma, geranoriška. „Žmoguje vis-
kas turi būti gražu“, – šie rašytojo 
A. Čechovo žodžiai – tai siekia-
mybė, o Janina tokia ir yra. Auk-
sarankė darbštuolė. Ne vieną 
kartą žavėjomės jos darbais – 
subtiliomis Vėlinių puokštėmis, 
išmoningai papuoštomis Kalė-
dų eglės šakomis, įvairiaspalviais 
Velykų margučiais. 

O neseniai Socialinių paslaugų 
centre buvo demonstruojami jos 

rankdarbiai. Tikrai stebina jos kū-
rybiškumas, kruopštumas. Kry-
želiu siuvinėtuose paveikslėliuo-
se šviečia ryškiaspalvės gėlės, 
žaismingai rieda garvežiukas. O 
nertų staltiesėlių, langų puošimų 
grožis!

Įdomūs originalios technikos jos 
dailės darbeliai. Man ypač įsimi-
nė vienas – tarsi gėlių vainikas ar 
vėjo sūkurys, sukantis įvairiaspal-
vį gyvenimo ratą.

„Aš nuolat ką nors sugalvoju, tik 
spėk viską įgyvendinti“, – taip par-
odos pristatymo renginyje kalbė-
jo Janina.

Linkime, kad ir toliau degtų kūry-
binė ugnelė, nušviečianti jos me-
ninius ieškojimus.

Socialinių paslaugų centre buvo demonstruojami J. Klimienės rankdarbiai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Atiduodame naudotas lovas 1,20 m pločio ir 1,60 m pločio. Tel. 8 698 19464

Dovanoju mielus, pūkuotus kačiukus. Tel. 8 655 14923

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, išsiplėtusios kraujagyslės, šalina-

mos karpos. Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787. Gydomi vaikai ir suaugusieji.
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Langų remonto grupė:  pataria apie 
plastikinių langų  priežiūrą ir remontą 

Norintiesiems pažaboti vėją ir šalčius, užtikrinti gerą namų 
ventiliaciją „Langų remonto komanda“  turi puikių pasiūlymų! 
Šios įmonės  komanda atlieka  langų ir durų sandarumo reguliavi-

mo, guminių tarpinių keitimo į kokybiškas vokiškas „Schlegel“ firmos 
poliuretano tarpines, ventiliacijos vožtuvų (orlaidžių atmaina, išsprę-
site  patalpų vėdinimo problemas, vėdindami patalpas išvengsite ligų 
bei sauso oro patalpose) įstatymo darbus. 

Norint saugoti šilumą namuose bei užtikrinti gerą ventiliaciją 
patalpose, būtina atkreipti dėmesį į esamas gumines tarpines

 Guminių tarpinių eksploatacijos  laikas – 5-7 metai. Vėliau jos tampa neefektyvios ir praleidžia 
šaltį, triukšmą, pradeda kauptis drėgmė patalpose. Netinkamai eksploatuojama guminė tarpinė praranda 
elastingumą, sukietėja ir yra lengvai paveikiama temperatūrų kaitos: dėl karščio prisilydo prie langų profi-
lio, tampa kaip kramtoma guma, dėl šalčio – suskilinėja ir sukietėja, todėl lango izoliacinės medžiagos san-
darumas sumažėja, padidėja triukšmas, sklindantis iš lauko, lengvai patenka drėgmė į patalpas.

Guminėms  tarpinėms būtina papildoma priežiūra.

Rekomenduojame gumines tarpines pasikeisti į vokiškas Q- LON poliuretano tarpines

 Vokiškai  „Schlegel“ firmos tarpinei suteikiama  5 metų garantija. Tarpinė nepraranda savo izolia-
cinių savybių daugiau nei 21 metus. Šiai tarpinei nereikia papildomos priežiūros visu eksploatacijos laiko-
tarpiu. Žemas šilumos laidumo kooficientas (K) – 0.033w/mk. Netraukia ir nepraleidžia drėgmės į patalpas.

Tarpinė yra atspari ultravioletiniams saulės spinduliams, šalčiui, karščiui, cheminiams valikliams, todėl 
Jums nebereikės perstatinėti langų mechanizmo  į vasaros ir žiemos režimus. Nors Jūsų langams bus 10 
metų ir daugiau, jie Jums vėl tarnaus, kaip nauji!

Jei Jūsų langas, uždarant ar atidarant, vis už kažko kliūva ar lango rankenėlė sunkiai ar nepilnai užsilen-
kia, tai  yra vienas iš požymių, kad Jūsų langai  reikalauja  meistro pagalbos.

 Iki lapkričio 30 d. pagal Jūsų iškvietimą mūsų specialistas apsilankys nemokamai! Suteiksime nemoka-
mas konsultacijas, pateiksime darbų sąmatą, ir  Jums tai nieko nekainuos! Remontuojant visus langus vie-
nu metu, bus taikomos nuolaidos net iki 30 proc.! Tvarkant tik vieną langą, nuolaidos netaikomos. 

