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Druskininkai jau pakvietė į stebuklingą 
Kalėdų pasaką!

Šeštadienį Druskininkų Pra-
mogų aikštėje susirinkusių 
druskininkiečių ir kurorto sve-
čių laukė įspūdingas reginys 
– lazerio skraiste padabintos 
eglės ir kalėdinių eglučių par-
ko įžiebimas bei Kalėdų mies-
telio atidarymas. Druskininkai 
ir vėl visu šventiniu laikotar-
piu kvies į nuostabią Kalėdų 
pasaką kurorte, kuriame pildy-
sis visi gražiausi norai ir vyks 
šventiniai stebuklai! 

Šeštadienio vakarą buvo iškil-
mingai įžiebta Didžioji miesto eglė, 
šiemet ypatingai puošni, o ant jos 
viršūnės sumontuota unikali la-
zerio „skraistė“ tiesiog prikaus-
tė susirinkusiųjų į šventę dėmesį. 
Tądien atidarytas ir tradicinis ka-
lėdinių eglučių parkas, kuriame ir 
šiemet puikuojasi daugiau kaip 50 
originalių formų, iš skirtingų me-
džiagų pagamintų kalėdinių kom-
pozicijų, išradingai papuoštų gyvų 
ir meniškai sukurtų eglučių. Kaip ir 
kasmet,  šventiniu laikotarpiu pra-
eivių akį traukia žiemą neveikiantį 
muzikinį spalvų fontaną pakeitusi 
šviečianti elektros lempučių insta-
liacija.

Šiemet pirmą kartą druskinin-
kiečiai ir miesto svečiai pakvies-
ti ir į Kalėdų miestelio atidarymą 
– jis šurmuliuos per visą švenčių 
laikotarpį. 

Įspūdingai papuoštos ir įvai-
rios kurorto erdvės – visus pasi-
tiko šviesos instaliacijos su pasa-
kų personažais, kalėdinė mugė, 
amatininkai. Prie pat Didžiosios 
eglės puikuojasi šventiniai ku-

polai, kuriuose rengiamos įvairių 
Savivaldybės įstaigų edukacijų 
programos. 

Šventinį renginį vainikavo įspū-
dingi šventiniai fejerverkai, jauni-
mo grupės „Original Copy“ kon-
certas. O šeimos su pačiais 
mažiausiais vaikučiais buvo kvie-
čiamos užsukti į Kalėdų senelio 
rezidenciją.

Šv. Kalėdų laukimas – ir gerų 
darbų metas, o prasidedančio 
gerumo sezono pradžią pažy-
mėjo kasmetė „Maltiečių sriubos“ 
paramos akcija, surengta šešta-
dienį Vilniaus alėjoje. Druskinin-
kiečiai bei miesto svečiai buvo 
kviečiami vaišintis sriuba ir paau-
koti vienišiems senoliams. Sriu-
bos dalijimo akcijoje dalyvavo ir 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

Pramogų aikštės scenoje organi-
zuotas teatralizuotas šventinis vai-
dinimas, kuriame svarbiausias vei-
kėjas buvo iš padebesių nusileidęs 
tikrų tikriausias Kalėdų Senelis.

Sausakimšai užpildytoje Pra-
mogų aikštėje eglės įžiebimo ilgai 
laukti nereikėjo. Kalėdų Seneliui 
į sceną pakvietus savivaldybės 
merą R. Malinauską ir LR Seimo 
narį Zenoną Streikų, po trumpų 
ir šiltų sveikinimo žodžių, sceno-
je ir aikštėje apsikabinę šventės 
dalyviai įžiebė pagrindinę miesto 
eglę. Žaliaskarės lazerio skrais-
tė ir galingi fejerverkai ryškiomis 
spalvomis nušvietė vakarėjantį 
kurortą.

Pagrindinės miesto eglės ir tra-
dicinio Kalėdinių eglučių par-

ko įžiebimu bei Kalėdų miestelio 
atidarymu prasidėjo daugiau nei 
mėnesį truksiantis šventinių ren-
ginių maratonas.

Sekmadienį Vilniaus alėjoje 
buvo atidaryta prakartėlė, kurioje 
ir šiemet bus galima išvysti visų 
taip mylimas aveles. Kaip patikino 
Druskininkų kultūros centro direk-
torė Rimutė Viniarskaitė, prakar-
tėlė yra šildoma infraraudonų-
jų spindulių šildytuvais, gyvūnai 
nuolat turi ėdalo, yra saugūs. Pra-
kartėlės atidarymo metu koncer-
tavo Druskininkų sakralinės muzi-
kos ansamblis.

Šventiniu laikotarpiu visi kvie-
čiami aplankyti laisvalaikio ir užsi-
ėmimų, amatų centro „Menų kal-
vė“ namelius. Artėjančių Kalėdų 
atmosfera apgaubia visą šeimą, 
mažieji gali parašyti laišką ir jį pa-
likti Kalėdų seneliui, kartu su tėve-
liais sukurti sveikinimą draugams 
ir artimiesiems, veikia Advento 
vainiko ir vaško žvakių dirbtuvė-
lės, rengiamos retro valandėlės.

Šventės metu kalbinti druski-
ninkiečiai ir miesto svečiai dalijo-
si pačiais geriausiais įspūdžiais 
ir emocijomis. „Druskininkų eglu-
tė – pati gražiausia! Lazeriu pa-
puošta karūna atrodo įspūdingai, 
nieko panašaus nebuvome matę”, 
– džiaugsmo neslėpė druskinin-
kiečiai. „Pajautėme tikrą Kalėdų 
dvasią, vaikai krykštauja, džiū-
gauja, gausu įvairiausių edukacijų, 
mažoji nori greičiau aplankyti jau-
kiąją Kalėdų Senelio rezidenciją, 
apkabinti Kalėdų Senelį ir išsaky-
ti savo slapčiausius norus“, – antri-
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Šeštadienio vakarą buvo iškilmingai įžiebta Didžioji miesto eglė, šiemet ypatingai puošni, o ant jos viršūnės sumontuota unikali lazerio „skraistė“ tiesiog prikaustė susirinkusiųjų į šven-
tę dėmesį/Roberto Kisieliaus nuotrauka

no kita šeima. „Nuostabu! Kaskart 
liekame maloniai nustebinti ir pa-
kerėti Druskininkuose per šventes 
mus supančio grožio“, – šypsojosi 
iš Ukrainos atvykę miesto svečiai.

Visą šventinį laikotarpį druski-
ninkiečių ir kurorto svečių lauks 
daugybė įvairių renginių, kurie 
miesto gyventojus ir svečius pa-
kvies ir įtrauks į smagų švenčių 
šurmulį. Gražiausios Kalėdos ir 
pati jaukiausia kalėdinė atmosfe-
ra visų laukia Druskininkuose!

Daugiau nuotraukų – 5-ame 
puslapyje
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Savanorystė – galimybė išbandyti save
Kasmet gruodžio 5-ąją mini-

ma Tarptautinė savanorystės 
diena, skirta supažindinti vi-
suomenę su savanorių tarny-
bomis, skatinti žmonių norą 
įvairiose srityse pasiūlyti savo 
paslaugas ir savo šalyje, ir už-
sienyje. Druskininkai – toli pa-
žengę savanorystės skatinimo 
srityje, todėl verta supažindinti 
druskininkiečius su šios svar-
bios veiklos detalėmis.

Savanoriai – įvairaus amžiaus 
žmonės

Savanorių veikloje dalyvauja 
ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus 
žmonės. Pastarieji dažnai į sa-
vanorystės veiklą įsitraukia, kad 
neprarastų per gyvenimą įgytų 
įgūdžių ir kvalifikacijos arba įgy-
tų naujų žinių. Savanorystė sen-
jorams padeda išgyventi ir įveik-
ti vienatvę, atrasti naujas veiklas, 
susipažinti su skirtingais žmonė-
mis, surasti naujų draugų ir ben-
draminčių.

Jaunimui savanorystė suteikia 
patirties įvairiose veiklose, ben-
dravimo su darbdaviais ir vy-
resniais kolegomis, galinčiais 
išmokyti įvairių kompetencijų. Įgy-
damas vis naujų įgūdžių, žmogus 
įgauna daugiau pasitikėjimo sa-
vimi, tampa atsparesnis stresi-
nėms situacijoms, o tai neabejoti-
nai nulemia geresnę jo savijautą. 
Savanorystė – ir galimybė išban-
dyti save, surasti naujas, įdomias 
veiklos sritis, naujus darbus. Tai – 
savotiški mainai, skatinimasis da-
lintis. Ši veikla kuria pridėtinę ver-
tę ne tik pačiam žmogui, bet ir 
visai aplinkai, visuomenei

Būti savanoriu – tai ne tik dalinti 
savo laiką, dėmesį, fizines ir dva-
sines jėgas kitiems, būti savano-
riu – tai įdomios pažintys ir ben-
drystės džiaugsmas, galimybė 
atrasti save, susivokti, ką norėtum 
veikti gyvenime. Tai – ir patirtis, ir 
nuolatinis tobulėjimas, ir dvasinis 
malonumas.

Įvairios savanorystės rūšys
Yra kelios savanorystės rūšys. 

Tai gali būti trumpalaikė veikla, 
kai savanoris prisideda prie kon-
krečios veiklos, akcijos ar užda-
vinio, nereikalaujančio ilgalaikio 
įsipareigojimo. Ilgalaikei savano-
rystei asmuo įsitraukia į organiza-
cijos veiklą ir reguliariai dalyvau-
ja joje (pvz., daugiau nei 3 mėn.). 

Dar viena savanorystės rūšis – 
savanoriška tarnyba, kai iš anks-
to numatytas savanoriškos vei-
klos atlikimo laikotarpis, aiškiai 
apibrėžti veiklos tikslai, turinys, 
užduotys, organizavimo sąlygos, 
o taip pat ir savanorio teisinės bei 

socialinės apsaugos aspektai. 
Savanoriškoje tarnyboje asmuo 
dirba kiekvieną darbo dieną po 
kelias valandas, dalyvauja organi-
zacijos vykdomuose pasirengimo 
savanoriškai veiklai ir saviugdos 
kursuose, gauna jo savanoriškos 
veiklos patirtį ir įgytas kompeten-
cijas liudijantį dokumentą. 

Savanoriauti gali visi
Savanoriauti Druskininkų savi-

valdybėje gali visi asmenys nuo 
14 m. bet kurioje ne pelno sie-
kiančioje organizacijoje. Taip pat 
šiuo metu Druskininkų savival-
dybėje yra 5 akredituotos sava-
norius priimančios organizacijos 
(PO): Jaunimo užimtumo centras, 
lopšelis-darželis „Žibutė“,  Soci-
alinių paslaugų centras, Turizmo 
ir verslo informacijos centras, Vil-
niaus Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centro Druskininkų filialas, 
kitos organizacijos laukia, kol bus 
baigtas akreditacijos procesas. 
Asociacija „Padėkime vaikams“ 
šiais metais akredituota, kaip sa-
vanorystę organizuojanti organi-
zacija (SVO) – šios organizacijos 
yra viena iš kertinių Jaunimo sa-
vanoriškos tarnybos organizavi-
mo dalių. 

SVO organizacijoje savanoriau-
ja arba dirba mentorius, organi-
zacija siekia surasti geriausiai 
savanorio poreikius atitinkančią 
organizaciją ir užtikrinti kokybiš-
ką savanoriškos veiklos įgyvendi-
nimą bei įgytų kompetencijų į(si)
vertinimą. 