Darbus atliekame per 2-4  savaites. 
O jei esate nagingi, galite užsisakyti tik Jums reikalingas medžiagas, o darbus atlikti patys. 

 Tel.: 8 604 24 268, 8 606 93229 

MALDOS IR KRIKŠČIONIŲ BENDRAVIMAS
organizuojamas sekmadieniais 12 val. 30 min. Vytauto g. 43 

(mažojoje salėje). 
Kviečiami visi, norintys Kristaus paguodos!

Mielieji Danute ir Jurgi,
šešiasdešimt metų jau 

praėjo,
kai gyvenimo keliu einat 

kartu.
Kartu džiaugėtės, 

kartu liūdėjot, dažnai 
tarėte „Tave myliu“.

Nuoširdžiai sveikiname 
60-ties santuokinio 

gyvenimo metų proga. 
Linkime geros sveika-

tos, meilės, ištvermės ir 
ilgų gyvenimo metų.

Telaimina Jus Dievas! 

Gerdašių Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto prasidėjimo bažnyčios bendruomenė

Sugrįžta tradicinis boulingo 
turnyras

Po nedidelės pertraukos 
į viešbučio „Europa Royale 
Druskininkai“ boulingo salę 
sugrįžta tradicinis Druski-
ninkų savivaldybės įmonių 
boulingo turnyras.

Jau keletą metų iš eilės 
stengiamasi sukurti glaudesnį 
ryšį tarp Druskininkų savival-
dybės įmonių ir jų darbuotojų, 
norima, kad partneriai galėtų 
susiburti neformalioje aplinko-
je, aktyviai ir linksmai praleistų 
ilgus žiemos vakarus.

Kviečiame aktyviai regis-
truotis Druskininkų savival-

dybės įmones, įstaigas ir or-
ganizacijas į Druskininkų 
savivaldybės įmonių, įstaigų ir 
kitų organizacijų boulingo tur-
nyrą 2019-2020.

Registruotis galite elektro-
niniu paštu dzukijos.pulsas@
gmail.com, informacija telefo-
nu 8 630 45599

Na, o viešbutis „Europa Roy-
ale Druskininkai“ dovanoja 20 
proc. nuolaidą komandų tre-
niruotėms boulinge ir kviečia 
linksmai bei aktyviai leisti ilgus 
žiemos vakarus Vilniaus al. 7, 
Druskininkai. Tel. 8600 07666

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Centrui „Dainava“ 
nuolatiniam darbui 

savaitgaliais kavinėje 
„Širdelė“ reikalingas 
(-a) padavėjas (-a). 

Tel. 8 601 46944

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Atsinaujinančiam restoranui „SICILIA“ reikalingi energingi, atsa-
kingi, siekiantys bendro tikslo, sugebantys dirbti komandoje asme-
nys. Jeigu Tu esi toks, laukiame, prisijungiant prie mūsų komandos!

Ieškome: virėjų, picų kepėjų, indų plovėjų, virtuvės pagalbi-
nių darbuotojų, restorano administratorių, padavėjų.

Siūlome lankstų darbo grafiką, gerą darbo atmosferą.

Visa informacija tel. 8 698 72997

„Snow Arenoje“ – kalnų slidinėjimo Baltijos 
šalių taurės 1-asis etapas

Lapkričio 6-10 dienomis „Snow Arenoje“ su-
rengtas Kalnų slidinėjimo Baltijos šalių taurės 
1-asis etapas. 

6-7 dienomis Elito ir jaunimo grupių sportininkai 
kovojo ne tik dėl pergalių, bet ir dėl tarptautinių rei-
tingo taškų. Sveikiname Dorotėją Juknevičiūtę, su-
rinkusią daugiausia pasaulinio reitingo (FIS) taškų. 
Stipriausiųjų grupėje slalomo ir paralelinio slalomo 
rungtyse varžėsi 80 sportininkų iš 15 šalių.

8-10 dienomis varžybos tęsėsi vaikų, jaunučių ir 
„Masters“ grupėse, ten susirinko beveik 200 dalyvių.

Puikiai varžybose pasirodė ir druskininkiečiai, tapę 
nugalėtojais ir užėmę prizines vietas.

Lapkričio 8 d. vyko „Super slalomo“ varžybos. Nerin-
ga Stepanauskaitė nugalėjo mergaičių iki 12 m. am-
žiaus grupėje, Liepa Karlonaitė užėmė 2 vietą (U14), 
Milena Juodeškaitė – 4 (U12), Nojus Užkuraitis – 11 
(U14), Tautvydas Pluščiauskas – 12 (U16), Medas Do-
belinskas – 17 (U16), Adrijus Juknevičius – 20 (U14). 

Lapkričio 9 d. sportininkai lenktyniavo „Slalomo“ tra-
sose, kuriose savo amžiaus grupėje vėl nugalėjo Nerin-
ga (U12). Liepa buvo 2-a (U14), Milena – 5-a (U12), Arū-
nas Šmigelskas – 13-as (U12), o Medas – 14-as (U16).

Lapkričio 10 d. surengtos bene gražiausios žiūro-
vams „Paralelinio slalomo“ varžybos, į kurias po kva-
lifikacinių važiavimų patenka po 8 stipriausius sporti-
ninkus. Į pagrindines varžybas pateko Neringa, kuri ir 
vėl tapo nugalėtoja (U12). Liepa neįveikė vienos sti-

priausių Rusijos sportininkių ir šiame finale, todėl už-
ėmė antrąją vietą. O Milena pasiekė geriausią savo 
rezultatą Baltijos taurės varžybose ir pirmą kartą lipo 
ant apdovanojimo pakylos trečiojo laiptelio. Vaiki-
nai šį kartą į finalus nepateko. Atrankoje Tautvydas 
buvo 12-as (U16), Nojus – 12-as (U14), Arūnas – 15-
as (U12).

Kalnų slidinėjimo kalendoriuje artimiausiai nusima-
to Lietuvos taurės antrojo etapo varžybos –

slidininkai gruodžio 8 d. vėl rinksis Druskininkų 
„Snow Arenoje“.

Lietuvos nacionalines 
slidinėjimo sąjungos 

informacija ir  nuotrauka
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Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Ieškoma brigada pjauti 
biokurą (valyti savaiminius 

laukus). Geros sąlygos. 
Kreiptis tel. 8 677 25331

Opeliukai Druskininkuose. 
Vežame pigiausiu tarifu. 
Pigiausias TAXI 
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599, 

8 650 89866, 8 678 19907

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kiti. 
Tel. 8 693 99456

Parduodamas žemės 
sklypas nuo Drus-

kininkų m. 5 km, 6 a 
Jaskonių k., 
Miglos g. 4.

Šalia pastatyti namai, 
nuolat gyvena 

žmonės. 
Tel. 8 618 14474

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas – 
kulbėmis, kapotas.

Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

Ilgalaikė 3 kambarių buto nuoma Neravų g. su baldais ir 
buitine technika. Kaina 270 Eur + mokesčiai. Tel.8 662 30380  

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Skubiai parduodamas namas 
Leipalingyje, 70 kv. m. Skly-
pas – 7, 13 a, kaina – 15 500 

Eur. Tel. 8 616 48116

Gamybos įmonei reikalingas šaltkalvis-mechanikas, 
gamybinių įrengimų priežiūrai ir remontui. 

Tel. 8 686 55889

DRUSKININKŲ PAVĖŽĖJAI  – 
pigiausia keleivių pavėžėjimo paslauga. 
Surinkus 7 spaudukus, 8 važiavimas, 

miesto ribose – NEMOKAMAS!  
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu 
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie 

prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-

butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 

Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavi-
mas, prekyba naujomis padan-
gomis

Druskininkų sav. Leipalingio 
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Bal-
tic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370  6 98 12218

UAB „Druskų miestas“ nuo-
latiniam darbui ieško viešbu-
čio administratoriaus (-ės) ir 

ūkvedžio .Tel.  8 615 34147

Garažų bendrijos „Vairas“ 
narių dėmesiui!

2019 m. lapkričio 24 d. 11 val. 
garažų bendrijos teritorijoje kvie-
čiamas visuotinis bendrijos narių 
susirinkimas.

Dienotvarkė:
Bendrijos pirmininko rinkimai
Bendrijos valdybos ir įgaliotinių 

rinkimai

Valdyba

Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir statybininkai darbui 
Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke). 

Visos soc. garantijos. Apmokama kelionė. 
Dėl pagalbinių darbuotojų tel. pasiteiravimui 8 636 52171

Dėl statybininkų tel. pasiteiravimui 8 641 87373

Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui 
reikalinga bendrosios praktikos slaugytoja.  

Informacija tel. (8 313) 59103

Parduoda 1 kamb. butą su atliktu remontu  29 kv. 1 aukšte,
 Veisiejų g. 10. Kaina – 35 500 Eur. Tel 8 639 52527

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Nėra mirties, tik vėjo verksmas
vidur paklydusių laukų.

Tik sutemų šaly pavargę žingsniai, 
tik Motinos ranka ant geliančios kaktos, 

kuri dabar išlieka tik prisiminimuos...

Mylimos Mamos netekties skausmą tesumažina šviesus Jos 
prisiminimas ir nuoširdi mūsų užuojauta.

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai 
užjaučiame Vytautą Gintutį.

Druskininkų savivaldybė

Renginiai
Lapkričio 22 d. 16 val. – kny-

gos „Seirijų kraštas partizanų 
kovų sūkury“ pristatymas, skir-
tas lapkričio 23-ąją minimai 
Lietuvos kariuomenės dienai. 
Knygos sudarytojos – Nijolė 
Lepeškienė ir Lionė Lapinskie-
nė. 