Savanorystė – jaunimui 
Nuo kitų metų pradžios Druski-

ninkų savivaldybėje 14-29 metų 
jaunuoliai galės atlikti Jaunimo 
savanoriškos tarnybos (JST) pro-
gramą. Bus galimybė ne tik atras-
ti patinkančią veiklos kryptį, bet ir 
geriau pažinti save, ugdyti ben-
drąsias kompetencijas ir stiprin-
ti pasitikėjimą savimi. Savano-
riai, kurie įgyvendina daugiau nei 
3 mėnesius tarnybos, įgyja JST 
Pažymėjimą – dokumentą patvir-
tinantį tarnybos metu įgytus ar 
sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 
mėn. (ne mažiau nei 40 val./mėn.) 
nenutrūkstama tarnyba užtikri-
na galimybę įgyti 0,25 stojamojo 
balo. Šiuo metu vyksta papildoma 
registracija į JST programą. Re-
gistracijos anketa https://jst.jrd.lt/
newCandidate; daugiau informa-
cijos https://jrd.lt/savanoryste/jst

Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre jaunimas gali prisijungti 
prie tokių didžiųjų renginių, kaip 
„Holy Pine“ ar „Naktinis Krepši-
nis“ savanorių komandų, atlikti 
trumpalaikę ar ilgalaikę savano-

rystę, bet ir išbandyti tarptauti-
nės savanorystės galimybes. 
Druskininkų JUC yra akredituo-
ta Europos solidarumo korpuso 
organizacija – tai Europos Są-
jungos programa, kuri suteikia 
jaunimui (18-30 m.) galimybių 
savanoriaujant, atliekant prakti-
ką, dirbant, įgyvendinant pačių 
inicijuotus projektus ir kurti nau-

dą vietos ar visos Europos ben-
druomenėms.

Įgyvendina daug projektų
Dideliam savanorių skaičiui 

Druskininkuose įtakos turi Vals-
tybės ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos finansuojami soci-
alinės veiklos bei socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektai, kurių 
metu teikiamos paslaugos neįga-
liesiems. Projektus vykdo įvairios 
nevyriausybinės organizacijos, 
kurios, užsibrėžtiems tikslams 
pasiekti, pasitelkia savanorius. 

Daugiau informacijos: https://
www.druskininkusavivaldybe.
lt/go.php/lit/img/8

Violeta Grigorienė, Savivaldybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoja: „Druskininkų savivaldybės administra-
cija palaiko savanorystės idėją, skatindama visus dalyvauti 
įvairiose savanoriškose veiklose. Lietuvoje keičiantis po-
žiūriui į savanorystę ir vis labiau pripažįstant jos įnašą į vi-
suomenės gerovę ir socialinių ryšių stiprinimą, bendruo-
meniškumu pasižymintys Druskininkai ne tik puoselėja 
savanorystę bendruomenėje ir renginiuose, bet ir įgyvendina 
Lietuvos mastu unikalius projektus. Druskininkų savivaldy-
bės finansuojamas Asociacijos „Padėkime vaikams“ įgyven-
dinamas projektas „Ypatinga draugystė“ yra vienas iš tokių 
pavyzdžių. Jaunuoliai savanoriai apmokomi ir bendrauja, pra-
leidžia kartu laiką su negalia turinčiais vaikais, kuriems toks 
socialinis ryšys yra itin vertingas, padeda atsiskleisti gebėji-
mams, ugdo saviraišką, stiprina pasitikėjimą savimi. Savival-
dybėje inicijuotų renginių, organizuotų diskusijų, tokių kaip 
„Popietė su savanoriais“ ar „Savanoriauk ir auk“, „Savano-
rystė. Ką ji man duoda?“ metu ryškėja brandus visuomenės požiūris ir didėjantis savanorystės svarbos 
suvokimas. Sveikindama visus su Tarptautine savanorystės diena, nuoširdžiai dėkoju savanoriams už 
jų kasdien atliekamus gerus darbus ir kviečiu prisijungti prie savanorystės judėjimo“.

Savanorystė – tai ir galimybė išbandyti save, surasti naujas, įdomias veiklos sritis, įgyti unikalios patirties/Drus-
kininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkuose ne tik puoselėjama savanorystė bendruomenėje ir renginiuose, bet ir įgyvendinami Lietuvos 
mastu unikalūs projektai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Ar opozicijai nerūpi Druskininkų problemos?
Praėjusį ketvirtadienį su-

šauktame Druskininkų savival-
dybės tarybos posėdyje poli-
tikų akiratyje buvo vienuolika 
klausimų, posėdyje dalyvavo 
21 tarybos narys. Visus spren-
dimų projektus Taryba patvirti-
no, tačiau keistai nuteikė opo-
zicijos atstovų neturėjimas 
nuomonės druskininkiečiams 
svarbiais klausimais. 

Finansų ir apskaitos skyriaus 
vedėja Julija Ramanauskienė pri-
statė Savivaldybės biudžeto ko-
rekcijas, pagal kurias siūloma 195 
tūkst. eurų padidinti 2019 metų 
Savivaldybės biudžeto pajamas 
ir tokia pačia suma planuoti asi-
gnavimus. 

Didžiausią asignavimų dalį su-
daro mokymo lėšos, paskirstytos 
švietimo įstaigoms, pinigai Savi-
valdybės prisidėjimui prie įgyven-
dinamų projektų bei lėšos įstaigų 
vykdomoms programoms. 

Ūkio skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Saulius Žilevičius pa-
teikė Tarybos sprendimo projek-
tą, pagal kurį bus koreguojamas 
Savivaldybės teritorijoje esan-
čio apleisto ir neprižiūrimo turto, 
priklausančio privatiems ir juridi-
niams asmenims, sąrašas. Dalis 
savininkų susitvarkė apleistą tur-
tą, todėl penkis objektus nuspręs-
ta išbraukti iš šio sąrašo. Į sąrašą 
buvo įtrauktas naujas objektas – 
V.Kudirkos g. 1 esantis pastatas. 
Apleistam ir neprižiūrimam turtui 
taikomas didesnis – 3 proc. turto 
mokestis. 

Bendrovės „Druskininkų vande-
nys“ direktorius Mindaugas Jaske-
levičius supažindino Tarybos na-
rius su Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos siūlymu per-
skaičiuoti geriamojo vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
bazines kainas. Savivaldybės tary-
ba patvirtino naują bazinę vandens 
kainą, kuri išliko viena iš mažiausių 
Lietuvoje. Išsamiau apie kainų po-
kyčius – lapkričio 28 d. savaitraš-
tyje „Mano Druskininkai“ (Nr. 232).

Tarybos posėdyje buvo pritar-
ta UAB „Litesko“ filialo „Druski-
ninkų šiluma“ 2019 metų investi-
cijų plano papildymui 134 tūkst. 
eurų suma, įtraukiant Savivaldy-
bei svarbius objektus. Tai – stato-
mo Kultūros centro šilumos trasos 
perkėlimas, projektai Klonio ir An-
takalnio gatvėse, kurių įgyvendini-
mas sumažins nuostolius perdavi-
mo tinkluose ir nepadidins šilumos 
kainos vartotojams. Kad nedidė-
tų šilumos kainos, verslas iki 50 
proc. gali prisidėti prie šilumos įva-
dų įrengimo į privačius objektus.

Taip pat pristatyta Druskininkų 
savivaldybės aplinkos monitorin-
go 2020-2025 m. programa, pagal 
kurią bus nuolat tiriama ir vykdoma 
kurorto aplinkos stebėsena – oro, 
vandens, triukšmo situacija, o atas-
kaitos nuolat pristatomos Tarybai.

Tarybos nariams buvo pateiktas 
sprendimo projektas, kuriame pra-
šoma perduoti valstybinės žemės 
sklypus Druskininkų savivaldybei 
valdyti, naudoti ir jais disponuoti pa-
tikėjimo teise. Tai sudarys palankias 
sąlygas naujoms investicijoms. 

Balsuojant už penkis iš vienuo-
likos druskininkiečiams aktua-
lių sprendimų projektus, visi trys 
opozicijos atstovai išreiškė savo 
tradicinę poziciją – nei pritarė, nei 
nepritarė sprendimų projektams 
– susilaikė. 

Pritrūko moralinės drąsos?
Meras Ričardas Malinauskas: „Nors kiekvienas Tarybos narys lais-

vai renkasi, kaip jam balsuoti, tačiau opozicijos balsavimo pozicija „susi-
laikė“ man yra sunkiai suprantama. Gal tokia pozicija pasirenkama tada, 
kai politikas neturi jokių argumentų „prieš“, tačiau neturi moralinės drą-
sos pripažinti, jog sprendimas yra teisingas.

Biudžetas – tema, iš kurios galima daryti politiką. Mūsų opozicija nieko 
neturi protinga pasiūlyti biudžeto tema, net negali pateikti ir jokių pasta-
bų? Ar jiems druskininkiečių reikalai nerūpi, rūpi tik politikavimas?

Jei verslas išsinuomos sklypus, juose atsiras veikla, bus ir naujų darbo 
vietų. Savivaldybė, perėmusi sklypus patikėjimo teise, galės skelbti auk-
cionus, atsiras galimybė pritraukti investicijų. Tai labai naudinga Drus-
kininkams, todėl keistai atrodo, kai politikai, kurie deklaruoja dirbantys 
Druskininkų labui, susilaiko nuo tokio sprendimo. 

Nesuprantu, kodėl pozicija susilaikė, balsuojant ir dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų pla-
no papildymo. Pristatant Taryboje šį klausimą, buvo aiškiai pasakyta, kokios tai investicijos, kodėl jos daromos 
ir kokią turėsime naudą – atsiras naujų vartotojų, pagerės paslaugų kokybė, o tai druskininkiečiams yra labai 
svarbu. 

Susilaikydami dėl „Druskininkų vandenų“ bendrovės pateiktų pasiūlymų, keičiant vandens kainas, opozicijos 
atstovai parodė nepagarbą puikiai dirbančiai Savivaldybės įmonei. Vietoj to, kad pasidžiaugtų, jog esame tarp 
geriausių vandens tiekėjų, tiekiame vieną iš pigiausių ir kokybišką vandenį, jie išsisuka nuo sprendimų. Kodėl 
ignoruojamas sprendimų priėmimas? Ar opozicijai nerūpi Druskininkų problemos?“. 

Visus sprendimų projektus Taryba patvirtino, tačiau keistai nuteikė opozicijos atstovų neturėjimas nuomonės druskininkiečiams svar-
biais klausimais/Laimučio Genio nuotrauka

Pasaulinėje turizmo ir pramogų parodoje – naujos idėjos Druskininkams

Norėdami išlikti turizmo ir pra-
mogų lyderio pozicijoje, Drus-
kininkai turi nuolat atsinaujinti 
ir pasiūlyti turistams bei ku-
rorto svečiams naujovių. Idė-
jų naujiems projektams randa-
ma inovacijas pristatančiuose 
tarptautiniuose renginiuose.

Lapkričio mėnesį mero Ričardo 
Malinausko vadovaujama savi-
valdybės vadovų bei UAB „Drus-
kininkų sveikatingumo ir poilsio 
centro AQUA“ (toliau AQUA) val-
dybos narių delegacija lankėsi 
Orlando (JAV) mieste surengtoje 
Pasaulinėje atrakcionų pramonės 
parodoje. Vizito tikslas – susipa-
žinti su techninėmis ir technolo-
ginėmis inovacijomis, kurias būtų 
galima pritaikyti, plečiant AQUA 
teikiamų paslaugų spektrą. Taip 
pat buvo aplankyti kiti JAV objek-
tai, kad užsienio patirtis būtų 
pritaikyta Druskininkų savival-
dybėje, rengiant ir vykdant inves-

ticinius ir kitus projektus turizmo, 
kultūros, kurorto plėtros srityje.