Renginyje dalyvaus knygos 
autorė N. Lepeškienė ir jos va-
dovaujamas Seirijų moterų an-
samblis.  

Maloniai kviečiame dalyvauti! 
(A. Volungevičiaus vardo kraš-
totyros muziejuje, Leipalingyje)

Lapkričio 22 d. 17 val. Lino 
Blažiūno parodos „Piešiniai“ 
atidarymas M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 21 d. 17 val. vyks 
Adelberto Nedzelskio vasaros 
darbų paroda ir knygos „Po me-
džiu“ pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės Viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 26 d. 19 val. „Drau-
gystės sanatorijos“ Raudonojo-
je salėje koncertuos „Bočių“ 
moterų vokalinis ansamblis 
„Druskelė“ ir linijinių šokių ko-
lektyvas „Rudenėlis“

Lapkričio 28 d. 15.30 val. 
vyks literatūros vakaras, skirtas 
poeto, vertėjo, publicisto Alfon-
so Nykos-Niliūno 100-osioms 
gimimo metinėms (Druskininkų 
savivaldybės Viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Parodos
Iki lapkričio 28 d. veiks Drus-

kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dai-
lės skyriaus 1A, 1B klasių vai-
kų (Mokytoja N. Akstinienė) 
kūrybinių darbų paroda „Orna-
mentai lietuviškuose kryžiuose, 
koplytstulpiuose, stogastulpiuo-
se“ (Druskininkų savivaldybės 
Viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13)

Druskininkų miesto muzieju-
je veikia paroda „1000 druski-
nių“ iš muziejaus rinkinių (M. K. 
Čiurlionio g. 59)

Iki gruodžio 5 d. V. K. Jonyno 
namuose-galerijoje eksponuo-
jama LSKD Druskininkų sky-
riaus „Guboja“ paroda „Minčių 
spalvos“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki gruodžio 20 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ veiks Kęs-
tučio K. Šiaulyčio akvarelių par-
oda „Druskininkų impresijos 
– Ratnyčios tėkmė“ (M. K. Čiur-
lionio g. 27)

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties,
bet norime palengvinti jos kelią.

Mes negalime įveikti būties,
bet norėtume padėti savo buvimu.

Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Gintutį, 
mirus mylimai Mamytei. 

Druskininkų „Bočiai“ 

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 
medienos apdirbimo

staklėmis (CNC), apmokome.
 Tel.: 8 685 46006, 

8 659 13031

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Dėl Tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame Vidą Basalykienę, 
jos šeimą ir artimuosius.

VšĮ Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filialo kolektyvas

Žmogus bejėgis, gamta ta visagalė,
prieš juodą nebūtį lemties.

Sprendimo jos pakeisti niekas negali,
dar taip reikėjo Tavo rankų ir širdies.

Mirus Irenai Zubrickienei, jos šeimą ir artimuosius užjaučia 

Sveikatos g. 32-ojo namo gyventojai

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

Akumuliatorių patikri-
nimas ir paruošimas 

žiemai.
Tel. 8 650 66517

Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Skindarienę, 
mirus mylimai Mamytei.

Šeimą ir artimuosius užjaučia Algimantas ir Birutė Vasiliauskai

Visada mama liks su Jumis, nors žodžiais ir neprakalbės.

Užjaučiame Aureliją Vilūnienę dėl Mamytės mirties

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

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

Nuoširdžiai užjaučiame Zitą Krūminienę, 
mylimam vyrui mirus. Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 

bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
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2019.11.23 d.
Šeštadienis

2019.11.22 d.
Penktadienis

2019.11.24 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:25 1863–1864 m. sukili-

mo vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. Tiesioginė transliacija 
(su vertimu į gestų k.).

09:05 Gražiausios poetų dainos.
10:30 Dainos Lietuvai. Partizanų 

dainos.
11:30 1863–1864 m. sukilimo vadų 

ir dalyvių valstybinių laidotuvių cere-
monija. Tiesioginė transliacija (su ver-
timu į gestų k.).

16:00 Premjera. Paberžė – nepa-
klusniųjų lizdas. 

16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Bastilijos diena.
00:25 Nepalūžęs.
02:40 Klausimėlis. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Legendinės legendos“. 
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Madagaskaras 3“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Šelmis-1. Žvaigždžių karų 
istorija“.

00:05 „1303 butas“.
01:40 „Kietas riešutėlis 2“.
03:50 „Karšta pupytė“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Valanda su Rūta.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Galiu rytoj“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Slaptas keleivis.
23:10 Misija „Neįmanoma“.
01:25 Superbombonešis. Naikin-

ti viską.
03:25 Inferno.
05:20 Programos pabaiga.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT. 
11.05 Skyrybos. 
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.00 „Pasaulio turgūs“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Stoties policija“.

09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Užtikrintas teisingumas.
23:35 Juodojo angelo skrydis.
01:45 „Detektyvų istorijos“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mūšio laukas. 

07:30 Lasės ir Majos seklių biuras. 
Chameleono kerštas.

09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Iškilminga rikiuotė Katedros 

aikštėje ir paradas Gedimino prospekte. 
13:00 Premjera. Redde, quod de-

bes. Nepriklausomybės kovos. 
14:40 Džesika Flečer 9.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 „Lietuvos karžygys“ – iškil-

minga Lietuvos kariuomenės apdova-
nojimų ceremonija. 

19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Suknelė vestuvėms.
00:50 Bastilijos diena.
02:20 Europos kinas. Mažumą kitokia.
03:45 Paberžė – nepaklusniųjų lizdas. 
04:20 Lasės ir Majos seklių biuras. 

Chameleono kerštas. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Premjera. Pasaka apie Lie-

taus fėją.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Mėlynoji planeta iš arti. Sugrįžimas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Serengetis.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Premjera. Neužmiršti. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Premjera. Laiko tiltai. 
23:50 Be stabdžių.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. Programa 

apie sveikatą. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Mano vieta. 
09.30 Nauja diena. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. Savaitės aktualijų 

analizė ir komentarai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Oponentai. 
03.40 „24/7“. 
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 Mano vieta. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Būk sveikas!“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Misija: dirbame sau“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 „Baltoji Iltis“.
14:05 „Kūdikis už 30 milijonų“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Pjūklo ketera“.
23:50 „Amitivilio siaubas. Pabudimas“.
01:30 „Universalus karys. Regene-

racija“.
03:10 „Karaliaus vardu 2. Du pasauliai“.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Arlo - kalbantis paršelis“.
13:40 „Princesė Ir Janekas“.
15:15 „Kadetė Kelė“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Paskutinės dienos Marse“.
00:35 „Šelmis-1. Žvaigždžių karų is-

torija“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų koman-

da“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija“.
01:40 „Pasitikėjimas“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Kietuoliai“.
04:30 „Rezidentas“.
05:15 „Atsargiai! Merginos“.

Šeštadienis, 2019-11-23

06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:15 „Zigis ir Ryklys“.
07:40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Slaptoji ko-

manda.
11:30 PREMJERA Akistata su lauki-

ne gamta. Kelionė su drambliu.
13:20 Rašalo širdis.
15:25 Sutrikusi mafija.
17:25 Kelionių panorama. Garseny-

bių atostogų dienoraštis
17:55 Gyvūnų pasaulis. 

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 KK2 penktadienis.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Kai svy-

la padai.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 Bado žaidynės. Strazdas 

giesmininkas. 2 dalis.
03:35 Programos pabaiga.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
08.30 Nauja diena. 
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2019“. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Pone prezidente”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.00 Viralas. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Viralas. 
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.40 Gyvenimas. 
05.40 Kryptys LT. 
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai”.

06:30 Oplia! 
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Oplia!.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Varom!“.
11:05 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai 

milžinai“.
12:15 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:50 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

CBet - Pieno žvaigždės. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas 

ginklas 3.
00:30 AŠTRUS KINAS Galutinis 

tikslas 4. 

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
taurė. 

07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:05 „Varom!“.
10:35 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai 

milžinai“.
11:40 „Lemtinga diena“.
12:40 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:45 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Neptūnas - Rytas. 
19:30 Žandaras iš San Tropezo.
21:40 „Narkotikų prekeiviai“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:45 Užtikrintas teisingumas.
01:40 Galutinis tikslas 4.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:15 „Zigis ir Ryklys“.
07:40 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Lego Skū-

bis-Dū. Holivudo vaiduokliai.
11:35 Šaunioji beždžionė.
13:30 Paskutinė mimezė.
15:25 Policijos akademija 5. Užduo-

tis Majamio pakrantėje.
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Lietuvos balsas. 

Senjorai. 
21:45 PREMJERA Bado žaidynės. 

Strazdas giesmininkas. 
00:25 PREMJERA Dimensijos.
02:15 Mano tobulas gangsteris.
03:50 Programos pabaiga.

22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2019“. 
23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pasaulio turgūs“.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Gyvenimas. 
05.10 Atliekų kultūra. 
05.50 Kaimo akademija. 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 „Pasaulio turgūs“.

18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Gandrų siuntų tarnyba.
21:15 Mano tobulas gangsteris.
23:10 Džo Purvinis. Gražuolis ne-

vykėlis.
01:20 Slaptas keleivis.
03:05 Programos pabaiga.

2019.11.25 d.
  Pirmadienis

01:55 Pasaulio dokumentika. Mėly-
noji planeta iš arti. Sugrįžimas.

02:50 Pasaulio dokumentika. Se-
rengetis.