Druskininkų savivaldybės dele-
gacija per keturias parodos die-
nas susitiko su Olandijos, Itali-
jos, Prancūzijos, JAV ir kitų šalių 
investuotojais. Ypatingas dėme-
sys buvo skiriamas pokalbiams 
apie neseniai Savivaldybės per-
imtą slidinėjimų trasų objektą 
„Snow Areną“, siekiant visą tra-
są maksimaliai gerai įveiklin-
ti ir paruošti sąlygas naujo ope-
ratoriaus pritraukimui. Parodoje 
buvo apžiūrėtos sintetinės dan-
gos, reikalingos „Snow Arenos“ 
lauko trasai, kad ji galėtų veikti vi-
sus metus. Kalbėta apie vasaros 
slidinėjimą, pramogas su padan-
gomis, taip pat ieškota galimy-
bių, kaip būtų galima šalia „Snow 
Arenos“ plėtoti kitas veiklas – 
bobslėjų, kartingų, rogučių ir ki-
tas pramogas. Buvo sutarta, kad 
investuotojai parengs investicinį 

planą dėl šio objekto išvystymo ir 
netrukus jį pristatys Savivaldybei.

„Susitikome su italais dėl dirb-
tinės dangos šalia „Snow Are-
nos“, pratęsėme anksčiau Drus-
kininkuose pradėtas diskusijas. 
Jie mums parengė naujų pasiū-
lymų, kuriuos parodos metu apta-
rėme. Netrukus pažadėjo atsiųs-
ti galutinius pasiūlymų variantus“, 
– pasakojo vienas iš delegacijos 
narių AQUA valdybos narys Algir-
das Svirskas.

Delegaciją parodoje sudomino 
galimybė šiuolaikiškai ir nebran-
giai Druskininkuose įgyvendin-
ti naujas veiklas. Pasinaudojus 
parodoje matytais pavyzdžiais, 
labai patraukli atrodo galimybė 
K. Dineikos sveikatingumo parke 
įrengti mini golfo erdvę – pramo-
gų oazę, panaudojant natūralius 
gamtinės aplinkos privalumus – 
pušis, tiltelius, upelį. Tai būtų nau-
ja puiki vieta ir vaikams, ir suau-

gusiems gerai praleisti laiką.
Orlando parodoje mūsų dele-

gacijai susidomėjimą sukėlė ori-
ginalūs pramoginiai objektai, ga-
lintys praplėsti pramogų spektrą, 
pavyzdžiui, naujausių technologi-
jų oro balionai, į 150 metrų aukštį 
pakeliantys atrakcionai ir unikalūs 
apžvalgos ratai.

Druskininkų delegacija sulaukė 
įdomaus pasiūlymo, kuris padėtų 
stiprinti kurorto įvaizdį socialinia-
me lygmenyje. Projektas apims 
palankios aplinkos ir draugiš-
ko kurorto kūrimą visų socialinių 
grupių klientams, kad Druskinin-
kai galėtų teikti kito lygmens pas-
laugas. Jei pavyktų įgyvendinti šį 
projektą, Druskininkai taptų serti-
fikuotu kurortu ir pavyzdžiu visai 
Europai.

Kaip tokio projekto sėkmės pa-
vyzdys buvo pateiktas vienas iš 
JAV miestų. Jau ateinančių metų 
pradžioje aptarti šio projekto į 

Druskininkus atvyks JAV ir kitų 
šalių atstovai.

Kelionės metu Druskininkų de-
legacija aplankė ne vieną Flori-
dos turizmo ir pramogų objektą, 
domėjosi gyvenamosios aplinkos 
formavimo bei objektų priežiūros 
ypatumais. Druskininkiečiai buvo 
maloniai nustebinti Floridos ypa-
tingos švaros ir privačiuose kvar-
taluose, ir viešosiose erdvėse. 

„Visi Druskininkų unikalūs pro-
jektai yra paremti geriausia pa-
saulio praktika. Mes nuolat va-
žiuojame susipažinti su tuo, kas 
naujausia pasaulyje, nes iš to-
kių išvykų parsivežame vertingų 
idėjų mūsų kurortui. Nė iš vienos 
kelionės negrįžtame tokie patys, 
kaip išvažiavome. Kelionės mus 
praturtina patirtimis, įspūdžiais, 
emocijomis, dovanoja naujų susi-
tikimų, pamokų bei naujų objektų 
Druskininkuose“, – sakė meras R. 
Malinauskas.

Meras R.Malinauskas susidomėjo mini 
golfo erdvėmis/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Poilsio erdvės su mini golfu gali būti įrengtos, panaudojant gamtos reljefo ypatumus, K. 
Dineikos sveikatingumo parke/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų delegacija po susitikimo su užsienio kolegomis po diskusijų apie naujus 
projektus kurorte/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Geros valios žmones pasidalinti gerumu subūrė labdaros renginys 

„Po angelo sparnu“
Lapkričio mėn. 29 d. pilnu-

tėlėje skoningai papuošto-
je „Grand SPA Lietuva“ kon-
ferencijų salėje organizuotas 
tradicinis 11-asis Druskininkų 
LIONS moterų klubo labdaros 
renginys „Po angelo sparnu“. 
Labdaros renginį pradėjusi 
LIONS klubo prezidentė Lina 
Viselgienė jautriai kreipėsi 
į susirinkusiuosius ir padė-
kojo, kad druskininkiečiai ir 
miesto svečiai geranoriškai 
atsiliepia į mūsų klubo kvie-
timus, širdies gerumo vedini 
skuba padėti  nelaimės ištik-
tiems žmonėms. 

Nuoširdžių druskininkiečių 
ir mūsų miesto svečių dėka 
per dvylika metų pagelbėta 53 
mūsų jauniesiems bendruo-
menės nariams, kuriuos išti-
ko bėda. 

Penkiolikai iš jų buvo siste-
mingai padedama kasmet – 
stebima vaikų būklė, kad, rei-
kalui esant, būtų suteikta taip 
šeimoms reikalinga finansinė 
pagalba.

Druskininkų LIONS moterų klu-
bas, veiklą pradėjęs 2007 m., 
Druskininkų savivaldybėje žino-
mas, kaip aktyvus iniciatyvių mo-
terų sambūris, kasmet ieškantis 
vis kitokių galimybių padėti sun-
kiai sergantiems vaikams, dau-
giavaikėms bei nelaimės ištik-
toms šeimoms. 

Savivaldybės bendruomenė-
je populiarūs klubo organizuoja-
mi labdaros renginiai „Po angelo 
sparnu“, visiems žinoma „Talen-
tingų vaikų stipendija“, kurią kas-
met gauna jaunasis Druskininkų 
krašto menininkas savo gabu-
mams plėtoti. 

Laukiama ir akcija „Akinukai“, 
padedanti sunkiai besiverčian-
čioms šeimoms apsirūpinti šia 
reikalinga priemone. Klubo mo-
terys dalyvauja ir kalėdinėse kek-
siukų pardavimo akcijose, kurių 
metų surinkti pinigėliai atitenka 
vaikams, kuriems reikia pagal-
bos. 

Daug laiko ir dėmesio klubas 
skiria tarptautinių LIONS stovy-
klų populiarinimui ir jaunimo pa-
skatinimui dalyvauti jose, kultū-
ros renginiams, LIONS QUEST 
programos įgyvendinimui mo-
kyklose, bendradarbiavimui su 
miesto jaunimu, savanorystės 
idėjų skatinimui. 

Talentų stipendijas (po 300 
Eur) jau gavo 9 druskininkie-
čiai. 7 jaunuoliai, remiami klu-
bo, buvo išvykę į tarptautines 
LIONS stovyklas. 2019 m. šis 
klubas išėjo į tarptautinę areną 
ir pasirašė partnerystės sutar-
tį su Paryžiaus Fontenay LIONS 
klubu. 

Labai gražu, kad ir visi 34 Lie-
tuvos LIONS klubai pamėgo 
mūsų kurortą ir čia organizuo-
ja metinius renginius. Bendras 
mūsų klubų darbas Druskinin-
kams papuošti – „LIONS šim-
tmečio“ magnolijų sodelis prie 
centrinio miesto fontano.

Na, o praėjusį savaitgalį organi-
zuotos renginio „Po angelo spar-
nu“ vedėja, LIONS kubo narė Vio-
leta Petkevičienė nuoširdžiai ir 
šiltai vedė vakarą.

Į pakylėtą ir emociškai atvirą 
labdaros renginio atmosferą su-
šildė Druskininkų savivaldybės 
mero Ričardo Malinausko sveiki-
nimo kalba, skatinanti veikti. 

Įkvėpė ir kunigo Vaido Vaišvi-
lo ištarti žodžiai: „Padėdamas 

kitam, niekada negalvok, kiek 
davei, Dievas Tau atlygins už ge-
rumą“. Visų laukta garsaus daini-
ninko Merūno Vitulskio muzikinė 
programa „Iš širdies į širdį“ dar-
niai siejosi su labdaros renginio 
idėja. Klausėmės ne tik jau gir-
dėtų, visus užbūrusių dainų, bet 
ir paties dainininko autorinių kū-
rinių. 

Pristatydamas kiekvieną atlie-
kamą dainą, su šiltai jį priėmu-
sia publika dainininkas dalinosi 
gyvenimiškomis istorijomis, nuo-
širdžiais prisiminimais. Tarptauti-
nio pripažinimo muzikos pasau-
lyje sulaukęs charizmatiškasis 
tenoras M. Vitulskis druskinin-
kiečius sužavėjo profesiniu meis-
triškumu, nuoširdžiu bendravimu 
su publika, atidumu kiekvienam 
klausytojui. 

Renginio pertraukos metu su-
rengta ir laimingų bilietų loterija. 
Artėjant Šv. Kalėdoms, gražiau-
siai metų šventei, už bilietus su-
rinktais pinigėliais bus pasida-
linta su šeimomis, kurių vaikai 
sunkiai serga ar pateko į nelai-
mę. 

Mums visiems svarbu dalin-
tis gerumu, kad remiami vaikai, 
juos auginančios šeimos jaus-
tų, kad yra bendruomenės nariai, 
nepalikti ir nepamiršti – lyg arti-
mų draugų būryje. Čia negalime 
neprisiminti mūsų genijaus M. K. 
Čiurlionio minties: „Ne tik tie, ku-
rie turi milijonus, ir ne tik tie, ku-
rie milžinais vadinami, daro gera 
kitiems.“

Druskininkų LIONS moterų klu-
bas nuoširdžiai dėkoja visiems 
mūsų vakaro dalyviams, pirku-
siems bilietus į labdaros rengi-
nį, vakaro svečiams, Paryžiaus, 
Kauno, Alytaus LIONS klubų bei 
Druskininkų ROTARY klubo na-
riams, renginį fotografavusiam 
Robertui Kisieliui.

Dėkojame: valymo kompanijai 
„North Clarity“, paaukojusiai 1000 
Eur, „Grand SPA Lietuva“, „Vitaf-
lora“, „Kamilėja dekoracijos“. 

Ačiū tariame loterijos prizų stei-
gėjams: „Kamėjai“, „If draudimui“, 
„Draugystės sanatorijai“, viešbučiui 
„Violeta“, „Upa“, „Lesta“, „Inkliuzija“, 
„Senas Nemunas“, „SPA Vilnius“ ir 
visiems geros valios žmonėms.

Kartu kurdami nuoširdžią vaka-
ro aurą, dar kartą patvirtinome, 
jog Druskininkų savivaldybės ben-
druomenė yra stipri ir atjaučianti. 

Druskininkų LIONS moterų 
klubo informacija

11-asis Druskininkų LIONS moterų klubo labdaros renginys „Po angelo sparnu“ druskininkiečius ir miesto svečius pakvietė dalintis gerumu bei padėti tiems, kuriems pagalbos rei-
kia labiausiai/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkai jau pakvietė į stebuklingą Kalėdų pasaką!Atkelta iš 1 psl.