03:45 Šventadienio mintys. 
04:15 Suknelė vestuvėms. 
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06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
09:15 „Stoties policija“.

10:15 „Paskutinis faras“.
11:10 „Daktaras Richteris“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!. 
21:00 Operacija „Kardžuvė“.
23:05 Mirtinas ginklas 3.
01:20 „Narkotikų prekeiviai“.
02:10 „Gyvi numirėliai“.
02:55 „Visa menanti“.

2019.11.27 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 PREMJERA „Parduotas gy-

venimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Paskutinė riba“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Rezidentas“.
01:55 „Pasitikėjimas“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Skubi pagalba“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 PREMJERA „Parduotas gy-

venimas“.
15:00 NAUJAS SEZONAS „Simp-

sonai“.
16:25 „TV3 orai“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Bus visko.
13:00 „PREMJERA Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Gaudyk laiką. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Prieš įstatymą.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 Terminatorius. Išsigelbėjimas.
03:20 Programos pabaiga.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 VIDO VIDeO. 
13:00 „PREMJERA Tik tu ir aš“.
13:30 „PREMJERA Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios..
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Eilinis 

Džo. Kobros prisikėlimas.
00:50 „Akloji zona“.
01:45 Prieš įstatymą.
03:25 Alchemija V. Asmeniškas ki-

nas. Kauno kino festivalis 2010. 
03:50 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:20 Programos pabaiga.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai”.
12.10 Viralas. 
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Laikykitės ten. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 Viralas. 
05.10 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras“.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai”.
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Orai.
18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Moterų daktaras“.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Skyrybos. 
22.00 Viralas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 Viralas. 
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 #NeSpaudai. 
05.10 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Stoties policija“.

09:25 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!. 
21:00 Kovų meistras.
22:50 Operacija „Kardžuvė“.
00:50 „Visa menanti“.
01:40 „Detektyvų istorijos“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Stoties policija“.

09:25 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!. 
21:00 Prisiminti pavojinga.
23:25 Kovų meistras.
01:15 „Visa menanti“.
02:05 „Detektyvų istorijos“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Stoties policija“.

09:25 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 

Lietkabelis - Rytas. 
21:00 Romeo turi mirti.
23:20 Prisiminti pavojinga.
01:40 „Visa menanti“.
02:25 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.26 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. 
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Neužmiršti. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Nuo... Iki... 
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Termi-

natorius. Išsigelbėjimas.
00:45 „Akloji zona“.
01:40 Kai svyla padai.
03:15 Programos pabaiga.

12.10 Mano vieta. 
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Viralas.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 Oponentai. 
05.10 Gyvenimas. 

2019.11.28 d.
 Ketvirtadienis

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Apgavikai 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 1.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu“.
00:35 „Skubi pagalba“.
01:25 „Rezidentas“.
02:15 „Pasitikėjimas“.
03:15 „Ekstrasensai tiria“.
04:40 „Kietuoliai“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.

19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Titanas“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Rezidentas“.
01:45 „Pasitikėjimas“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Skubi pagalba“.
04:55 „Atsargiai! Merginos“.

01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 „Prokurorai”.
05.50 „Pone prezidente”.
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u vę s  b u i t i n i s)

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Siūlomas darbas traktoriumi, javų kombainu arba miško 
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

Nemokamai, kokybiškai ir greitai sutvarkome savai-
miniais medeliais apaugusius sklypus, apleistas 

žemes. Kreiptis tik nuo 1 ha ploto.  Tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriu-
mi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Ge-
ros sąlygos. Atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius 
priedai. Reikalinga patirtis. Kreiptis tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas žemės ūkyje dirbti su technika,
 atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius priedai. 
Apmokamas atvykimas į darbą prie Leipalingio. 

Kreiptis tel. 8 677 25331

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Reikalingas meistras, galintis remontuoti 
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius  
automobilius. Tel. 8 613 91192

Transporto įmonei UAB „Transdina“ 
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(turintis CE kategoriją). Pervežimai: 
Lietuva – Lenkija – Lietuva. 
Savaitgaliai – namuose. 

Reikalingas autošaltkalvis sunkias-
voriams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės 
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

Avarinis automobilių 
ir patalpų atrakinimas. 
Durų spynų keitimas. 

Prekyba kokybiškomis 
durų spynomis. 

Tel. 8 698 09590
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Asmeniniai skelbimai
Eur, dvigulė ir viengulė lovos, sofa,  
spinta ir stalai. Tel. 8 616 48116

Šviestuvai, vežimėlis maistui, 
televizorius su priedėliu „Gold 
Star“, austos vilnonės lovatiesės, 
siuvimo mašina „Privileg“ vokie-
čių gamybos. Tel. 8 630 87652

2 siuvimo mašinos, mikrobangų 
krosnelė su griliumi, sieninis gobe-
lenas (I. Šyškino „Meškos miške“, 
250x150 cm). Tel. 8 682 50770

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(37 ir 51 cm), TV priedėlis – 15 
Eur, TV sieninis laikiklis – 7 Eur, 4 
kaitviečių elektrinė viryklė „Privi-
leg“ – 80 Eur, vaikiška lovytė – 17 
Eur, baltas rašomasis stalas – 20 
Eur. Tel. 8 686 43600

Naudotas odinis svetainės kom-
plektas 3+2. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 614 42187

Vokiškas mopedas „Solo“ 49 
cm3, kaina – 150 Eur, motociklas 
„Iž“ 1964 m. Kaina – 130 Eur. Žie-
minės padangos 195 x 65 x 15 – 
po 15 Eur. Vokiškas moteriškas 
dviratis, kaina – 45 Eur. Kriauklė 
(nauja, nedidelė) – 15 Eur. Įvairių 
išmatavimų dviračio ratai, kaina 
nuo 5 Eur. Tel. 8 616 22884

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Šaldytuvas „Snaigė 117-2“.  
Tel. 8 655 41008

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ už 60 Eur, automatinė 
skalbimo mašina „Whirpool“ už 
60 Eur, skalbimo mašina „AEG“, 
kaina – 80 Eur, šaldytuvas „Sam-
sung“ – 60 Eur. Tel. 8 650 87433

Šildymo katilas Kostrzewa Twin 
Bio 24 kW su 770 l kuro talpa ir 
papildomu VIDE NET moduliu. 
Kuras – granulės. Galima kūren-
ti malkomis. Pirktas 2015 m. už 
3334 Eur. Tel. 8 626 14199

Žemės ūkio produkcija

Bulvės – 50 kg, 10 Eur.  
Tel. 8 623 35267 

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Automobiliai ir jų dalys

Nissan Qashqai 2007 m., 1,5 l, 
dyzelis, klimatas, kruizo kontrolė, 
TA 2021-09. Kaina – 4300 Eur.
Tel. 8 662 14026

Automobilis „DACIA SANDERO“ 
+ 1, 2 benzinas iš Prancūzijos. 
Rida – 79 tūkst. km. 2011 m. Kai-
na – sutartinė. Tel. 8 629 64511

Skardiniai ratlankiai R16 (tvirt. 
skylės 5 x 108), su žieminėmis 
padangomis 215/55 R16, 4 vnt. 
Kaina – 100 Eur. Tel. 8 675 35062

Mini Cooper: 2003 m. juoda, 85 
kW, benzinas 1,6 l, be defektų. 
Tel. 8 684 71120

Nissan X-trail, 2003 m. 2 kom-
plektai padangų (vasarinės ir žie-
minės), kaina – 2600 Eur. Derina-
ma. Tel. 8 615 43483

Parduodamas techniškai tvar-
kingas automobilis Audi A4, 1,9 
l, universalas. TA - 2021-11, va-
riklis 1896 m3, 89 AG,(66kw), 
dyzelinas. Pridedamas sezoną 
važinėtų vasarinių padangų kom-
plektas su lietais R16 ratlankiais.  
Tel. 8 687 78869.

Žigulys I, istoriniai numeriai, TA iki 
2024 m. Zaporožietis 968, TA iki 
2024 m. Tel. 8 682 98506 

Sauskelnės TENA FLEX-L, TENA 
SLIP-L. Tel. 8 674 00450

Miškas, mediena, malkos

Parduoda malkas kaladėlėmis. 
Tel. 8 608 70658

Parduoda pušines malkas.  
Tel. 8 699 47732

Malkos kaladėmis. Tel. 8 656 
38881

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliais, kaladėmis, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035

Nuoma

2 kamb. butas Čiurlionio g. iki bir-
želio mėn. su baldais ir buit. tech-
nika. Kaina – 250 Eur + komun. 
mokesčiai. Tel. 8 617 41584

Išnuomojamas ilgalaikei nuo-
mai butas, 2 a. Merkinės g. 4.  
Tel. 8 687 73835

Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje arba parduodamas.  
Tel. 8 650 50962   

Ilgalaikei nuomai 3 kamb. butas 
Merkinės g. Tel. 8 686 70706

2 kamb. butas iki birželio mėn. 1-2 
asmenims, Veisiejų g. 45. Kaina 
160 Eur + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 678 28139

Kambarių nuoma statybininkams. 
Namas šalia Nemuno san. su vi-
sais patogumais, 80 kv. m. Gali 
gyventi iki 6 žmonių. Kaina – su-
tartinė. Tel. 8 675 92115

Nekilnojamas turtas

Skubiai parduodamas namas 
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas 
– 7, 13 a, kaina – 15 500 Eur.  
Tel. 8 616 48116

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Dovanoja

Nuostabaus grožio kačiukai: ru-
das katinėlis ir raina katytė ieš-
ko gerų, mylinčių šeimininkų.  
Tel. 8 656 79427