Roberto Kisieliaus ir Laimučio Genio nuotraukos
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J. Olekas: socialdemokratinėje „Gerovės Valstybėje“ 
Lietuvos kaimai ir miesteliai – be skurdo ir socialinės atskirties

Juozas Olekas, 
 Europos Parlamento narys

Kalbėti apie „Gerovės Valsty-
bę“ tapo tiesiog madinga, nors 
akivaizdu, kad šis politinis ter-
minas turi visiškai skirtingą 
reikšmę, kai jį vartoja konser-
vatoriai, liberalai ar savo pa-
vadinimus „puošia“ į 2020-ųjų 
metų Seimo rinkimų traukinį 
bandantys suspėti nauji politi-
niai judėjimai. 

Remdamiesi Skandinavijos ša-
lių patirtimi, Lietuvos socialde-
mokratai jau ne vienerius metus 
kalba apie „Gerovės Valstybę“, 
akcentuodami socialinės atskir-
ties ir nelygybės klausimus. Yra 
suskaičiuota, kad socialinė atskir-
tis netgi ekonomiškai yra kenks-
minga valstybei, jau nekalbant 
apie moralinius bei psichologinius 
aspektus. Skurdo spąstuose atsi-
duria kartos, nes iš pašalpų gyve-
nantys tėvai jau nesugeba išmo-
kyti savo vaikų gyventi kitaip.

Skurdo statistika verčia susimąs-
tyti, kad socialdemokratinė „Ge-
rovės Valstybės“ koncepcija yra 
gyvybiškai reikalinga Lietuvai. Na-
cionalinis skurdo mažinimo or-
ganizacijų tinklo (NSMOT) duo-
menimis, 312 tūkstančių lietuvių 

praėjusiais metais gyveno žemiau 
absoliutaus skurdo ribos. Jų paja-
mos per mėnesį asmeniui nesiekė 
245 eurų, kurios yra būtinos sumo-
kėti už maistą, higienos priemones, 
mokesčius ar kitas būtiniausias 
prekes ir paslaugas. Daugiausia už 
ribos atsidūrusių žmonių buvo be-
darbiai (50,8 proc.) ir senatvės pen-
sininkai (13,1 proc.).

Apmaudu, kad politikų deklaruo-
ta regioninė politika taip ir nedavė 
apčiuopiamų rezultatų: daugiausia 

žmonių, kurių pajamos nėra pa-
kankamos net būtiniausiems po-
reikiams užtikrinti, net 16,8 proc. 
gyveno kaime. Gana ryškiai iš-
siskiria ir penki didieji bei likusie-
ji Lietuvos miestai. Didmiesčiuo-
se žemiau skurdo ribos gyveno 
tik 5,5 proc. žmonių, o likusiuose 
miestuose – net 13 proc. 

Skirtumai tarp Lietuvos regio-
nų taip pat didėja. Vilniaus regi-
one bendras BVP vienam gyven-
tojui pasiekė beveik 110 proc. ES 

vidurkio, o kituose regionuose jis 
tesiekia nuo 42 proc. iki 77 proc. 
Nepaisant to, kad dar 2017 metų 
pabaigoje patvirtintas regionų 
gaivinimo planas – Baltoji knyga, 
veiksmų planas su konkrečiomis 
įgyvendinimo priemonėmis iki šiol 
neparengtas.

Kad „Gerovės Valstybė“ netap-
tų vien tik madingai skambančiu 
politiniu terminu, būtina dalintis 
patirtimi. Pastaruoju metu Euro-
pos Parlamentas priėmė nema-
žai sprendimų, kuriais siekiama 
stiprinti socialinę Europą, sudary-
ti palankias sąlygas gerovės vals-
tybių kūrimui. Vienas pagrindinių 
pasiekimų – Europos socialinių 
teisių ramstis. Daugelio šių spren-
dimų iniciatoriumi buvo Europos 
Parlamento socialistų ir demokra-
tų pažangiojo aljanso frakcija.

Europos socialinių teisių ramsčiu 
siekiama suteikti piliečiams naujų 
ir veiksmingesnių teisių. Jo struk-
tūrą sudaro 3 pagrindinės katego-
rijos: lygios galimybės ir galimybė 
įsidarbinti, tinkamos darbo sąly-
gos, socialinė apsauga ir įtrauktis. 
Dokumente nustatoma 20 pagrin-
dinių principų ir teisių, pagal ku-
riuos siekiama remti sąžiningas ir 
gerai veikiančias darbo rinkas bei 
socialinės gerovės sistemas.

Apie juos diskutuosime ir gruo-
džio 7 d. rengiamoje konferenci-
joje „Gerovės valstybė socialinė-
je Europoje – socialdemokratinė 
vizija“. Ją organizuojame kartu 
su Europos Parlamento socialis-
tų ir demokratų pažangiojo aljan-
so frakcija. Neabejoju, kad vertin-
giausia patirtis ir pasiūlymai taps 
socialdemokratų Seimo rinkimų 
programos pagrindu. 

„Socialdemokratinėje vizijoje iki 
2024 metų“ jau užfiksuoti svar-
biausi gerovės valstybės akcen-
tai: pajamų apsauga bei skurdo 
mažinimas, socialinių paslaugų 
plėtra ir tvari bei draugiška svei-
katos apsauga. Tad tvirtai tikiu, 
kad po 2020 metų Seimo rinki-
mų socialdemokratinė „Gerovės 
Valstybės“ vizija pasieks kiekvie-
ną Lietuvos miestelį ir kaimą. 

Užsakymo Nr. MDR-233-01

J. Olekas: „Tvirtai tikiu, kad po 2020 metų Seimo rinkimų socialdemokratinė „Gerovės 
Valstybės“ vizija pasieks kiekvieną Lietuvos miestelį ir kaimą“

R. Juonienė: „Kalėdinių eglutės žaisliukų kolekcionavimas – 
visus metus supantis Kalėdų jausmas“

Praėjusį penktadienį Drus-
kininkų amatų centro „Menų 
kalvė“ erdves Kalėdų dvasia 
užbūrė ir papuošė senovinių 
kalėdinių eglutės žaisliukų ir 
atvirukų ekspozicija „Kolekci-
nių eglutės žaislų ir atvirukų“ 
iš privačių Druskininkų savi-
valdybės civilinės metrikacijos 
vedėjo pavaduotojos Ramutės 
Juonienės bei dailininko Kęs-
tučio K. Šiaulyčio kolekcijų. 

Po nuskambėjusios kalėdinės 
giesmės „Tyli naktis“ melodijos R. 
Juonienė padėkojo gausiai susi-
rinkusiems parodos lankytojams, 
papasakojo istoriją, kaip jai gimė 
noras kolekcionuoti senuosius 
Kalėdų eglutės žaisliukus.

„Šv. Kalėdos – man pats gra-
žiausias ir jaukiausias metų lai-
kas, kai visa šeima susiburia 
drauge. O kokios Šv. Kalėdos 
būtų be kalėdinės giesmės, ka-
lėdinių atvirukų su sveikinimais, 
maloniais palinkėjimais ir be eglu-
tės, spindinčios įvairiaspalviais 
žaislais?“, – mintimis dalijosi vie-
na iš parodos autorių. 

„Man labai įdomi Kalėdų gies-
mės „Tyli naktis“ atsiradimo isto-
rija. 

Austrijoje, netoli Zalcburgo, yra 
nedidelis Oberndorfo kaimelis. 
1818 metais artėjo Šv. Kalėdų 
šventė, visa Europa buvo nualin-
ta Napoleono karų, nebuvo vieto-
vės, kurioje negedėtų kare žuvu-
sių artimųjų. Oberndorfo kaimelio 
gyventojai neturėjo pinigų baž-
nytėlės ir sugedusių vargonų re-
montui. 

Tačiau jauno kunigo Jozefo 
Moro iniciatyva buvo parašyti Ka-
lėdų giesmės žodžiai, o jo pažįs-
tamas mokytojas, vargonininkas 
Ksaveras Gruberis, pagautas im-
pulso, sukūrė melodiją. Ir 1818-
ųjų Šv. Kalėdų rytą, pritariant gi-
tarai, kunigas ir vargonininkas 
parapijiečiams sugiedojo giesmę 
„Tyli naktis“. Ji paplito po visą pa-

saulį ir skamba iki šiol“, – pasako-
jo R. Juonienė.

Gausiai į parodą susirinkę lan-
kytojai, artimieji, bičiuliai, druski-
ninkiečiai ir miesto svečiai turė-
jo puikią progą pasidžiaugti nuo 
2009-ųjų metų sukaupta R. Juo-
nienės kalėdinių eglutės žaisliukų 

ekspozicija, K. K. Šiaulyčio eks-
ponuojamais atvirukais. 

„Po ilgą laiką madingais buvusių 
burbulų pamačiusi stiklinius, figū-
rinius žaisliukus, negalėjau ati-
traukti akių, keletą dienų pirkau 
senus eglutės žaisliukus, prime-
nančius vaikystę. Tada kilo idėja 

jų kuo daugiau surinkti.
 Senovinių kalėdinių žaisliu-

kų gaudavau dovanų, pirkau mu-
gėse, ieškojau interneto skelbi-
muose, jų parsivežiau iš įvairių 
Lietuvos miestų, kitų šalių. Susi-
pažinau su kitais kolekcininkais, 
kurie dalijosi savo žiniomis, nau-
jienomis, patirtimi. Įsigijau senųjų 
kalėdinių eglutės žaisliukų kolek-
cijų knygas-katalogus (1930-1970 
m. žaisliukų kolekcijos). 

Atidžiai sekiau, ką jau turiu, ko 
– dar ne. Pirmieji stikliniai žaisliu-
kai į Lietuvą atkeliavo po Pirmo-
jo pasaulinio karo, jie pakeitė iki 
tol naudotus šiaudinius, vilnos pa-
puošimus, saldainius, įvairius po-
pieriukus, vėliavėles. 

Amatų centro „Menų kalvė“ eks-
pozicijoje matote senosios ko-
lekcijos žaisliukus: pasakų per-
sonažus ir jų motyvus, įvairius 
paukščiukus, gyvūnėlius, kanko-
rėžius, namelius, Kalėdų sene-
lius, snieguoles, papuoštus gra-
žiausiais motyvais, raižiniais, taip 
pat glinkinius žaisliukus (1960 m. 
pagaminti stiklo žaisliukai, kurių 
puošybos procese buvo naudo-
jamas molis). Galite pamatyti ir 
šiuolaikinių kalėdinių žaisliukų“, 
– apie savo sukauptą kolekciją, 
kurioje daugiau kaip 1700 žaislų, 
pasakojo R. Juonienė. 

„Magiška, ypatinga ir jauku. 
Prisiminimais grįžome į vaikys-
tę, tėvų namus, jaukią švenčių 
atmosferą; žaisliukai – labai gra-
žūs, tarsi iš pasakos; daug šil-
tų akimirkų ir emocijų dovanojo 
ir pasakojimais sužavėjo parodos 
autoriai“, – savo įspūdžiais dali-
josi parodos atidarymo renginyje 
dalyvavę lankytojai.

O parodą „Kolekciniai eglutės 
žaislai ir atvirukai“ iš privačių R. 
Juonienės bei K. K. Šiaulyčio ko-
lekcijų Amatų centre „Menų kalvė“ 
galėsite apžiūrėti iki sausio 11 d.

Simona Dailydaitė

Amatų centre surengtas „Kolekcinių eglutės žaislų ir atvirukų“ iš privačių R. Juonienės 
bei K. K. Šiaulyčio kolekcijų pristatymas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Po nuskambėjusios kalėdinės giesmės „Tyli naktis“ melodijos R. Juonienė papasako-
jo istoriją, kaip jai gimė noras kolekcionuoti senuosius eglutės žaisliukus/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Parodos lankytojai  turėjo progą pasi-
džiaugti nuo 2009-ųjų sukaupta R. Juo-
nienės kalėdinių eglutės žaisliukų eks-
pozicija/Simonos Dailydaitės ir Roberto 
Kisieliaus nuotraukos
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Naudotis prevencinėmis programomis paskatins ir naujoji PSPC koordinatorė
Onkologinių susirgimų sta-

tistika negailestinga – kasmet 
vis daugėja žmonių, išgirdu-
sių vėžio diagnozę, kuri, nors 
ir nėra tokia bauginanti, kaip 
anksčiau, vis dėlto pareikalau-
ja daug fizinių ir emocinių jėgų. 
Gydytojai nuolat primena – la-
bai svarbu, kad liga būtų dia-
gnozuota kuo anksčiau, todėl 
žmonės turėtų kuo aktyviau 
pasinaudoti nemokamomis 
prevencinėmis programomis. 

Druskininkų pirminės sveika-
tos priežiūros centre (PSPC) ne-
seniai pradėjo dirbti koordinatorė 
Rasa Legevičiūtė-Dovidonė, kuri 
aktyviai padės Druskininkų žmo-
nėms pasinaudoti visomis jiems 
priklausančiomis nemokamo-
mis prevencinėmis programo-
mis. Tai naujovė, kurią sėkmin-
gai jau yra įdiegusios didžiosios 
Vilniaus ir Kauno poliklinikos, ta-
čiau tarp mažųjų miestų Druski-
ninkų poliklinika bus viena iš pir-
mųjų, praktiškai taikančių aktyvų 
pacientų kvietimą pasinaudoti mi-
nėtomis programomis.

Koordinatorė gali paskambin-
ti bet kuriam nurodyto amžiaus 
Druskininkų savivaldybės gyven-
tojui ir priminti, kad atvyktų pasi-
tikrinti pagal jiems priklausančią 
nemokamą prevencinę progra-
mą. Koordinatorė telefonu ne tik 
detaliai informuos apie Jums pri-
klausančią prevencinę programą, 
bet ir operatyviai užregistruos 
pasitikrinimui, nurodys tikslų laiką, 
vietą ir kitą aktualią informaciją. 

Kaip sakė naujoji koordinato-
rė R. Legevičiūtė-Dovidonė, pra-
dėjusi bendrauti su pacientais 
telefonu, ji iš karto pajuto dide-
lį susidomėjimą: „Pacientai buvo 
maloniai nustebę. Taigi pakvies-
ti jie, nors ir jaučiasi sveiki, akty-
viai registruojasi tikrintis profilak-
tiškai. Visai kitas efektas, kai su 
žmonėmis bendraujame tiesio-
giai telefonu ir pokalbio metu juos 
užregistruojame vizitui pas medi-
kus – jiems tereikia sutartu laiku 
ateiti į mūsų įstaigą.“ 

PSPC direktorės pavaduoto-
jo medicinai Jono Stankevičiaus 
teigimu, koordinatoriaus darbo 
naudą visų pirma pajus patys pa-

cientai: „Ankstyva diagnostika lei-
džia efektyviau gydyti ir išgydy-
ti, o kartais net užbėgti ligai už 
akių. Siekdami, kad žmonės no-
riai naudotųsi jiems valstybės tei-
kiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, diegdami šią naujo-
vę didelį dėmesį skyrėme paslau-
gos operatyvumui. Mes sugal-
vojome tokią pacientų tikrinimosi 
prevencinėse programose sche-
mą, kad nereikėtų ilgai laukti ir 

nerimauti prie gydytojo kabine-
to durų. Pacientui bus tiksliai pa-
skirtas laikas, kada atvykti pas 
atsakingą slaugytoją, kuri atliks 
reikiamus tyrimus arba tą pačią 
dieną žmogų nukreips į procedū-
rų kabinetą juos pasidaryti ir, kas 
yra labai svarbu, iš karto rezer-
vuos vizito laiką pas šeimos gy-
dytoją. Šeimos gydytojas, gavęs 
tyrimų atsakymus juos įvertins, 
ir tuo atveju, jeigu tyrimo rezul-

tatai bus blogi, pakvies pacien-
tą atvykti konsultacijai. Bet kuriuo 
atveju, apylinkės slaugytoja tele-
fonu informuos pacientą apie ty-
rimų rezultatus. Planuojame paci-
entus priminimus apie vizitus pas 
gydytojus informuoti SMS žinutė-
mis. O didžiausias šio mechaniz-
mo privalumas yra tas, kad paci-
entui nereiks laukti eilėje.“

Druskininkų PSPC vykdomos 
prevencinės programos: gim-
dos kaklelio vėžio prevencinė 
programa 25-59 metų (imtinai) 
moterims; mamografinės pati-
kros dėl krūties vėžio progra-
ma 50-69 metų (imtinai) mote-
rims; širdies ir kraujagyslių ligų 
didelės rizikos grupei prevenci-
nė programa 40-54 metų vyrams 
ir 50-64 metų (imtinai) moterims; 
priešinės liaukos (prostatos) 
vėžio ankstyvosios diagnosti-

kos programa vyrams nuo 50 iki 
69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 
45 metų, jei jų tėvai ar broliai sir-
go priešinės liaukos vėžiu, storo-
sios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa 50-74 
metų (imtinai) pacientams.

Kaip sakė Druskininkų PSPC di-
rektorė E. Matienė, koordinatorė 
– tai tik vienas iš inovatyvių įstai-
gos sprendimų. Ateityje planuoja-
ma ne tik atnaujinti infrastruktūrą, 
bet ir nuolat skirti dėmesį sveika-
tos priežiūros paslaugų kokybės 
gerinimui, pacientų švietimui ir 
darbuotojų pozityvios lyderystės 
ugdymui, bendradarbiaujant su 
įvairiomis organizacijomis. 

Tikimės gerų bendro darbo re-
zultatų Jūsų sveikatos labui!

Druskininkų PSPC 
informacija

„Mūsų įstaigoje vykdomos 
penkios valstybės finansuoja-
mos prevencinės programos, 
suteikiančios galimybę laiku 
pasitikrinti ir išvengti onkolo-
ginių bei širdies ir kraujagyslių 
susirgimų. Koordinatoriaus pa-
reigybė atsirado visų pirma dėl 
to, kad padėtų šeimos gydyto-

jo komandai skleisti in-
formaciją apie tai, kas 
mums visiems turi būti 
pirmas prioritetas – su-
sirgimų prevencija. An-
tra priežastis – šiais vi-
suotinio skubėjimo ir 
didžiulio užimtumo lai-
kais labai svarbus yra 
sklandus ir greitas pati-
kros procesas. To mes 
ir sieksime, sukūrę tam 
skirtą mechanizmą, taip 
vadinamą „žaliąjį kori-
dorių“, kad žmogus, ku-
ris rūpinasi savo svei-
kata, tam tikra prasme 
turėtų privilegiją visus 
tyrimus atlikti, nesugaiš-
damas daug laiko. Ska-
tiname druskininkiečius 
nebūti abejingiems savo 
pačių sveikatai, nes nie-
kas kitas – joks profesi-
onaliausias gydytojas ar 
stebuklingas vaistas – 
nepasirūpins ja geriau, 

nei pats žmogus. Visi žino, bet 
pasikartosiu – anksti diagnoza-
vus ligą, ją lengviau pagydy-
ti. O ankstyva diagnostika, kol 
dar nėra simptomų, galima, da-
lyvaujant prevencinėse progra-
mose“, – pasakojo Druskininkų 
PSPC direktorė Eglė Matienė.

R. Legevičiūtė-Dovidonė, pradėjusi bendrauti su pacientais telefonu, iš karto pajuto, kad 
naujoji paslauga yra  labai reikalinga/Roberto Kisieliaus nuotrauka

PSPC direktorės pavaduotojas medicinai J. Stankevičius įsitikinęs, kad koordinatoriaus 
darbo naudą visų pirma pajus patys pacientai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Paraiškos gauti paramą pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio 
rėmimo programą teikiamos iki 2019 m. gruodžio 12 d. imtinai

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad žemdirbiai, pageidaujantys gauti finansinę paramą 
pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), paraiškas gali teikti iki 
2019 m. gruodžio 12 d. imtinai.

Programos tikslas – pilnai ar iš dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgy-
vendintiems ir vykdomiems Programos projektams (toliau – Projektai) Druskininkų savivaldybėje. Sie-
kiant įgyvendinti Programos tikslą ir uždavinius, nustatyti paramos teikimo prioritetai.

Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmimo programos projek-
tui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu: https://www.
druskininkusavivaldybe.lt/index.php Savivaldybės naujienose ir skyriuje Pradžia/Veiklos sritys/
Žemės ūkis/Žemės ūkio valdos ir ūkininkų ūkiai arba paspaudus interneto nuorodą https://www.
druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Zemes-ukio-remimo-programos-projektai

Paraiškos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai adresu, Vilniaus al. 18, 66119 Druski-
ninkai. Paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai.

Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 
val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25826, el. paštas alvy-
das.vengrauskas@druskininkai.lt

Savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus ES paramai maisto produktams ir higienos prekėms 
gauti 2020 metams

Druskininkų savivaldybės gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam asmeniui neviršija Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų 1,5 dydžio (183 EUR) per mėnesį, nuo 
2019 m. gruodžio 1 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui gali teikti prašy-
mus ES paramai maisto produktams ir higienos prekėms gauti 2020 metams.

Išsamesnė informacija teikiama tel.: (8 313) 52543 (Socialinės paramos skyriuje), (8 313) 47918 
(Viečiūnų seniūnijoje), (8 313) 43369 (Leipalingio seniūnijoje) arba el. paštu parama@druskininkai.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija
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„Ritmuojame ir kuriame kartu“
Vilija Mieščionaitienė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

mokytoja-metodininkė 

Jau antrus metus organizuo-
tas Lietuvos projektas ,,Ri-
tmuojame ir kuriame kartu“ 
buvo skirtas Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui ir Vil-
niaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos 45-mečiui. Projekto 
sumanytoja ir organizatorė – 
Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykla. 

Projekte dalyvavo 956 moki-
niai ir 102 mokytojai iš 13-os 
ugdymo įstaigų: Lietuvos muzi-
kos ir meno mokyklų, progimna-
zijų, gimnazijų, lopšelių-darže-
lių. Džiugu, kad šiame projekte 
aktyviai dalyvavo mūsų moky-
klos solfedžio II-III klasių mo-
kiniai: Milana Deksnytė, Smiltė 
Vitkauskaitė, Eivinas Marcelis, 
Elzė Krasnickaitė, Liucija Kuz-
mickaitė, Augustė Gudavičiūtė, 
Ernesta Frėzaitė, Titas Griške-
vičius ir Ignas Veselovas (mo-
kyt. V. Mieščionaitienė).

Lapkričio 19 d. projekto ,,Ri-

tmuojame ir kuriame kartu“ III-
ąjį etapą vainikavo Lietuvos par-
odų ir kongresų centre ,,Litexpo“ 
surengtas baigiamasis koncertas 
„Tu, vaikyste, nuostabi“.

Tokie projektai ir dalyvavimas 
juose skatina aktyviau dirb-
ti, mokiniams didėja mokymo-
si motyvacija, solfedžio dalykas 

tampa daug įdomesnis, kūry-
biškesnis. Tai – puiki galimy-
bė bendrauti ir bendradarbiauti 
respublikos mokytojams bei mo-
kiniams. Visi dalyviai tikisi, kad 
šis projektas bus tęsiamas ir tu-
rėsime galimybių kartu ritmuoti, 
dainuoti, pademonstruoti savo 
meninius gebėjimus.