Du maži, juodi kačiu-
kai ieško gerų šeimininkų.  
Tel. 8 699 37867

Keičia 

2 kamb. butas keičiamas į trijų 
kamb. butą. Tel. 8  605 66661 

Perka

Perka išsimokėtinai 4 
kamb. butą Druskininkuo-
se, siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 654 82488

Perka garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 662 81354 

Ieško darbo

Apsaugos darbuotojo arba kiem-
sargio darbo. Tel. 8 629 64511

Plytelių klojėjas ieško darbo.  
Tel. 8 628 56495

Moteris ieško darbo  slaugyti ligo-
nius, padėti jiems namų ruošoje. 
Tel. 8 644 84291

46 m. vyras ieško bet ko-
kio darbo, gali dirbti ir naktį.  
Tel. 8 657 88639

Kiti daiktai

2 dujų balionai (vienas – tuš-
čias, kitas – pusė dujų).  
Tel. 8 673 77414

Antikvarinių laikrodžių kolekcija, 
tel. 8 600 61817

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
kieto kuro katilas „Burnit“.  
Tel. 8 656 38881

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su va-
rikliu. Tel. 8 656 38881

Centrinio šildymo katilas – 190 Eur, 
boileris – 50 Eur  ir dušo kabina. 
Svetainės minkštas kampas – 40 

Gyvenamasis namas Leipalingy-
je, 18 a sklypas. Kaina – 26 500 
Eur. Tel. 8 626 64747

2 kambarių butas Gardino g. 
renovuotame name 2 aukš-
tas iš 2. Kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 602 30471

Parduodamas namas Ricielių 
kaime, gera vieta, 28 a namų 
valda, kaina – 35 000 Eur.  
Tel. 8 670 9 9567

2 kamb. butas, 1, 5 a iš  5 a, 50, 
44 kv. m. Renovuotas namas, 
Ateities g. 30 A. 2 balkonai, gali-
ma įkurti ir ofisą. Tel. 8 621 77721

2 kamb. butas, 52 kv. m. Ateities 
g. 6, 4 a iš 9 a. Kaina – 36 000 
Eur, tel. 8 620 80577

Parduodamas garažas Leipalin-
gyje prie elektrinės. Tel. 8 614 
66815

Sklypas Neravų g. 35I (12 a, 
namų valda, miesto komuni-
kacijos, elektra, prie pat mies-
to ribos). Kaina – 22 000 Eur.  
Tel. 8 672 27300

 Sklypas Mildos g.  (9 a, namų 
valda, miesto komunikacijos, 
elektra, kraštinis sklypas, šalia 
Nemuno). Kaina - 65 000 Eur.  
Tel. 8 672 27300

 Sodas Dainavos sodų g. (100 
kv.m., 6 arų sklypas, graži vie-
ta, ribojasi su mišku, šalia visos 
miesto komunikacijos). Kaina – 
54 000 Eur. Tel. 8 672 27300 

Garažas prie Jaunimo užimtumo 
centro. Tel. 8 648 75983

2 kamb. butas, 34 kv. m. 3 aukš-
tas iš 9. Tel. 8 610 91301

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Gardino g. 56 G prie Alkos I 
tvenkinio. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 k. 50, 69 m2 bu-
tas 5/5 aukšte Liškiavos g. Kaina 
– 33 900 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kamb. 51 kv. m. butas Gar-
dino g. 33 name 7 aukšte, kai-
na – 39 500 Eur. Nerenovuotas.  
Tel. 8 650 27321

Švendubrės kaime parduo-
damas žemės ūkio paskirties 
sklypas 3, 35 ha po apriboji-
mų, galima kurti ūkininko so-
dybą. 70 m iki Nemunykščio 
pakrantės. Kaina – 20 000 Eur.  
Tel. 8 641 06937

Parduoda dviejų kambarių butą, 
Antakalnio g.1 8, 48,50 kv. m.  
Tel. 8 621 92956

1 kamb. vidinį butą 29 kv. m. Vei-
siejų g. 10, po remonto, 1 a iš 5. 
Kaina – 35 000 Eur. Be tarpininkų. 
Tel. 8 639 52527

2 aukštų gyvenamasis namas, 9 
a sklype, Ratnyčios g. 2 už 105 
000 Eur arba keičia į butą Vilniuje.  
Tel. 8 602 10802

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai, M. K. Čiurlionio g. 120, šalia 
miško. Atlikti geodeziniai matavi-
mai, yra elektra, miesto komuni-
kacijos. Tel. 8 602 10802

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kie-
tu kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, sklypas 6a. Kaina – 55 
000 Eur. Tel. 8 696 10088

Bulvės – 50 kg, 10 Eur. 
Tel. 8 623 35267 

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas, 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius 
santechnikos ir elektros darbus. Tel.  8 689 61667

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

Išsinuomočiau nebrangiai 1 
kambario butą. Tel. 8 641 81239
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu 
info@manodruskininkai.lt