Pirmoje eilėje: A. Gudavičiūtė, M. Deksnytė, L. Kuzmickaitė, antroje eilėje: mokytoja V. 
Mieščionaitienė, E. Frėzaitė, E. Krasnickaitė, S. Vitkauskaitė, trečioje eilėje: E. Marcelis, 
I. Veselovas, T. Griškevičius/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Kviečiame teikti pretendentus 
Kultūros puoselėtojo premijai gauti

Druskininkų savivaldybė garbingiausią kultūros srityje apdovanoji-
mą – Kultūros puoselėtojo premiją – nuo 2001 metų skiria labiausiai 
nusipelniusiems Druskininkų krašto meno žmonėms bei kolekty-
vams. Premija skiriama už reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą 
kultūros ir meno srityje: puoselėjant ir skleidžiant profesionalųjį bei 
mėgėjų meną, ugdant Druskininkų bendruomenės tradicijas, plėto-
jant edukacinę veiklą, kuriant menines programas, organizuojant kul-
tūros renginius druskininkiečiams bei kurorto svečiams, rengiant bei 
įgyvendinant naujus (novatoriškus) kultūros projektus, dalyvaujant ir 
reprezentuojant Druskininkų savivaldybę svarbiausiuose respubliki-
niuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, inicijuojant ir 
realizuojant garso, vaizdo įrašų bei kitų leidinių, užtikrinančių nema-
terialaus paveldo išsaugojimą, leidybą.

Druskininkų kultūros puoselėtojo premijai gauti gali būti pristatomi 
mūsų kraštui nusipelnę Druskininkų savivaldybėje ir Lietuvoje gyve-
nantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, 
asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.

Laukiame savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų, 
kitų visuomeninių kūrėjus vienijančių institucijų pasiūlymų dėl Kul-
tūros puoselėtojo premijos skyrimo iki šių metų gruodžio 15 d. 

Primename, kad Druskininkų savivaldybei (Vilniaus alėja 18) kartu 
su pretendento siūlymu turi būti pateikti ir šie dokumentai:

1. Pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas.
2. Rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų ir panašiai). 

Druskininkų savivaldybės informacija

DRUSKININKŲ KARDIOLOGIJOS CENTRAS SVEIKINA JUS SU 
ARTĖJANČIOMIS  ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS BEI KVIEČIA 

DALYVAUTI KONKURSE!

Ką Jums reikia padaryti?
1. Druskininkų eglučių parke susiraskite Kardiologijos Centro eglutę

2. Nusifotografuokite
3. Nuotrauką su Jūsų kontaktine informacija įdėkite į @Dsklinika „Facebook“ 

arba atneškite ir įdekite į nuotraukų dėžutę po mūsų eglute

Trijų originaliausių nuotraukų autoriai laimės po dovanų kuponą (kupo-
no vertė – 130 eurų), su kuriuo galės nemokamai pasitikrinti savo širdies 

sveikatą. Sėkmės!

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

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

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
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje

 „Mano Druskininkai“!
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Dėl rengiamo Alytaus apskrities Druskininkų rajono 
(savivaldybės) Leipalingio seniūnijos Leipalingio kadastro 

vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druski-
ninkų skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Že-
mės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėjas 2019 m. lapkričio 
29 d. įsakymu Nr. 50VĮ-205-(14.50.2.) „Dėl Alytaus apskrities Drus-
kininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Leipalingio kadastro vie-
tovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemė-
tvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus 
grąžinti natūra perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, taip pat 
parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo 
teise valstybinės žemės sklypus Alytaus apskrities Druskininkų rajo-
no (savivaldybės) Leipalingio seniūnijos Leipalingio kadastro vietovė-
je, sąrašą. 

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius 
sąraše nurodytu laiku atvykti į Nacionalinės žemės tarnybos prie Že-
mės ūkio ministerijos Druskininkų skyrių, adresu T. Kosciuškos g. 12-
54, 2019 m. gruodžio 13 d. 10 valandą organizuojamą pretendentų su-
sirinkimą, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, 
miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų. 

Susipažinti su informacija apie Alytaus apskrities Druskininkų rajo-
no (savivaldybės) Leipalingio seniūnijos Leipalingio kadastro vietovė-
je laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose gali būti projektuoja-
mas (-i) žemės / miško / vandens telkinio sklypas (-i), galite atvykę į 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskinin-
kų skyrių, adresu T. Kosciuškos g. 12-54 arba Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.
nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus te-
ritorinį skyrių ir nuorodą „Informacija apie žemės reformos žemėtvar-
kos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimą kadas-
tro vietovėse“.

Atvykstant į susirinkimą, prašome su savimi turėti asmens tapaty-
bę patvirtinantį dokumentą, jeigu esate pretendento įpėdinis – pavel-
dėjimo teisės liudijimą. Jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo 
– Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pre-
tendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar 
vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų piliečių sąrašas:
1. Juozas Matulevičius

Gruodžio 5 d. (ketvirtadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
17.00-20.00 Tabletop (stalo ir vaidmenų) žaidimai
FOTO ATELJE NAMELIS
17.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
17.00-18.00 Šventinių dovanų pakavimas
18.00-19.00 Edukacija. Odinio raktų pakabuko su inicialais gamyba. Kaina – 5 Eur
19.00-20.00 Rankų darbo gaminių pardavimas
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
17.00-20.00 Pašėlusi kalėdinių dainų karaokė

Gruodžio 6 d. (penktadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-16.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
16.00-16.30 Advento dainos ir žaidimai su folkloro kolektyvu „Žemynėlė“
17.00-20.00 Adventinės dirbtuvėlės „Pasigamink adventinį vainiką“. Kaina – 10 Eur
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
17.00-18.00 Šventinių dovanų pakavimas
18.00-19.00 Edukacija. Odinio raktų pakabuko su inicialais gamyba. Kaina – 5 Eur
19.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo gaminių pardavimas
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-14.00 Tūkstantmečio viktorina kalėdiniu ritmu
14.00-16.00 Kalėdinės edukacijos mažiems ir dideliems
16.00-17.00 Kalėdinės sportinės atrakcijos
17.00-19.00 Užsiėmimai „Sušilkime kartu su Joga“
19.00-20.00 Kalėdinė vaikų gerumo akcija

Gruodžio 7 d. (šeštadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-16.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
17.00-18.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
SCENOJE PRIE EGLUTĖS
16.00-17.00 Kakavos popietė
Programa vaikams „ Visi pas Kalėdų Senelį“ 
18.00-19.00 Dainuojamosios poezijos atlikėjos Gintarės Juknaitės koncertas.
19.00-20.00 Muzika. DJ Paula.- Pramogų aikštė
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-16.00 ir 18.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-15.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo gaminių pardavimas
15.00-16.00 Edukacinė programa. Kalėdinio atviruko gamyba akvarelės technika. Kaina – 10 Eur
16.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo gaminių pardavimas
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-15.00 Kalėdinių žaisliukų dirbtuvės
15.00-18.00 Linksmi užsiėmimai mažiems ir dideliems
18.00-19.00 Kalėdinės močiučių pasakos ir „Kraitės“ darbų paroda

Gruodžio 8 d. (sekmadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-13.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
13.00-14.00 Programa „Pasakos apie Druskininkus“ – susitikimas su Druskiuku
14.00-15.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
16.00-18.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-13.00 ir 16.00-18.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-13.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo gaminių pardavimas
13.00-14.00 Edukacinė programa. Keraminio ornamento dekoravimas. Kaina – 5 Eur
14.00-18.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo gaminių pardavimas
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-15.00 Užsiėmimai „Sušilkime kartu su Joga“
15.00-17.00 Kalėdinės močiučių pasakos ir „Kraitės“ darbų paroda
17.00-18.00 Kalėdinių dekoracijų dirbtuvėlė

Gruodžio 10 d. (antradienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
17.00-18.00 Šventinė kūryba iš druskos su menininke Aušra Česnulevičiene
18.00-20.00 Programa „Vinilinė žiema“ lietuviškos pasakos iš plokštelių (seanso trukmė – 15 min.)
FOTO ATELJE NAMELIS
17.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
17.00-18.00 Šventinių dovanų pakavimas
18.00-19.00 Edukacija. Kalėdinių dekoracijų gamyba
19.00-20.00 Rankų darbo gaminių pardavimas
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
17.00-20.00 Pašėlusi kalėdinių dainų karaokė

Gruodžio 11 d. (trečiadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
17.00-18.00 Kaligrafinis sveikinimo užrašas Jums – čia pat vietoje su menininke Aušra
18.00-20.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
FOTO ATELJE NAMELIS 
17.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
17.00-18.00 Šventinių dovanų pakavimas
18.00-19.00 Edukacija. Kalėdinių dekoracijų gamyba
19.00-20.00 Rankų darbo gaminių pardavimas
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
17.00-20.00 Pašėlusi kalėdinių dainų karaokė

Gruodžio mėnesio akcija „Pušyno“ restorane!
Visiems A La carte meniu patiekalams - 

15 % nuolaida.
Nuolaida galioja pirmadieniais-ketvirtadieniais.

Restorano darbo laikas 12:00-21:00 val.

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
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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

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

Reikalingas stalius 
dirbti medienos 

gaminių dirbtuvėse. 
Tel. 8 685 46006

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

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

Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

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

 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

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

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

Akumuliatorių patikri-
nimas ir paruošimas 

žiemai.
Tel. 8 650 66517

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos 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.

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

Dovanoju mielus, 
pūkuotus kačiukus. 

Tel. 8 655 14923

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

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

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

Gruodžio 2 d. rastas mobilusis telefonas 
netoli Veisiejų g. 15. Tel. 8 628 09332

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005

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

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

Kviečiame užsukti į naujai atidarytą mėsos 
krautuvėlę ir įsigyti įvairių mėsos gaminių! 

Darbo laikas:
I-V – nuo 9 iki18 val.

VI – nuo 8 iki 15.30 val.
VII –nuo 8 iki13.30 val.

Mus rasite L. Giros g. 19 (priešais Druskininkų turgų)
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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

Mirus buvusiam bendradarbiui, Druskininkų vaikų dailės 
galerijos vadovui Vitalijui Cololo, nuoširdžiai užjaučiame 

žmoną Ingą, dukrą ir artimuosius. 

Druskininkų miesto muziejaus kolektyvas

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyvi išlieka...

Netikėtai iškeliavus į Amžinybę Vitalijui Cololo, 
nuoširdžiausiai užjaučiame jo žmoną Ingą, dukrą Evitą 

ir artimuosius.

Druskininkų LIONS moterų klubas

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

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

Tel. 8 686 55889

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Mirus Stasiui Lazickui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Julę ir vaikus.

Gerdašių Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios bendruomenė

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus...

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Mirus Stanislovui Freitakui, 
užjaučiame gyvenimo draugę Juliją, dukrą Viliją 

ir artimuosius.

Kaimynai 

IN MEMORIAM

VITALIJUS COLOLO
1974 08 03 – 2019 12 02

2019 m. gruodžio 2 d. netikėtai netekome
Druskininkų Rotary klubo ilgamečio nario, brolio Vitalijaus Cololo.

Vitalijus Cololo gimė 1974 m. rugpjūčio 3 d. Druskininkuose.
Baigęs studijas Šiaulių pedagoginiame institute, kūrė gyvenimą Druskininkuose, su žmona Inga augino 

dukrą Evitą, dalyvavo visuomeniniame ir kultūriniame miesto gyvenime. Jis buvo aktorius, televizijos 
laidų bei renginių organizatorius ir vedėjas,

įvairių projektų dalyvis bei laimėtojas.

Nuo 2006 m. Vitalijus buvo Druskininkų Rotary klubo narys.
Aktyviai dalyvavo Rotary klubo veikloje, vesdavo klubo organizuojamus renginius, savo gera nuotaika ir 

humoru pakeldavo broliams dvasią naujiems darbams ir iššūkiams. 
Rotariečiai brolį Vitalijų visada prisimins kaip aktyvų, nuoširdų, džiugios nuotaikos, pilną fantazijos ir 
entuziazmo. Net ir būdamas labai užimtas, rasdavo laiko Rotary kilnioms idėjoms ir jų įgyvendinimui.

Praradome tai, ko niekas neatstos ir nepakeis...
Su giliu liūdesiu išlydime į amžinąjį poilsį mūsų brolį Vitalijų Cololo.

Užjaučiame velionio šeimą, artimuosius, draugus.
Vitalijaus šviesus atminimas išliks mūsų širdyse ir atmintyje...

Ilsėkis ramybėje...

Liūdime kartu,
Druskininkų Rotary klubo nariai

Sunkią netekties ir liūdesio valandą, netikėtai mirus 
Vitalijui Cololo, nuoširdžius užuojautos žodžius tariame 

jo žmonai, dukrai ir visiems artimiesiems.

DNSB „Linas“ gyventojai 

Renginiai
Gruodžio 19 d. 15 val. Drus-
kininkų sporto centre Drus-
kininkų „Bočių“ pasagos 
mėtymo klubas kviečia  į as-
menines pasagėlės mėtymo 
varžybas.
Gali dalyvauti įvairaus am-
žiaus žmonės.

Gruodžio 13 d. 16:30 val. 
vienuoliktosios tarptautinės 
tekstilės miniatiūrų bienalės 
„Matmuo“ atidarymas V. K. Jo-
nyno namuose-galerijoje (Tu-
ristų g. 9, Druskininkai)

Parodos
M. K. Čiurlionio memorialinia-

me muziejuje eksponuojama 
grafikos menininko Lino Bla-
žiūno paroda „Piešiniai“ (M. K. 
Čiurlionio g. 35)

 
Viešojoje bibliotekoje iki gruo-

džio 31 d. veiks Adelberto Ne-
dzelskio vasaros darbų paroda 
(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)

Iki sausio 11 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ – ekspozicija „Ko-
lekcinių eglutės žaislų ir atviru-
kų“ iš privačių Ramutės Juonie-
nės bei Kęstučio K. Šiaulyčio 
kolekcijų (M. K. Čiurlionio g. 27)

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

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

Mirus brangiam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Laimą Grabauskienę.

Druskininkų savivaldybės administracija

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Alergologo ir dermatovenerologo konsultacijos 
Druskininkuose, SYNLAB Lietuva laboratorijoje!

Gruodžio 11 dieną SYNLAB laboratorijoje, adresu M.K. Čiur-
lionio g. 82, galite užsiregistruoti gydytojo alergologo – kliniki-

nio imunologo Tomo Slomskio konsultacijoms.
 

Registracija: Tel. 86 16 01290  El.p. druskininkai@synlab.lt
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2019.12.07 d.
Šeštadienis

2019.12.06 d.
Penktadienis

2019.12.08 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Klausimėlis. 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruo-

ta, kart.).
13:00 Ypatingas būrys. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus.
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 Paguodos kvantas.
00:40 Saujelė gyvenimo.
02:10 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Legendinės legendos“. 
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Vienas namuose“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS „Ka-

pitonas Amerika. Pirmasis keršytojas“.
00:05 „Red Bull muilinių lenktynės“.
00:35 „Markas Feltas. Žmogus, su-

griovęs Baltuosius rūmus“.
02:35 „Kolumbiana“.
04:25 „Kol nenuėjau miegoti“.

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 „Tik tu ir aš“.
13:30 „Tik tu ir aš“.
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 12 stipriausių.
23:35 Misija „Neįmanoma“ 3.
02:00 Eilinis Džo. Kerštas.
03:45 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 Valanda su Rūta.
13:00 „Tik tu ir aš“.
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 12 stipriausių.
23:35 Misija „Neįmanoma“ 3.
02:00 Eilinis Džo. Kerštas.
03:45 Programos pabaiga.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07:30 Premjera. Šrekenštaino pilis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Operacija „Šimpanziukai“.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės 4.
13:50 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 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Susižadėję penkerius metus.
01:10 Paguodos kvantas.
02:55 Europos kinas. Staigiam 

posūky.
04:25 Šrekenštaino pilis. 

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 Princas Žydruolis ir fėja Lu-

pinė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Pasaulio gamtos stebuklai 2.
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 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Super Džonio prisikėlimas.
00:10 Giliam dugne.
01:50 Pasaulio dokumentika. Pa-

saulio gamtos stebuklai 2.
02:40 Pasaulio dokumentika. Se-

rengetis.
03:35 Šventadienio mintys. 
04:00 Susižadėję penkerius metus. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Klausimėlis. 
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
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. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
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. 

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“.
09:00 Sveikatos namai. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Anapus 

tvoros.
11:35 Mano draugas delfinas.
13:50 Superšuo.
15:35 Policijos akademija 7. Misija 

Maskvoje.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai. 
21:45 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 

atgal.
00:10 Bėgliai.
02:05 Tamsos riteris.
04:35 Programos pabaiga.

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 „Princas ir kalvis“.
14:20 „Įpėdiniai 2“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 PREMJERA „Uošvių nepasi-

rinksi“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Čia buvo 
Saša“. 

22:55 PREMJERA „Gringo“. 
01:10 „Kietas riešutėlis. Puiki diena 

mirti“.
02:50 „Markas Feltas. Žmogus, su-

griovęs Baltuosius rūmus“.
04:40 „Makgaiveris“. 05:45 „Televitrina“. 

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 PREMJERA „Trans-

formeriai. Kibernetinė Visata“.
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 „Atlantida. Prarastoji imperija“.
13:50 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis ke-

liauja į Holivudą!“.
15:40 „Apsaugoti princesę“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Derybininkas“.
00:40 „Kapitonas Amerika: pirmasis 

keršytojas“.
02:45 „Gringo“. 
04:40 „Atsargiai! Merginos“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „La Maistas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.

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. PREMJE-

RA Sniego karalienė 3.
11:15 PREMJERA Žaidimų kūrėjas.
13:35 Beveik mirtina.
15:30 Prieš pakratant kojas.
17:25 Kelionių panorama. Garseny-

bių atostogų dienoraštis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Drąsusis elniukas Eliotas.
21:20 Tamsos riteris.
00:20 Paskutinės merginos.
02:10 12 stipriausių.
04:20 Programos pabaiga.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 KK2 penktadienis.
13:00 „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 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija.
22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas.
00:45 „Akloji zona“.
01:40 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 

atgal.
03:40 Programos pabaiga.

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. PREMJE-

RA Sniego karalienė 3.
11:15 PREMJERA Žaidimų kūrėjas.
13:35 Beveik mirtina.
15:30 Prieš pakratant kojas.

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. Žinių radijo laida. 
10.00 Gyvenimas. 
11.00 „Prokurorai”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mano vieta. 
12.50 „Gyvybės langelis”.
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Reporteris. 
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 Ta-

pinu 4/13. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Lietuvos metų moteris 2019. 
01.00 „Gyvybės langelis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.15 Reporteris. 
03.55 Nauja diena. 
04.35 Oponentai. 
04.55 Gyvenimas. 
05.35 „Pone prezidente”.

06:30 Oplia!
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Oplia! 

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Varom!“.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:40 „Lemtinga diena“.
12:45 „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. 

Juventus - Šiauliai. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Ateities 

pasaulis.
23:55 AŠTRUS KINAS Pelkių pa-

baisa.

06:30 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. 

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-

to etapas. 
10:05 „Varom!“.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:40 „Lemtinga diena“.
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. 

Žalgiris - Rytas. 
19:30 Žandaras veda.
21:20 „Narkotikų prekeiviai“.
22:20 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Infiltruotas.
02:00 Pelkių pabaisa.

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

riausia“.
08:25 „Stoties policija“.

09:25 „Paskutinis faras“.
10:25 „Gelbėtojai - 112“.
11:25 „Nusikaltimų tyrėjai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Galiu rytoj“.
21:00 Pasaulių karas.
23:20 Ateities pasaulis.
01:05 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 „Gyvi numirėliai“.
03:00 „Visa menanti“.

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“.
09:00 Sveikatos namai. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Anapus 

tvoros.
11:35 Mano draugas delfinas.
13:50 Superšuo.

2019.12.10 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. 

2019.12.09 d.
  Pirmadienis

09:35 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Infiltruotas.
00:00 Amerikos nindzė. Susidoroji-

mas.
02:00 „Visa menanti“.
02:55 „Detektyvų istorijos“.

17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios..
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Drąsusis elniukas Eliotas.
21:20 Tamsos riteris.
00:20 Paskutinės merginos.
02:10 12 stipriausių.
04:20 Programos pabaiga.

15:35 Policijos akademija 7. Misija 
Maskvoje.

17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai. 
21:45 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 

atgal.
00:10 Bėgliai.
02:05 Tamsos riteris.
04:35 Programos pabaiga.

12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
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 

„Pagrobimas“.
01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „Tėvynė“.
02:45 „APB“. 
03:35 „Kobra 11“.
04:30 „Vieniši tėvai“.
05:15 „Atsargiai! Merginos“.
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2019.12.11 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. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu 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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Apgavikai.
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. 
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. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 3.
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? TV žaidimas. 

Ved. Darius Jurgelevičius.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:25 „TV3 orai“. 
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 

„Svetimšalis“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:25 „Skubi pagalba“.
01:20 „Makgaiveris“.
02:05 „Tėvynė“.
03:00 „APB“. 
03:50 „Skubi pagalba“.
04:40 „Vieniši tėvai“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Uola“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:40 „Tėvynė“.
02:35 „APB“. 
03:25 „Makgaiveris“.
04:15 „Vieniši tėvai“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

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 „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 Titanų 

susidūrimas.

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. 
11.00 „Prokurorai”.
12.15 Viralas. 
12.50 „Gyvybės langelis”.
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. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Moterų daktaras”.

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

Žičkumi. 
11.00 „Prokurorai”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente”.
12.50 „Gyvybės langelis”.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis”.
18.00 Reporteris. 
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. 
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.15 Reporteris. 
03.55 Nauja diena. 
04.35 „Prokurorai”.
05.15 „Pone prezidente”.

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. 
12.15 „Pone prezidente”.
12.50 „Gyvybės langelis”.
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”.
03.15 Reporteris. 
03.55 #NeSpaudai. 
04.35 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.35 Viralas. 

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Paskutinis faras“.

10:35 „Gelbėtojai - 112“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Galiu rytoj“.
21:00 Juodoji aušra.
22:55 Pasaulių karas.
01:10 „Visa menanti“.
02:05 „Detektyvų istorijos“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Galiu rytoj“.
21:00 Išbandymų diena.
23:30 Juodoji aušra.
01:25 „Visa menanti“.
02:20 „Detektyvų istorijos“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Galiu rytoj“.
21:00 Blyksnis.
22:55 Išbandymų diena.
01:20 „Visa menanti“.
02:15 „Detektyvų istorijos“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Makgaiveris“.
01:55 „Tėvynė“.
02:55 „APB“. 
03:45 „Skubi pagalba“.
04:35 „Vieniši tėvai“.
05:25 „Atsargiai! Merginos“.

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 „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 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Išlikimas.
00:25 „Akloji zona“.
01:20 Lošėjas.
03:15 Programos pabaiga.

2019.12.12 d.
 Ketvirtadienis

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. Programa 

apie sveikatą. 
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė do-

kumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Rea-

lybės dokumentika. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Apgavikai 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
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. 

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”.
03.15 Reporteris. 
03.55 Nauja diena. 
04.35 Viralas. 
04.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.35„Pone prezidente”.

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

nas Filipsas.
01:10 „Akloji zona“.
02:05 Išlikimas.
03:45 Programos pabaiga.

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
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. 

00:35 „Akloji zona“.
01:30 Kapitonas Filipsas.
03:55 Alchemija VII. Naujoji karta 

renkasi kūrybą. 
04:25 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:55 Programos pabaiga.

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis). 

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383



2019 m.  gruodžio 5 d.                                                         Savaitraščio Nr. 23314

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

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.

Avarinis automobilių 
ir patalpų atrakinimas. 
Durų spynų keitimas. 

Prekyba kokybiškomis 
durų spynomis. 

Tel. 8 698 09590

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333
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Asmeniniai skelbimai
Tel. 8 698 83124

Renault Megane Scenic, 1.6 
l benzinas iš Vokietijos, 2003 
m. 164 000 km rida. Kai-
na – 1650 Eur. Ideali būklė.                           
Tel. 8 629 64511

Nissan Qashqai 2007 m., 1,5 l, 
DCI, ruda spalva, klimato bei kru-
izo kontrolė, TA 2021-09. Kaina – 
3800 Eur. Tel.   8 662 14026

Nissan X-trail, 2003 m. 2 kom-
plektai padangų (vasarinės ir 
žieminės), kaina – 2600 Eur. De-
rinama. Tel. 8 615 43483

Žigulys I, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA 
iki 2024 m. Toyota Corolla, 2001 
m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 98506 

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

3 Golfas, 1998 m. TA iki 2021-04, 
techniškai tvarkingas.  
Tel. 8 624 95469

Kiti daiktai

Odinis svetainės baldų komplek-
tas, kaina – 270 Eur.  
Tel. 8 611 33589

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.  
Tel. 8 656 38881

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

Įrašytos įvairios muzikos kase-
tės, diskai. Medalių kolekcija. 
Antikvarinių laikrodžių kolekcija. 
Tel. 8 600 61817

Kineskopiniai televizoriai „Phi-
lips“ (37 cm) ir „Samsung“ ( 51 
cm), TV priedėlis TV STAR – 15 
Eur, TV sieninis laikiklis – 6 Eur, 
vaikiška medinė lovytė – 17 Eur, 
baltas rašomasis stalas – 20 Eur. 
Tel. 8 686 43600

Kalnų slidės su batais, dydis – 
45. Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 610 21983

Naujos, moteriškos striukės su 
kapišonais. Kaina – nuo 12 Eur. 
Tel. 8 313 54697, 8 604 57914

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, boileris – 50 Eur  ir dušo 
kabina. Svetainės minkštas kam-
pas – 40 Eur, dvigulė ir viengulė 
lovos, sofa,  spinta ir stalas.   
Tel. 8 616 48116

Šviestuvai, vežimėlis maistui, 
televizorius su priedėliu „Gold 
Star“, austos vilnonės lovatie-
sės, siuvimo mašina „Privileg“ 
vokiečių gamybos.  
Tel. 8 630 87652

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

2 dujų balionai (vienas – tuščias, 
kitas – pusė dujų). Tel. 8 673 77414

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

Kompiuteris procesorius AMD 
Athlon XP2100+1, 30 GHz, Ram 

– 16 gb, hdd – 200 gb, du lcd 
monitoriai, vienas – 17, kitas – 19 
coliai. Klaviatūra + pelė Logitech, 
operacinė sistema – Windows 7 
pro SP1, MS Office 2010, Adobe 
Acrobat reader, 7-zip ir kt.  
Tel.: 8 601 10292, 8 648 30484

Skubiai ir pigiai parduoda apie 30 
kv. m. 15 x 15 cm rudos spalvos 
plyteles, skirtas sienoms ir grin-
dims dekoruoti buitinėse patalpo-
se, tel. 8 650 50962

Šildymo katilas Kostrzewa Twin 
Bio 24 kW su 770 l kuro talpa ir 
papildomu VIDE NET moduliu. 
Kuras – granulės. Galima kūrenti 
malkomis. Pirktas 2015 m. už 
3334 Eur. Kaina – 1490 Eur. Ka-
tilas – tvarkingas.  
Tel. 8 626 14199

Dviratis „Scott“ aliuminis rėmas, 
diskiniai stabdžiai – 28 ratai, 3 x 
9 pavaros, kaina – 130 Eur. Vo-
kiškas moteriškas, 3 bėgių dvira-
tis – 40 Eur. Galandimo staklės 
– 15 Eur. Žieminės padangos 195 
x 65 x 15 su Audi – A4 diskais po 
15 Eur. Tel. 8 616 22884

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Pirties kieto kuro pečius.  
Tel. 8 645 08267

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

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

Parduoda avis auginimui arba 
mėsai, avižas tel. 8 622 83325

Kviečiai, kvietrugiai, rugiai.  
Tel. 8 616 11588

Nuoma

Ilgalaikei nuomai 3 kamb. butas 
Ateities g. Tel. 8 670 65082

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
Čiurlionio g. su baldais ir buit. 
technika. Kaina – 200 Eur + ko-
munaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 617 41584

Išnuomojama pirtis iki 4 žmonių, 
Leipalingyje. Tel. 8 682 69738

Išnuomojamas 1 kambario butas. 
Tel. 8 622 08046

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

Ieško

Ieškau meistro, kuris turi įrenginį 
išgręžti ne kapitalinėje sienoje, 
nuo 90 iki 100 mm skylę.  
Tel. 8 609 28835

Rasta

Gruodžio 2 d. rastas mobilusis 
telefonas netoli Veisiejų g. 15. 
Tel. 8 628 09332

Perka

Šeima ieško pirkti 3 ar 4 kamb. 
butą. Tel. 8 620 53947

Perka išsimokėtinai 4 kamb. butą 
Druskininkuose, siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 654 82488

Perka garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 662 81354 

Ieško darbo

Moteris ieško darbo  slaugyti 
ligonius, padėti jiems namų ruo-
šoje. Tel. 8 644 84291

Sąžininga, atsakinga ir darbšti 
29 m. moteris ieško papildomo 
darbo. Tel. 8 648 42135

58 m. moteris, turinti 7 metų pa-
tirtį slaugymo srityje, ieško slau-
gės arba bent kokio kito darbo, 
gali dirbti kas 2 savaites.  
Tel. 8 605 05177

Dovanoja

Gal kas gali padovanoti mobilųjį 
telefoną, mikrobangų krosnelę ir 
šaldytuvą, sunkiai gyvenančiam 
žmogui? Tel. 8 675 61036

Dovanoja gerą televizorių „Sam-
sung“, atsiimti patiems, tel. 8 642 
32955 

Miškas, mediena, malkos

Parduoda pušines, beržines, 
alksnines malkas. Atvežame.  
Tel. 8 676 68549

Malkos kaladėmis.  
Tel. 8 656 38881

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduoda sausas pušines mal-
kas kaladėmis, kapotos. Mišri 
kapota. Tel. 8 682 58164

Parduoda kaladėlėmis malkas. 
Tel. 8 608 70658

Automobiliai ir jų dalys

Naudotos mikroautobuso žiemi-
nės padangos, 195/75 R16 C, 
dygliuotos – 105 Eur.  

Išnuomojamas butas Šiltnamių g. 
2 a iš 2 a. Paketiniai mediniai lan-
gai, uosio parketas, buit. technika, 
baldai, su visais patogumais ilga-
laikei nuomai. Tel. 8 609 28835

Prie „Eglės“ san. išnuomojamas 
sodo namelis, 1 a. – 100 Eur, 2 
a. – 80 Eur + komun. mokesčiai. 
Tel. 8 675 61036

Tvarkingam asmeniui išnuomo-
jamas 1 kambarys 2-jų kambarių 
bute, yra balkonas, rami vieta, 
kaina – 120 Eur, Vytauto g.  
Tel. 8 607 38627

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
Vytauto g. prieš M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, kambariai – izo-
liuoti, su baldais, 2 a. Namas 
– renovuotas, renovacija –apmo-
kėta. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 645 49074

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

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai 
butas, 2 a. Merkinės g. 4.  
Tel. 8 687 73835

Nekilnojamas turtas

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

Parduodama sodyba Varėnos 
raj. Žeimių k. gražioje ramioje 
vietoje, sklypas ribojasi su Ne-
munu, šalia sodyba, teka upelis. 
Yra sodas ir kiti ūkiniai pastatai, 
didelis garažas.  Žemės sklypo 
plotas – 6, 4100 ha, iš jo miško 
žemės plotas – 1, 2500 ha.  
Tel. 8 611 32291

Parduodamas sklypas Neravų 
g. 35I (12 a, namų valda, miesto 
komunikacijos, elektra, prie pat 
miesto ribos). Kaina – 22 000 
Eur. Tel. 8 672 27300

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

 Parduodamas sodas Dainavos 
sodų g. (100 kv.m., 6 arų sklypas, 
graži vieta, ribojasi su mišku, ša-
lia visos miesto komunikacijos). 
Kaina – 54 000 Eur.  
Tel. 8 672 27300 

Parduodamas 1 kamb. butas 
(28, 8 kv. m.), 2 aukštas, Vytau-
to g. 12. Renovuotas namas, tel. 
8 687 47514

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

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

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120, 
šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

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

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

Parduoda dviejų kambarių, Anta-
kalnio g.18, 48,50 kv.  
Tel. 8 621 92956

Parduodamas 2k. 51 kv. m. butas 
Gardino g. 33 name 7 aukšte, 
kaina – 39 500 Eur. Nerenovuo-
tas. Tel. 8 650 27321

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

Parduodamas garažas prie Jau-
nimo užimtumo centro.  
Tel. 8 648 75983

Dovanojame rašomąjį 
stalą su viena spintele. 

Tel. 8 686 37487
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Tarptautinėje turizmo 
parodoje Varšuvoje – dėmesys 

Druskininkų kurortui

Lapkričio 21-23 dienomis 
Druskininkai pristatyti Varšu-
vos (Lenkija) Kultūros ir moks-
lo rūmuose surengtoje 27-oje 
tarptautinėje turizmo parodoje 
„TT WARSAW 2019“. Ši paroda 
yra didžiausia rudens/žiemos 
kelionių mugė Lenkijoje, skir-
ta individualiems ir verslo kli-
entams. Joje kasmet apsilan-
ko per 30 tūkstančių lankytojų. 

Druskininkų stendas sulaukė di-
delio lankytojų dėmesio. Turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
tro (TVIC) įrengtame stende 
dirbo gausi ir vieninga komanda 
– „Eglės sanatorijos“, Grūto par-
ko, Sveikatinimo ir poilsio centro 
AQUA ir viešbučių „De Lita“ bei 
„Regina“ atstovai.

Pirmoji parodos diena buvo skir-
ta tik verslo atstovams. Lenkijos 

kelionių organizatoriai domėjosi 
apgyvendinimo bei maitinimo ga-
limybėmis turistinėms grupėms, 
kurorte veikiančiais SPA ir sana-
torijomis, čia siūlomomis pramo-
gomis. Individualius lankytojus 
domino įvairi informacija – akty-
vus poilsis, sanatorinis gydymas, 
dviračių takai ir maršrutai, apgy-
vendinimo paslaugos, renginiai.

Lenkija išlieka viena iš perspek-
tyviausių turizmo rinkų. Per devy-
nis 2019 metų mėnesius Druski-
ninkus aplankė 22 584 turistai iš 
Lenkijos – 13 procentų daugiau, 
negu per tą patį 2018 m. laikotar-
pį. Nakvynių skaičius, lyginant su 
tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, pa-
didėjo 15,7 procentų (48 040 na-
kvynių).

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkų TVIC įrengtame stende dirbo gausi ir vieninga komanda – „Eglės sanatori-
jos“, Grūto parko, Sveikatinimo ir poilsio centro AQUA ir viešbučių „De Lita“ bei „Regina“ 
atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka


