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„Snow Arena“ 
sulaukė gausybės
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entuziastų
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Kalėdų miestelis Druskininkuose – daugybė 
įvairiausių pramogų visai šeimai

Visą Lietuvą nustebinusi la-
zerio skraiste padabinta eglė, 
susitikimai ir foto sesijos su 
Kalėdų seneliu, kaladėlių dė-
lionės ir vaikiškų dainelių ka-
ruselė, įvairiausios įdomios 
edukacijos, mugės, gražiausi 
kalėdiniai papuošimai, kalėdi-
nės melodijos ir daugybė įdo-
miausių dalykų! Visa tai ir dar 
daugiau Jūs rasite Druskinin-
kuose ir kurorte veikiančiame 
kalėdiniame miestelyje!

Druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai kviečiami pamatyti ir sudaly-
vauti įvairiose edukacijose, o pra-
mogų čia ras visa šeima. 

Po Kalėdų miestelio atidarymo 
praėję savaitgaliai ir gausybė ten 
apsilankiusių žmonių parodė, kad 
druskininkiečių šiemetis sumany-
mas įrengti tokią erdvę prie pa-
grindinės miesto eglės išsipildė 
su kaupu. 

O jau ateinantį savaitgalį visi 
kviečiami į kalėdinių dovanų pa-
ruošimo veiklas –

 juk taip smagu šventiškai pa-
kuoti dovanas, patiems pasiga-
minti žaisliukų, pavyzdžiui, iš 
druskos, sukurti dovanėles. „Bus 
kūčiukų gaminimo, meduolių de-
koravimo edukacijos, pakviesime 
kaligrafiškai parašyti sveikinimą 
ant paruoštų šventinių atviručių 

su menininke Aušra. Įvairių vei-
klų siūlome kiekvieną dieną, Ka-
lėdų miestelio kupolai atidaromi 
penktą valandą vakare, į ten ren-
giamas edukacines programas 
kviečiame nuo 18 valandos. Ka-
lėdų senelio rezidencijoje visų 
laukia nuostabusis Kalėdų sene-
lis. Jeigu senelis išvykęs, visada 
yra jo padėjėjai, kurie padės ma-
žiesiems parašyti laišką.

Savaitgalį Kalėdų miestelyje 
ir vėl bus žaidžiama, mokomasi 
Advento dainelių. Bus galima iš-
sikarpyti snaigių, įvairių karpinių, 
padedant tautodailininkei Dianai 
Lukošiūnaitei. Sekmadienį pradė-
sime rodyti animacinių filmų fes-
tivalio „Tindi rindi“ programą. Tai 
– autoriniai filmai, kurie netrans-
liuojami per televiziją. Manome, 
kad mažiesiems jie turėtų labai 
patikti“, - pasakojo Druskininkų 
kultūros centro direktorė Rimutė 
Viniarskaitė. 

O Amatų centro „Menų kalvė“ 
namelyje galima įsigyti įvairių do-
vanų iš menininkų. Čia pat galima 
pasigaminti papuošalą, kalėdinį 
pakabuką, jį dekoruoti. Savival-
dybės įstaigų darbuotojai taip pat 
entuziastingai ėmėsi kalėdinių 
darbų ir savuose kupoluose pri-
stato šaunias edukacijas. M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos kupo-

le Jūsų lauks šviesos etiudai, bus 
galima piešti šviesoje ant smėlio, 
kurti atvirutes. Jaunimo užimtu-
mo centro darbuotojai yra paruo-
šę labai smagias karaokė valan-
dėles, Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka – viktorinas. 

Visais šventinio laikotarpio sa-
vaitgaliais druskininkiečius ir ku-
rorto svečius kviečia nuotaikin-
ga ir ryški Kalėdų mugė, atvyksta 
amatininkai. Kurorte kiekvieną 
šeštadienį organizuojamos „Ka-
kavos popietės“, vyksta koncer-
tai, žaidybiniai spektakliukai, 
skirti mažiesiems. Kalėdinio lai-
kotarpio metu vyks ir gurmaniš-
kos degustacijos. Kalėdų mieste-
lio lankytojai praėjusį šeštadienį 
jau stebėjo ančių kepimo turny-
rą ir jų ragavo, o kalėdinį savait-
galį bus tikra šventė smaližiams – 
jų lauks didelė eglutė iš saldaus 
„skruzdėlyno“. Anot R. Viniarskai-
tės, atidarytas Kalėdų miestelis 
darkart įrodė, kiek Druskininkuo-
se talentingų ir gabių žmonių, ku-
rie gali išpildyti ir realizuoti visas 
savo svajones, užmojus bei kalė-
dine dvasia užburti visus aplinki-
nius.

Taigi visą mėnesį Druskininkai 
kviečia į nuostabią Kalėdų pasa-
ką kurorte – savomis akimis iš-
vysti, kaip kurorte pildosi visi gra-

Energetikams – 
mero R. Malinausko 

pastabos dėl dujų 
kainodaros
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Susitikimai su Kalėdų seneliu, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė, įvairiausios įdomios edukacijos, mugės, gražiausi kalėdiniai papuošimai, kalėdinės melodijos ir dau-
gybė įdomiausių dalykų! Visa tai ir dar daugiau Jūs rasite Druskininkuose veikiančiame kalėdiniame miestelyje/Roberto Kisieliaus nuotraukos

žiausi norai ir vyksta šventiniai 
stebuklai! Kalėdų miestelyje jūs 
laukiami kiekvieną dieną, bet dau-
giausia pramogų rasite nuo penk-
tadienio iki sekmadienio. Ateikite 
patys ir pakvieskite savo draugus 
bei pažįstamus. Kalėdinio mieste-
lio programą rasite www.druski-
ninkukulturoscentras.lt 

Tokio gausaus 
turistų antplūdžio 
Druskininkai dar 

nebuvo matę

2 psl.
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Tokio gausaus turistų antplūdžio 
Druskininkai dar nebuvo matę

Akivaizdu, kad Druskininkai 
nesirengia užleisti turizmo ly-
derio pozicijų. Tai dar kartą 
patvirtino statistikos duome-
nys apie turistų skaičių per de-
vynis šių metų mėnesius. Ly-
ginant su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, turistų skai-
čius Druskininkuose išaugo 
per 10 procentų. Tai – rekordi-
nis augimas. 

Analizuojant turistų skaičiaus 
kitimą, šiemet daugiausia išau-
go užsienio turistų skaičius (11,3 
proc.), Lietuvos turistų sulaukėme 
9,8 proc. daugiau, nei pernai per 
tą patį laikotarpį. 

Pagal turistų skaičiaus pasiskirs-
tymą, užsienio turistai sudaro 37 
proc., o mūsų tautiečiai – 63 proc. 

Lyginant turistų iš užsienio skai-
čiaus kitimą pagal valstybes, spar-
čiausiai augo turistų iš Izraelio ir 
Estijos skaičius, šiemet jis atitinka-
mai padidėjo 21,2 ir 23,8 proc. 

Daugėjo turistų iš Lenkijos (13 
proc.), Rusijos (9,1 proc.), Balta-
rusijos (8,6 proc.), Vokietijos (7,4 
proc.), Latvijos (6,2 proc.) bei kitų 
šalių (18,4 proc.). 

Analizuojant nakvynių skaičių, 
akivaizdu, kad ypač padidėjo Lie-
tuvos turistų, nakvojančių Drus-
kininkuose, skaičius (14,2 proc.), 
užsienio turistų – 7,6 proc. Pagal 
nakvynių skaičiaus pasiskirstymą 
tarp Lietuvos ir užsienio svečių 
artėjame prie pusiausvyros. 

Vertinant nakvynes pagal užsie-
nio turistų, iš kurių jie atvyksta, 
šalis, tai daugiausia didėjo Esti-
jos turistų nakvynių skaičius (28,7 
proc.), Izraelio (19, 6 proc. ), Len-
kijos (15,7 proc.), Latvijos (13,8 

proc.), kitų šalių (15,5 proc.).
Analizuojant nakvynių skai-

čiaus vidurkį, akivaizdu, jog il-
giausiai Druskininkuose vieši 
Vokietijos ir Izraelio turistai, jie vi-
dutiniškai nakvoja apie 10 dienų. 
Svečiai iš Baltarusijos Druski-
ninkuose praleidžia per 8 paras, 
o Rusijos piliečiai – vidutiniškai 
apie 5 paras.

Džiugina nauja tendencija, kad 
daugėja svečių iš mūsų kaimyni-
nių valstybių – Latvijos ir Estijos, 
šie svečiai Druskininkuose pralei-
džia vis daugiau laiko, latvių na-
kvynių vidurkis – 2,3 naktys, o 
estų – per 3 naktis. 

Druskininkų turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorius Ri-
mantas Palionis sakė, kad va-
saros ir rudens rezultatai daug 
geresni, nei pavasario: „Džiugu, 
kad padaugėjo turistų iš Rusijos, į 
viršų šoktelėjo anksčiau stabiliza-
vęsi latvių apsilankymai. Tokio tu-
ristų skaičiaus augimo Druskinin-
kai iki šiol nebuvo užfiksavę.“ 

Merą Ričardą Malinauską ypač 
džiugina, kad daugėja Druskinin-
kuose nakvojančių miesto svečių: 
„Mes vertiname ir branginame vi-
sus turistus, tačiau ypač laukiami 
tie turistai, kurie pas mus apsisto-
ja ilgesniam laikui. Tokie turistai 
kuria pridedamąją vertę Druski-
ninkų verslui. Tai, kad didėja na-
kvynių skaičius, akivaizdžiai rodo, 
jog kryptingai įgyvendiname ku-
rorto strategiją – kuriame pramo-
gų, poilsio, rekreacijos, kultūros 
paslaugų visumą, suteikiančią 
kiekvienam svečiui pas mus ras-
ti tai, ko jam reikia. O tai skatina jį 
ilgiau pas mus pasilikti.“

Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, turistų skaičius Druskininkuose išaugo 
per 10 procentų. Tai – rekordinis augimas//Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Merui R. Malinauskui ir atsakingiems Savivaldybės darbuotojams svečiai iš VVKD 
pristatė savo planus, plėtojant laivybą Nemunu Druskininkų savivaldybės ribose/Lai-
mučio Genio nuotrauka

Meras R. Malinauskas: „Jei kolegos iš VVKD pasirūpins Nemuno vagos išvalymu ir 
pagilinimu bei bendradarbiaus, plečiant laivininkystę Druskininkų savivaldybės ribo-
se, galėsime tikėtis platesnio pramogų spektro ir naujų potyrių mūsų svečiams.“/Lai-
mučio Genio nuotrauka

Meras Ričardas Malinauskas baigė kadenciją 
Regionų komitete

Praėjusią savaitę sušaukta 
paskutinė šios kadencijos ES 
Regionų komiteto plenarinė 
sesija. Ne vienerius metus šio 
komiteto nariu buvo Druski-
ninkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas. 

„Atstovai iš įvairų ES regio-
nų atrenkami į Regionų komite-
tą pagal savivaldos rinkimuose 
laimėtas kvotas. Mes atstovau-
jame savo regionams ir turime 
patariamąjį balsą, Europos Tary-
bai ir Europos Komisijai priimant 
sprendimus. Kitaip sakant, Re-
gionų komitetai formuoja ES va-
dovybės nuomonę iš apačios“, 
– apie Komiteto veiklą pasako-
jo R. Malinauskas. Jis pastebėjo, 
jog Regionų komitete dirbti buvo 
įdomu, iš kolegų buvo galima su-
žinoti daug naujienų, pasidalin-
ti patirtimi ir priimti regionams 
svarbius sprendimus. 

Regionų komitetai
Lietuvos delegaciją sudaro de-

vyni tikrieji ir devyni pakaitiniai 
nariai. Lietuvos delegacijos RK 
vadovas yra Zarasų rajono savi-
valdybės tarybos narys Arnoldas 
Abramavičius. Visi tikrieji ir pa-
kaitiniai RK nariai iš Lietuvos yra 
išrinkti politikai, atstovaujantys 
vietos valdžios institucijoms Lie-
tuvoje. Iš viso Regionų komitete 
dirba 350 politikų, atstovaujančių 
visoms Europos Sąjungos šalims. 

Lietuvos delegacija prie RK pri-
sijungė, įpusėjus 2002-2006 m. 
kadencijai. Lietuvos delegacijai 
RK priklausantys nariai ir pakai-
tiniai nariai yra politikai, turintys 
vietos rinkėjų mandatą. Delega-
cija turi būti sudaroma pagal tam 

tikras procedūras Lietuvoje. Visi 
regionų plėtros tarybų pasiūly-
mai siunčiami Lietuvos savival-
dybių asociacijai, kuri atrenka 
kandidatus ir parengia galutinį 
sąrašą. Galutinis kandidatų są-
rašas pateikiamas LR Vidaus 
reikalų ministerijai tvirtinti. Na-
cionalinė vyriausybė sprendimą 
priima, remdamasi pasiūlytu na-
rių sąrašu ir teikia jį Ministrų Ta-

rybai, kuri skiria RK narius. 
Prieš priimdamos sprendimus, 

ES Taryba ir Komisija privalo 
konsultuotis su Regionų komite-
tu šiais klausimais: švietimo, pro-
fesinio rengimo ir jaunimo; kul-
tūros; visuomenės sveikatos; 
transeuropinių transporto, tele-
komunikacijų ir energetikos tin-
klų; ekonominės ir socialinės 
sanglaudos.

Praėjusią savaitę sušaukta paskutinė šios kadencijos ES Regionų komiteto plenari-
nė sesija, jos  nariu ne vienerius metus buvo Druskininkų savivaldybės meras R. Mali-
nauskas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkams, kaip Lietuvos 
turizmo lyderiui, labai aktualios 
laivybos Nemunu perspekty-
vos. Pirmadienį Druskininkų sa-
vivaldybėje lankėsi Vidaus van-
dens kelių direkcijos (VVKD) 
generalinis direktorius Vladimi-
ras Vinokurovas ir Laivybos di-
rektorius Aurelijus Rimas. 

Merui Ričardui Malinauskui ir at-
sakingiems Savivaldybės darbuo-
tojams svečiai pristatė savo pla-
nus, plėtojant laivybą Nemunu 
Druskininkų savivaldybės ribose. 

Susitikimo metu aptartos Nemu-
no gilinimo galimybės, kad atkar-
poje nuo Baltarusijos sienos iki 
Druskininkų būtų sureguliuoti ga-
rantiniai gyliai. 

VVKD generalinis direktorius V. 
Vinokurovas sakė, jog greitai jo 
vadovaujama direkcija įsigys mo-
dernų upės vagos valymo įrenginį, 
kuriuo labai efektyviai bus galima 
nuo smėlio ir akmenų išvalyti Ne-
muno vagą. 

Susitikimo metu aptartos pra-
moginės ir turistinės laivininkys-
tės perspektyvos Druskininkuose, 
galimybės vandens kelius pratęsti 
iki Baltarusijos ir toliau. Šiems tiks-
lams VVKD tikisi gauti iš Vyriausy-
bės papildomą finansavimą. 

„Manau, jog deramai neišnaudoja-
me Nemuno teikiamų galimybių tu-
rizmo srityje. Jei kolegos iš VVKD 
pasirūpins Nemuno vagos išvalymu 
ir pagilinimu bei bendradarbiaus, 
plečiant laivininkystę Druskininkų 
savivaldybės ribose, galėsime ti-
kėtis platesnio pramogų spektro ir 
naujų potyrių mūsų svečiams“, – 
sakė meras R. Malinauskas. 

Aptartos laivybos Nemunu perspektyvos

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, plė-
tojant edukacinę veiklą, kuriant menines programas, organizuojant 
kultūros renginius druskininkiečiams bei kurorto svečiams, rengiant 
bei įgyvendinant naujus (novatoriškus) kultūros projektus, dalyvau-
jant ir reprezentuojant Druskininkų savivaldybę svarbiausiuose res-
publikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, inicijuo-
jant ir realizuojant garso, vaizdo įrašų bei kitų leidinių, užtikrinančių 
nematerialaus 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). 
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Energetikams – mero R.Malinausko pastabos dėl dujų kainodaros

Praėjusį penktadienį bendro-
vės ESO atstovai Druskininkų 
savivaldybės vadovus supa-
žindino su numatomomis nau-
jovėmis dujų ir elektros tieki-
mo srityje bei pasidalino ESO 
ir savivaldybių bendradarbia-
vimo patirtimi bei perspekty-
vomis. 

ESO atstovai pripažino, kad 
Druskininkuose sėkmingai vyk-
domas dujų balionų keitimo į 
centralizuotą dujų tiekimo siste-
mą procesas.

Energetikų atstovai teigė, jog 
artimiausiu metu fiziniams ir ju-
ridiniams asmenims atsiras ga-
limybė dujas ir elektrą pirkti iš 

įvairių tiekėjų.
Meras Ričardas Malinauskas 

pastebėjo, jog Druskininkų sa-
vivaldybės ir verslo netenkina 
dujų kainodaros sistema, kai 
Druskininkų juridiniai asmenys 
už dujas priversti mokėti dau-
giau nei kitų regionų analogiški 
vartotojai: „Mums nerimą sukė-

Bendrovės ESO atstovai Druskininkų savivaldybės vadovus supažindino su numatomomis naujovėmis dujų ir elektros tiekimo srityje 
bei pasidalino ESO ir savivaldybių bendradarbiavimo patirtimi bei perspektyvomis/Laimučio Genio nuotrauka

Gimnazistai pasirūpino Druskininkų senjorų šventėmis
Jau tapo gražia tradicija prieš 

svarbiausias metų šventes pa-
sirūpinti vargingai gyvenan-
čiais ir metų naštos slegiamais 
Druskininkų žmonėmis.

„Ryto“ gimnazijos auklėtiniai šį 
gruodį, kaip ir kasmet, prieš Šv. 
Kalėdas nusprendė pradžiuginti 
Druskininkų senjorus. Gimnazis-
tai visą savaitę kepė sausainius, 
paskui juos estetiškai apipavidali-
no ir su pilnais krepšiais šių sal-
dumynų leidosi į šventinę kelionę. 

Gimnazistai aplankė Druskinin-
kų savivaldybę, kitas įstaigas ir 
dalino savo iškeptus sausainius 
mainais už aukas senjorams. 

Švietimo skyriaus vedėjos pa-
vaduotoja Lina Černiauskienė 
džiaugėsi gimnazistų iniciatyva ir 
sakė, kad į sausainių kepimo ak-
ciją įsitraukė visa „Ryto“ gimnazi-
jos bendruomenė: „Vieni rūpinosi 
miltais, kiti kepė sausainius, treti 
juos supakavo.“

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė ir daugelis Savivaldybės 

darbuotojų mielai prisidėjo prie šios 
akcijos, pirko gardžių sausainių ir 
paaukojo akcijos iniciatoriams. 

Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė bei Teisės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėjas R. Viščinis pirko gardžių sausainių ir paaukojo akcijos iniciatoriams/Lai-
mučio Genio nuotrauka

Druskininkų savivaldybės vadovų ir ESO atstovų 
susitikimo metu buvo:

• Pristatyti pagrindiniai pokyčiai naujų vartotojų procese.
• Patikinta, kad kitais metais prie centralizuoto tiekimo numatyta 

perjungti apie 200 klientų, turinčių dujų balionus.
• Pažadėta, jog vykdoma transformatorinės rekonstrukcija bus 

užbaigta iki metų pabaigos.
• Aptarta situacija dėl Liepų g. 4 ir 6 namų vidaus dujų sistemos 

įrengimo kainodaros. 
• Apsvarstyta Savivaldybei teikta Bendradarbiavimo sutartis. 
• Pristatyti Energetinio efektyvumo tikslai Lietuvai.

lė prieš savaitę gauta žinia, kad 
Energetikos ministerijos paža-
dai, jog įrengus išdujinimo sto-
tį, bus vienodos sąlygos ir juri-
diniams, ir fiziniams asmenims 
visoje Lietuvoje, nebus įgyven-
dinti. Proceso eigoje pasirodė, 
jog juridiniams asmenims taiko-
mos skirtingos sąlygos, įskai-
čiuojant tam tikrus išdujinimo 
stotelės kaštus. Mūsų tai neten-
kina, ieškome priežasčių, kodėl 
taip pasikeitė sąlygos, nes ener-
getikos ministro aiškinimai buvo 
kitokie. Tos pačios grupės var-
totojai kai kuriuose miestuose 
moka brangiau, tai mums nepa-

tinka. Bandysime ieškoti tiesos.“
Jis sakė, jog dėl tokios ydingos 

dujų kainodaros galima sulauk-
ti labai nemalonių pasekmių, kai 
verslas savo veiklai pasirinks ne 
Druskininkus, bet kitus regionus. 

„Jau esame gavę vienos ben-
drovės prašymą nutraukti pa-
talpų nuomos sutartį. Jie tiesiai 
šviesiai pasakė, kad už dujas ne-
nori mokėti per daug“, – kalbėjo 
meras. 

Savivaldybė dėl šios problemos 
raštu jau kreipėsi į Lietuvos Res-
publikos konkurencijos tarybą ir į 
Valstybinę energetikos reguliavi-
mo tarybą.

Korupcijos prevencijai – nuolatinis Savivaldybės dėmesys
Gruodžio 9-oji – Tarptautinė 

antikorupcijos diena, kuri nuo 
2004 metų kasmet minima vi-
same pasaulyje. Jungtinių Tau-
tų Organizacija paskelbė šią 
dieną, kad atkreiptų visuome-
nės dėmesį į korupcijos daro-
mą žalą ir paskatintų nesitaiks-
tyti su korupcijos apraiškomis.

Šios dienos proga gruodžio mė-
nesį Druskininkų savivaldybės 
įstaigose organizuojama daug 
įvairių antikorupcinio pobūdžio 
renginių: viktorinų, konkursų, pi-
lietiškumo pamokų, parodų, vals-
tybės institucijų mokymų politi-
kams, valstybės tarnautojams, 
įstaigų, įmonių vadovams, tačiau 
korupcijos prevencijos srityje Sa-
vivaldybė kryptingai dirba visus 
metus.

Druskininkų savivaldybė vykdo 
Korupcijos prevencijos 2019-2021 
metų programą, aktyviai bendra-
darbiauja su valstybinėmis insti-
tucijomis – Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 
Lietuvos Respublikos Seimo An-
tikorupcijos komisija, Valstybinės 
tarnybinės etikos komisija.

Pagal Vietos savivaldos įstaty-
mą, šių metų pavasarį Tarybos 
įgaliojimų laikui buvo patvirtin-
ta Savivaldybės korupcijos komi-
sija, ją sudaro 9 nariai – Savival-
dybės tarybos nariai, seniūnaitis, 
visuomenės atstovai, savivaldy-
bės kontrolierius. Komisijos pir-

mininke, kaip numatyta įstatyme, 
buvo išrinkta opozicinės frakcijos 
„Nuosaiki opozicija“ atstovė Valė 
Šmitienė. 

Antikorupcijos komisijos pirmi-
ninkė V. Šmitienė sakė, kad dar-
bas šioje komisijoje jai yra naujas 
ir įdomus, skatina dalyvauti šia 
tema rengiamuose mokymuose 
ir tarptautinėse konferencijose. V. 
Šmitienė teigė, jog apie galimas 
korupcijos problemas, preven-
cijos būtinumą ji dažnai kalbasi 

V. Šmitienė sakė, kad darbas Antiko-
rupcijos komisijoje jai yra naujas ir įdo-
mus, skatina dalyvauti šia tema ren-
giamuose mokymuose ir tarptautinėse 
konferencijose/Druskininkų savivaldybės  
archyvo nuotrauka

susitikimuose su jaunimu ir ben-
druomenėmis. 

„Mano nuomone, komisijos 
tikslas – padėti žmonėms suvok-
ti korupcijos esmę, pastebėti ko-
rupcijos požymius. Manau, kad 
svarbiausia – prevencinis dar-
bas. Labai svarbu, kad žmonės, 
pastebėję galimos korupcijos 
požymius, apie tai operatyviai 
praneštų pasitikėjimo informaci-
niais kanalais, kurie yra nurodyti 
ir Druskininkų savivaldybės tin-
klapyje,“ – sakė Antikorupcijos 
komisijos pirmininkė. 

Druskininkai, kaip ir kitos ša-
lies savivaldybės, kasmet gauna 
iš STT tam tikras temas, pagal 
kurias pačios savivaldybės at-
lieka analizę antikorupcijos as-
pektu ir pateikia STT savo išva-
das. Specialiųjų tyrimų tarnyba 
išnagrinėja gautas išvadas ir nu-
sprendžia, ar sutikti su jomis, ar 
pradėti savo tyrimą. Druskinin-
kų savivaldybės pateiktos išva-
dos visais atvejais tenkino STT, 
tarnyba nė karto nepradėjo savo 

tyrimo. 
Savivaldybės puslapyje veikia 

vidinis informacijos apie pažeidi-
mus teikimo kanalas, kuriame pa-
talpintas informacijos apie pažei-
dimus Druskininkų savivaldybės 
administracijoje teikimo tvarkos 
aprašas, pranešimo apie pažeidi-
mus forma, informacijos apie pa-
žeidimus pateikimo būdai:

https://www.druskininkusa-
vivaldybe.lt/go.php/lit/Vidinis-
informacijos-apie-pazeidimus-
teikimo-kanalas/67

Daugiau informacijos apie ko-
rupcijos prevenciją galite rasti sa-
vivaldybės interneto svetainėje: 

https://www.druskininkusa-
vivaldybe.lt /go.php/Korupci-
jos%20prevencija122

Druskininkų savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja V. Amšiejie-
nė „Saulės“ pagrindinės mokyklos devintokus supažindino su korupcijos sąvoka, šio 
reiškinio požymiais ir atpažinimo būdais/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Vyda Amšiejienė, Druskinin-
kų savivaldybės Centralizuoto 
vidaus audito skyriaus vedėja: 
„Vykdydami antikorupcijos veiklą, 
mes ieškome naujų formų, viena 
iš jų – atsakingų specialistų susi-
tikimai su moksleiviais ir jaunimu. 

Praėjusį antradienį susitikau su 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
devintokais. Supažindinau juos su 
korupcijos sąvoka, šio reiškinio 
požymiais ir atpažinimo būdais. 
Su jaunimu įdomiai diskutavome, 
sulaukiau moksleivių klausimų. 
Džiugu, jog moksleiviai domisi šia 
problema, jie žino, kad vienas iš 
korupcijos apraiškų – kyšis. Manau, jog korupcijos sąvokos suvo-
kimas ypač svarbus jauniems žmonėms, kurie pradeda savo są-
moningą gyvenimą.“
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Leipalingio bendruomenę subūrė padėkos vakaras „Iš širdies į širdį“
Advento laikotarpis – metas, 

kai norisi prisiminti, kuo me-
tai buvo lemtingi, geri, dosnūs 
bendruomenei, pasidžiaug-
ti žmonėmis, kurie savo gera-
noriškais darbais, trykštančiu 
entuziazmu, energija priside-
da prie Leipalingio miestelio 
vardo. Tai ir laikas, kai norisi 
dėkoti už rūpestį, meilę ir dė-
mesį, už palaikymą ir padrąsi-
nimą, įgyvendinant svajones. 
Taigi praėjusį šeštadienį Lei-
palingio miestelio bendruo-
menė jau šeštą kartą sukvietė 
žmones į padėkos vakarą, pa-
vadintą „Iš širdies į širdį“. 

„Linkiu džiaugtis gyvenimu ir 
mus supančiais žmonėmis, kol 
esame sveiki. Nes gyvenimas 
dažnai pateikia netikėtumų“, – 
sveikindamas bendruomenę, pa-
linkėjo Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas. 

Šiais metais apdovanojimus 
gavo tylius, bet prasmingus dar-
bus dirbantys paprasti, nuoširdūs 
žmonės. „Liepos“ statulėlę už ak-
tyvią ir nuoširdžią veiklą Leipalin-
gio krašto bendruomenėse, nuo-
latinę pagalbą ir idėjų palaikymą 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius įteikė Antanui Vailioniui. Apie 
šį žmogų galima daug kalbėti. An-
tanas – veiklos žmogus, kuris sa-
vęs neįsivaizduoja buvimu vieno-
je vietoje, jis ūkininkauja, vaidina, 
plėtoja verslą, yra ūkininkų są-
jungos pirmininkas, VVG valdy-
bos narys, dalyvauja edukacijo-
se, stovyklose, nepamiršta Dievo 
namų, patarnauja Šv. Mišiose. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduoto-

ja Violeta Grigorienė nominaciją 
už šeiminių tradicijų puoselėjimą 
įteikė Leono ir Genės Radžiuky-
nų šeimai. Pragyvenę santuo-
koje 50 metų, atšokę auksines 
vestuves, užauginę tris vaikus, 
jie vis dar vadovaujasi Dievo na-
muose ištartais žodžiais – varge 
ir džiaugsme. Džiaugiasi anūkės 
Kristinos meniniais gebėjimais, 
dukros Astos pagalba bendruo-
menės renginiuose.

Gydytoja Janina Ignorienė buvo 
apdovanota už profesionalumą ir 
įgytą pacientų pasitikėjimą. Ji vi-
sada padeda sergančiam žmo-
gui, net ir nedarbo metu, ištiesia 
pagalbos ranką, paguodžia, už-
jaučia, o mažuosius pacientus 

palepina ir saldėsiais. Jai apdo-
vanojimą teikęs LR Seimo narys 
Zenonas Streikus kalbėjo apie 
gydytojo profesijos svarbą visais 
laikais ir visiems palinkėjo fizinės 
bei dvasinės sveikatos.

Už aktyvią kūrybinę veiklą ben-
druomenėje padėkos „Liepą“ 
Druskininkų kultūros centro kul-
tūrinės veiklos administratorė 
Danguolė Žėkienė įteikė Marijai 
Galvanauskienei. Ji 32 metus ak-
tyviai dalyvavo mokyklos gyve-
nime, mezgė, gamino atvirukus, 
kol galiausiai apsistojo ties pyni-
mu iš laikraščių, o su savo dar-
bais išgarsėjo visoje Lietuvoje. 
Marija aktyviai dalyvauja eduka-
cinėse programose, vaidina „Sū-

rūs vėjai“ programose, dalyvauja 
ansamblio „Serbenta“ kūrybinėje 
veikloje, skaito eiles. 

Švietimo skyriaus vedėja Diana 
Brown už aktyvų sporto propa-
gavimą tarp jaunimo apdovanojo 
Aurimą Gudaitį. Jis – nuoširdus, 
visada apsuptas mokinių, kuriems 
atiduoda visą save, o jaunoji kar-
ta atsidėkoja meile bei puikiais 
sportiniais pasiekimais, garsinda-
mi mūsų kraštą ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų.

Labai džiugu, kad pastebėtas 
bei įvertintas jaunimas – jie iš 
seniūno Antano Krancevičiaus 
gavo apdovanojimą už jauna-
tvišką lyderystę bendruomeni-
niame gyvenime. Šiandieną jau 

yra susiformavęs darnus jauni-
mo branduolys, kuris puikiai įsi-
liejo į bendruomenės gyvenimą. 
Jaunuoliai dalyvauja įvairiose ak-
cijose, atstovauja bendruomenei 
renginiuose, padeda organizuo-
ti šventes.

Didžiausi darbai nuveikiami 
tada, kai žmogus už tai nesiti-
ki padėkos, įdeda visą širdį ir tiki 
tuo, ką daro. Didžiausia brange-
nybė – tai širdies gerumas. Ne-
matuokime savo darbų ir savęs 
kitų žmonių matais. Tikėkime sa-
vimi ir kurkime tokį gyvenimą, ko-
kio patys norime. 

„Mano Druskininkai“  
informacija

Leipalingio miestelio bendruomenė jau šeštą kartą susirinko į padėkos vakarą „Iš širdies į širdį“, kuriame „Liepos“ skulptūrėlės įtiktos prasmingus darbus dirbantiems žmonėms/Kęs-
tučio Kupčinsko nuotrauka

Mokesčių rojuje pavedimų nevykdė?..
Lapkričio pabaigoje visai ne 

turizmo ir pramogų spaudoje 
pasirodė publikacija apie vieno 
žinomo druskininkiečiams poli-
tiko užsienio keliones. Straips-
nis apie NIEKĄ. Na, nebent, 
kad Kipre per paskutiniuosius 
7 metus politikas lankėsi 8 kar-
tą. Kodėl pianistas ir fotogra-
fas, bankininkas ir ekonomistas, 
žemdirbys ir nardytojas, vis dar 
brandos atestato neparodęs po-
litikas ir pareigūnas, šiaip „labai 
spalvinga asmenybė“ pamėgo 
lankytis šioje „mokesčių roju-
mi“ vadinamoje saloje?

Dar pernai spauda ne kar-
tą rašė apie abejotinas politiko, 
VRK nario, Viliaus Semeškos fi-
nansines peripetijas, neaiškios 
kilmės lėšas, VMI mokesčių ins-
pektorius nustebinusius finansi-
nius sandorius su pačiu savimi. 

„Ar toks asmuo, dėl kurio finan-
sų kilo abejonių VMI, tinkamas 
būti VRK nariu? Ne! Taip galvo-
ju ir kaip pilietė, ir kaip Seimo 
narė. Aš šokiruota. Balsuodami 
už jūsų minimą asmenį mes ne-
turėjome tokios informacijos“, – 
sakė Seimo pirmininko pavaduo-
toja Rima Baškienė.

Net ir Seimo narys, konservato-
rius Jurgis Razma, kurio partija V. 
Semešką ir delegavo į VRK komi-
siją, situaciją vertino dvejopai. Jis 
pripažino, kad tai „paskatins atei-
tyje nagrinėjant kandidatūras iš-
nagrinėti keleto metų jų pajamų/
išlaidų ir turto deklaracijas“.

„Visos finansinės schemos, 
kurios V. Semešką lydi gyveni-
me, sudaro labai keistą įspūdį. 
Nėra iki galo atsakyta, kiek tai 
skaidru ir ar finansinės operaci-

jos atliktos nepažeidžiant įstaty-
mų. Juolab tai aktualu, nes pats 
V. Semeška kitiems kelia aukš-
tus moralinius reikalavimus. Man 
regis, būtų sveikintina, kad to-
kius moralės principus jis taiky-
tų ir sau“, – sakė tuometis Seimo 
Valstybės valdymo ir savivaldy-
bių komiteto pirmininkas Povilas 
Urbšys. 

Pats politikas viską neigė – 
„buvo gautos pažymos iš atitin-
kamų tarnybų, taip pat kaip kan-
didatas į VRK narius atitikau 
visus įstatyme numatytus reika-
lavimus“. V. Semeška teigė jokių 
nemalonumų su VMI neturėjęs. 
(Dienraščio „Kauno diena“ raši-
nys, 2018-01-05)

V. Semeškai aitvarų suneštais 
turtais, regis, neabejojo tik keista 
draugyste, o galbūt ir nauda su-
sijęs partijos draugelis Gabrie-
lius Landsbergis. 

Nežinome, kur atostogavo jis, 
mat Seimo nariai atostogauti ir 
negali. Bet pabandėme atgaivinti 
paties V. Semeškos atmintį. 

Pateikiame interviu:

– Ar turite Kipre nekilnojamo-
jo turto?

– Neturėjau ir neturiu. 

– Galbūt turite Kipre gyve-
nančių giminių, draugų?

– Neturiu.

– Jūs, kaip bankininko kvali-
fikaciją turintis ekonomistas, 
žinote, kad Lietuvos valstybė 
dar 2001 m. patvirtino 60 tiks-
linių teritorijų sąrašą arba, pa-
prasčiau kalbant, „mokesčių 
rojų“ sąrašą. Nuo 2017 m. Lie-

tuva su daugiau nei 50 pasau-
lio valstybių keičiasi informa-
cija apie piliečių sąskaitas, o 
tarp susitarimus pasirašiusių 
valstybių yra ir tikslinėms te-
ritorijoms priskiriamų šalių. 
Kipre registruota 171 lietuvių 
įmonė. Ar nesate ten įregistra-
vęs įmonės?

– Nebuvau registravęs ir netu-
riu Kipre jokių įmonių ar akcijų.

– Ar nevykdote ten veiklos, 
kaip darbuotojas, turintis to-
kios įmonės administravimo 
įgaliojimus?

– Ne.

– Jūs esate Tarptautinės nar-
dymo instruktorių asociacijos 
PADI nardymo meistras ir nar-
dymo instruktorius. Ar Kipre 
nardėte? Ar gavote pajamų, ar 
nardėte privačiai?

– Nardžiau privačiai, jokių paja-
mų negavau ir negaunu. 

– Ar nevykdėte Kipre konser-
vatorių partijos pavedimų?

– Negavau jokių įgaliojimų ir jo-
kių partijos pavedimų niekada 
neketinau vykdyti ir nevykdžiau.

– Ar nevykdėte Kipre Gabrie-
liaus Landsbergio pavedimų?

– Niekada nevykdžiau. 

– Ar kelionės metu nevykdėte 
finansinių pavedimų į užsienio 
valstybes?

– Jokių pavedimų nevykdžiau. 

– Ar neturite Jūs ar Jūsų šei-
mos įmonė UAB „Vilo“ ofšori-
nių sąskaitų Kipre?

– Neturėjo ir neturi. 

– Jūs kartu su sutuoktine 
esate deklaravę žemės ūkio 
veiklą. Kokią žemdirbišką vei-
klą Jūs vykdote? Ar naudoja-
tės žemdirbiams taikomomis 
mokestinėmis lengvatomis?

– Jokiomis žemdirbiams taikomo-
mis lengvatomis nesinaudoju, turiu 
nedidelį ūkį šeimoms reikmėms.

– Į kitas Europos Sąjungos 
valstybes nares iš Lietuvos Res-
publikos išvežamų ir iš kitų ES 
valstybių narių į Lietuvos Res-
publiką įvežamų gabenamų gry-
nųjų pinigų, kurių vienkartinė 
suma viršija 10 000 eurų ar ją ati-
tinkančią sumą užsienio valiuta, 
nedeklaruojama. Į Kiprą Jūs vy-
kote šešiese. Vadinasi, teoriškai 
galėjote vežtis 59 999 eurų. Ar 
deklaravote vežamas lėšas?

– Į Kiprą grynųjų pinigų turėjo-
me tik smulkioms išlaidoms, už 
kitas šeimos kelionės išlaidas 

mokėjome banko kortele, nieko 
deklaruotino neturėjome.

– Ar ketinate dalyvauti LR 
Seimo rinkimuose? 

– Šiuo metu esu VRK narys, kol 
kas jokio sprendimo dėl kandi-
datavimo nesu priėmęs. Jei nu-
spręsiu, Jums tikrai pranešiu.

V. Semeška, ko gero, mėgsta 
bravūriškai pozuodamas iškelti 
du pirštus. Du pirštus į viršų kėlė 
„šimtamečio karo“ laikais. Pran-
cūzai pažadėjo nupjauti anglų 
lankininkams pirštus, kuriais laidė 
strėles. Po pergalės tie laimingi 
džiaugėsi, du pirštus iškėlę į vir-
šų. Antrojo pasaulinio karo metais 
tą ženklą atgaivino V. Čerčilis. 

Yra ir kita ženklo atsiradimo 
versija. Amerikoje bandžiusius 
pabėgti vergus bausdavo žiauriai 
– nukirsdavo du pirštus. Paskel-
bus vergovės pabaigą, jie džiau-
gėsi, iškėlę į dangų du pirštus, 
rodė – „mes esame laisvi ir vis 
dar turime tuos du pirštus“. Lie-
tuvių liaudyje dažnai sako: „pa-
prasta, kaip du pirštus apsi...“

Ką reiškia tie 2 po 2 pakelti pirš-
tai, V. Semeška žino geriau. Gal-
būt du kartus nebaigtą vidurinę 
mokyklą? Gal dvi kėdes, ant ku-
rių jis bando atsisėsti? Ar laisvę 
ir išsaugotus pirštus? O gal tie 
du iškelti pirštai reiškia, kad, jei 
Semeška nelaimėtų Seimo rinki-
mų, jei nebebus VRK nariu, ke-
tina ateityje groti pianinu? Nes 
tam reikalui šie pirštai tikrai bus 
reikalingi.

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

V. Semeška, ko gero, mėgsta bravūriš-
kai pozuodamas iškelti du pirštus

Komentaras
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„Snow Arena“ sulaukė naktinio slidinėjimo entuziastų antplūdžio
Atsinaujinusi „Snow Are-

na“ slidininkus naktinėti su-
kvietė jau antrą kartą. Lapkri-
čio 29-osios naktį slidinėjimo 
kalne buvo galima suskaičiuo-
ti net 800 slidininkų, kurie mie-
gą iškeitė į aktyvią naktinę pra-
mogą. Naktiniam slidinėjimui 
šįkart žaismės suteikė ir spal-
vingoji dainininkė Monique, 
mūsų miesto gyventojams bei 
svečiams dovanojusi savo dai-
nas. Ant sniego renginio daly-
vių laukė didžėjai ir šokinėjimo 
į AIR BAG pramoga (pripučia-
ma pagalvė). 

Kaip sakė „Snow Arena“ va-
dovas Aivaras Kadziauskas, to-
kio gausaus naktinio slidinėjimo 
nėra buvę nuo „Snow Arenos“ 
veiklos pradžios: „Tiek daug slidi-
ninkų nebuvo nei per vieną nak-
tinį slidinėjimą! Tikrai nesitikėjo-
me tokio populiarumo ir lankytojų 
srauto, esame maloniai nustebin-
ti. Džiaugiamės, kad atnaujintą 
„Snow Areną“ vėl atranda žiemos 
pramogų mėgėjai, kurie įvertina 
mūsų paslaugų ir sniego kokybę, 
naujos įrangos pasirinkimą, reko-
menduoja mus savo draugams ir 
pažįstamiems. Mums svarbi kli-
entų nuomonė ir geri atsiliepimai, 
todėl stengiamės, kad jie čia pa-
tirtų tik pačius geriausius įspū-
džius“. 

„Snow Arena“ informacija,
Aleksandr Pustovit 

nuotraukos
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Maloniai kviečiame prisirašyti prie Druskininkų 
PSPC šeimos gydytojų ir naudotis visomis 

teikiamomis paslaugomis!

6 priežastys, kodėl verta rinktis mus:

1. Pacientui patogus darbo laikas: tik mūsų įstaigoje medicinos pagalbą galite gauti 
nuo 7 valandos ryto iki 18 valandos vakaro, o du šeimos gydytojai, odontologas ir labo-
ratorija dirba kiekvieną šeštadienį.

2. Patogi pacientui lokalizacija: esame didžiausia ambulatorines sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikianti įstaiga Druskininkų savivaldybėje – turime keturis šeimos medi-
cinos padalinius (Leipalingio ambulatorija, Viečiūnų ambulatorija, Kalviškių gydytojo ka-
binetas, Centrinė ambulatorija- M.K.Čiurlionio g.82, Druskininkai), todėl savo sveikatos 
priežiūrai galite pasirinkti arčiausiai namų esantį padalinį.

3. Kvalifikuotas medicinos personalas: poliklinikoje dirbantys gydytojai ir slaugyto-
jos nuolat kelia kvalifikaciją, įsisavina naujausius diagnostikos ir gydymo metodus, se-
miasi patirties Lietuvoje ir užsienio šalyse, dalyvauja moksliniuose tyrimuose. 

4. Dėmesys sveikatos išsaugojimui ir ligų prevencijai: vykdome nemokamas pre-
vencines programas bei nuolat aktyviai raginame pacientus atlikti reikiamus tyrimus.

5. Papildomos paslaugos mažiausiems mūsų pacientams: kūdikių kineziterapija.

6. Atnaujinta diagnostinė aparatūra ir patalpos: 95 proc. mūsų apklaustų pacientų 
Druskininkų PSPC rekomenduoja savo draugams.

Dėl mūsų gydytojų profesionalumo, dėmesingumo pacientui ir jo lūkesčių patenkinimo 
savo sveikatos priežiūrą mums patiki vis daugiau Druskininkų savivaldybės gyventojų!

Jei norite prisirašyti prie mūsų gydymo įstaigos, prašome kreiptis į VšĮ Druskininkų 
PSPC registratūrą Druskininkuose (M. K. Čiurlionio g. 82), Leipalingyje (Seirijų g.7), 
Viečiūnuose (Verpėjų g. 11), Kalviškės kabinetas (Liškiavos g. 6-1, Druskininkai).

Mes padėsime Jums pasirinkti mūsų poliklinikos gydytoją ir užpildyti nustatytos for-
mos prašymą.

PADĖKA

Dėkojame labdaringos paramos akcijos „Maltiečių sriuba“ rėmėjams: Druskininkų savivaldy-
bei ir merui Ričardui Malinauskui, Druskininkų parapijos klebonui Vaidui Vaišvilui, Druskininkų 
kultūros centro darbuotojams. Tariame nuoširdų AČIŪ aštrios jautienos sriubos autoriui ir virė-
jų virėjui Vytarui Radzevičiui su gražia šeimynėle, talkinusia visos akcijos metu. 

Dėkojame: „Ingos gėlių galerijos/floristikos ir dekoro šeimininkei Ingai ir Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centrui „AQUA, už saldžiąsias vaišes – „Druskininku kolonadai“, prancūziškai 
kepyklėlei/kavinei „Boulangerie“, kavinėms „Velvetti“, „Sicilia“, R. Pankevičienės įmonei, „Gar-
desiui“. 

Nuoširdų AČIŪ sakome maltiečiams už jų didelę pagalbą tiems, kuriems ji labai reikalinga, ir 
už pastangas, kad labdaringos paramos akcijos „Maltiečių sriuba“ idėja būtų įgyvendinta. Dėkin-
gi esame jaunatviškam „Ryto“ gimnazijos jaunųjų maltiečių biurui (auklėtoja Dalė Urbonienė). 

Su meile Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininku grupė

Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje – Druskininkų 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro delegacija

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
(VSB) specialistai kartu su di-
rektore Inga Kostina gruodžio 
4 d. dalyvavo IV-oje Naciona-
linėje visuomenės sveikatos 
konferencijoje „Visuomenės 
sveikata gerovės valstybei“. 
Jos tema pasirinkta, atsižvel-
gus į šiuo metu aktyviai ap-
tariamą gerovės valstybės 
modelį ir norint pasidalin-
ti mintimis, kaip prie gerovės 
valstybės plėtojimo gali pri-
sidėti sveikatos specialis-
tai. Šiemečio renginio metu 
buvo paminėtas ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universite-
to (LSMU) Visuomenės sveika-
tos fakulteto (VSF) įkūrimo 25-
asis jubiliejus.

Per 4 metus tradicija tapu-
si konferencija, skirta visuome-
nės sveikatos specialistams, na-
cionalinio bei vietinio lygmens 
politikams, psichologams, visų 
specialybių gydytojams, visų spe-
cializacijų slaugytojams, išplėsti-
nės praktikos slaugytojams, kitų 
specialybių biomedicinos srities 
atstovams, mokslininkams ir aka-

deminei bendruomenei, tapo vie-
nu didžiausių LSMU kasmetinių 
renginių. Šiais metais daug pra-

nešimų buvo susiję būtent su ge-
rovės valstybės sąvoka. 

Konferencijos metu Druskinin-

kų savivaldybės VSB visuome-
nės sveikatos specialistas Po-
vilas Jagelavičius, vykdantis 
visuomenės sveikatos stebėse-
ną, skaitė pranešimą tema „Šir-
dies ir kraujagyslių ligų ir cukri-
nio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programos 
organizavimo Lietuvos savival-
dybių visuomenės sveikatos biu-
ruose vertinimas“. Mokslinį tyri-
mą P. Jagelavičius atliko kartu su 
LSMU VSF Sveikatos vadybos 
katedros lektore Snieguole Kase-
lienė. Pranešimo metu jis pristatė 
nagrinėjamą problemą, jos aktu-
alumą, tyrimo tikslą, uždavinius, 
metodiką, apžvelgė gautus koky-
binio ir kiekybinio tyrimo rezulta-
tus, pateikė išvadas bei praktines 
rekomendacijas skirtas Lietuvos 
savivaldybių administracijoms, 
pirminei asmens sveikatos prie-
žiūros grandžiai, Lietuvos savival-
dybių visuomenės sveikatos biu-
rams, Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centrui bei Lietuvos 
savivaldybių visuomenės sveika-
tos biurų asociacijai. 

Druskininku savivaldybės VSB 
atsižvelgė į gautus tyrimo rezul-

tatus, praktines rekomendacijas, 
patobulino širdies ir kraujagyslių 
ligų ir cukrinio diabeto rizikos gru-
pių asmenų sveikatos stiprinimo 
programos organizavimą ir šiuo 
metu gali pasidžiaugti vienais iš 
geriausių programos įgyvendini-
mo rodiklių Lietuvoje. 

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

VSB specialistai kartu su direktore I. Kostina dalyvavo IV-oje Nacionalinėje visuomenės 
sveikatos konferencijoje „Visuomenės sveikata gerovės valstybei“/Druskininkų savivaldy-
bės VSB archyvo nuotrauka

VSB visuomenės sveikatos specialistas  
P. Jagelavičius renginyje skaitė praneši-
mą /Druskininkų savivaldybės VSB archy-
vo nuotrauka

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)

„UAB Transeta ieško dažymo specialistų ir paruošėjų dažymui. 
Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 
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Šiaurietiško ėjimo entuziastai atidarė žiemos sezoną

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
kartu su Lietuvos šiaurietiško 
ėjimo asociacija gruodžio 7 d. 
organizavo tradicinį šiaurietiš-
ko ėjimo žiemos sezono atida-
rymą. Druskininkų K. Dineikos 
sveikatingumo parke susibūrė 
apie 250 šiaurietiško ėjimo en-
tuziastų iš visos Lietuvos.

Renginio pradžioje visus susi-
rinkusiuosius pasveikino Lietu-
vos šiaurietiško ėjimo asociaci-
jos viceprezidentas Laimontas 
Rakauskas, kuris palinkėjo pa-
justi judėjimo laisvę, einant šiau-
rietiško ėjimo takais. Sveikinimo 
žodį tarė Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius. Jis atvy-
kusiuosius į šiaurietiško ėjimo 

žiemos sezono atidarymą pa-
ragino ne tik susipažinti su pui-
kiais šiaurietiško ėjimo takais, 
bet atrasti ir kitų kurorto teikia-
mų malonumų. Druskininkų sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro direktorė Inga Kostina, 
sveikindama renginio dalyvius, 
palinkėjimo išlikti sveikiems bei 
aktyviems. Pasibaigus sveiki-
nimo kalboms, buvo traukiami 
burtai, kurių metu žygeiviams 
buvo įteikti prizai.

Prieš pasileidžiant į žygį, atlik-
ta neįprasta mankšta – šokis su 
šiaurietiško ėjimo lazdomis, o vė-
liau žygeiviai su profesionaliais 
šiaurietiško ėjimo instruktoriais 
įveikė 6 arba 9 kilometrų trasas. 
Kvėpuodami gaiviu, pušimis kve-
piančiu oru, grožėdamiesi lauki-

ne gamta, Ratnyčėlės krantais, 
žygio dalyviai dalijosi patyrimais 
bei išgyvenamais pojūčiais, ku-
riuos suteikė gražūs vaizdai.

Pasivaikščioti šiaurietiškai buvo 
siūloma net neturintiems tam 
skirtų lazdų – jas organizatoriai 
davė visiems, norėjusiems daly-
vauti žygyje. Renginio metu vyko 
ir šiaurietiško ėjimo mokymai bei 
trumpasis žygis pradedantiems 
žingsniuotojams.

Po žygio dalyviai Druskininkų 
K. Dineikos sveikatingumo par-
ke šildėsi prie laužo, vaišino-
si sriuba, karšta arbata, dalinosi 
įspūdžiais. Pasibaigus renginiui, 
šiaurietiško ėjimo entuziastai iš 
visos Lietuvos galėjo pramogau-
ti Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centre AQUA bei „Snow 

Arenoje“, pasinaudodami vien-
kartine nuolaida.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras kar-
tu su Lietuvos šiaurietiško ėjimo 
asociacija dėkoja Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centrui 
AQUA, Turizmo ir verslo informa-
cijos centrui, Druskininkų savi-
valdybės paslaugų ūkiui, Alytaus 
vyriausiojo policijos komisariato 
Druskininkų policijos komisaria-
tui, prisidėjusiems prie šio rengi-
nio. Visiems renginio dalyviams 
organizatoriai dėkoja už aktyviai 
praleistą laiką. Susitiksime šiau-
rietiško ėjimo žiemos sezono ati-
daryme jau 2020 m.!

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Tradicinis šiaurietiško ėjimo žiemos sezono atidarymas Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parke susibūrė apie 250 šiaurietiško ėjimo entuziastų iš visos Lietuvos/Druskininkų 
savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Renginiai
Gruodžio 13 d. 11 val. „Bočių“ Žo-

džio meno klubas kviečia į renginį 
„,2019-ieji – Lietuvos vietovardžių me-
tai“. Dalyvaus „Bočių“ mišrus ansam-
blis (Socialinių paslaugų centras, 1a. 
salė, Veisiejų g. 17)

Gruodžio 13 d. 19 val. „Draugystės 
sanatorijos“ Raudonojoje salėje – Drus-
kininkų miesto neįgaliųjų draugijos an-
samblio „Rasa“ koncertas (Vadovas – 
Algimantas Padegimas)

Gruodžio 17 d. 17.30 val. kavinėje-
galerijoje „Mūza“ (Krėvės g. 28, Drus-
kininkai) – kamerinis koncertas „Stygiš-
ki pokalbiai“. Dalyvaus gitaros mokytojo 
Sauliaus Vilpišausko mokiniai. Koncerto 
svečiai – kanklių mokytojos Gretos Gel-
žinytės ir smuiko mokytojos Elės Sa-
kavičienės mokiniai. Skambės įvairių 
epochų ir žanrų kūriniai. Koncertas ne-
mokamas!

Gruodžio 13 d. 16.30 val. vienuolik-
tosios tarptautinės tekstilės miniatiūrų 
bienalės „Matmuo“ atidarymas V. K. Jo-
nyno namuose-galerijoje (Turistų g. 9, 
Druskininkai)

Parodos
M. K. Čiurlionio memorialiniame mu-

ziejuje eksponuojama grafikos meninin-
ko Lino Blažiūno paroda „Piešiniai“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Viešojoje bibliotekoje iki gruodžio 31 
d. veiks Adelberto Nedzelskio vasaros 
darbų paroda  (V. Kudirkos g. 13).

Druskininkų miesto muziejuje veikia 
paroda „1000 druskinių“ iš Muziejaus 
rinkinių (M. K. Čiurlionio g. 59).

Iki gruodžio 20 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ veiks Kęstučio K. Šiauly-
čio akvarelių paroda „Druskininkų im-
presijos – Ratnyčios tėkmė“ (M. K. Čiur-
lionio g. 27)

Iki sausio 11 d. Amatų centre „Menų 
kalvė“ – ekspozicija „Kolekcinių eglutės 
žaislų ir atvirukų“ iš privačių Ramutės 
Juonienės bei Kęstučio K. Šiaulyčio ko-
lekcijų (M. K. Čiurlionio g. 27)

Gerumo žvaigždė – antrosios žvaigždės istorija
Kad ir kaip mus slėgtų kas-

dieniniai rūpesčiai, artėjant 
Šv. Kalėdų laikotarpiui, sušvin-
ta viltis, kad kiekvieno iš mūsų 
gyvenime įvyks stebuklas.

Vienišas tėtis – stiprus ir tvir-
tas. Šiek tiek asketiškas, nieko 
niekada neprašo iš aplinkinių ir 
iš gyvenimo. Atvirkščiai, visuo-
met pasiruošęs padėti kitiems, 
nes žino, kokia svarbi nelaimė-
je ištiesta draugo, o gal net  ne-
pažįstamo žmogaus ranka. Ne-
gali įsivaizduoti, kad šis, iš pirmo 
žvilgsnio doros ir stiprybės įsikū-
nijimas, kažkada buvo silpnas, 
priklausomybių užvaldytas žmo-
gus, neturėjęs valios atsispirti 
pagundai kilnoti taurelę. Tuomet 
atrodė, kad gyvenimo palaima 
– tai nesibaigiančios šventės su 
draugais, užmiršus visus rūpes-
čius ir net pačius artimiausius 
žmones. Gyvenimas trupėjo į 
mažus blaivių akimirkų fragmen-
tus. Tačiau įvyko praregėjimas, o 
po jo – pasiryžimas pradėti gy-
venimą iš naujo. Reikėjo susi-
grąžinti artimiausius žmones, 
atsirinkti draugus, suvokti bū-
ties tikslą – dėl ko gyventi. Tie-
sa, artimiausio žmogaus nepa-
vyko sugrąžinti į naujo gyvenimo 
mozaiką. Ji ir liko ten – praras-
toje erdvėje, vis dar nesiryžtan-
ti praverti durų į šviesos pasau-
lį. Bet liko vaikai – dvi nuostabios 
dukros. Tas šiandien stiprus, tvir-
tas, o svarbiausia – siekiantis už-
sibrėžto tikslo tėtis tvirtai ranko-
se laiko savo mažųjų žvaigždelių 
rankeles. Jis norėtų pakelti du-
kras iki dangaus, parodyti, kokio 
esančios talentingos ir kiek daug 

pasauliui šviesos galinčios at-
nešti. Nors dar mažos, tačiau jų 
skleidžiama šviesa bus ryški, jei 
mes padėsime pakilti aukščiau. 
Skurdi buitis be mamos – tai neį-

veikiama riba, neleidžianti  jų gy-
venimui nušvisti džiaugsmo švie-
sa. O gal Šv. Kalėdų stebuklas 
galėtų jau dabar aplankyti na-
mus, kuriuose gyvena šios ma-

žutės  žvaigždelės, stebinančios 
aplinkinius nuostabiais muzikos 
garsais, o savo mylimą, nors ir 
pavargusį tėtį džiuginančios ne-
paliaujamu čiauškėjimu ir vaikiš-
ku juoku. 

Kiekvienas žmogus savo dar-
bais gali įrodyti, kad artėja prie 
tikslo, o jis – prie mūsų. Pradžio-
je užtenka bent troškimo, o vėliau 
viskas vyksta savaime. Išdalinta 
šiluma nepradings: ji plėsis toliau 

sušildydama pavargusius gyveni-
mo ledynuose.

UAB „Lankava“ kolektyvas kvie-
čia savo klientus prisidėti prie 
Raudonojo Kryžiaus Alytaus pa-
dalinio globojamų šeimų ir asme-
nų. Pirkdami parduotuvėje „Lan-
kava“ akcijos ženklu pažymėtas 
prekes, dalį pinigų skiriate para-
mos fondui. Kalėdinė paramos 
akcija vyksta nuo lapkričio 2 iki 
gruodžio 24 dienos.

Asociatyvi nuotrauka
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Atstovauju A. Stravinsko IĮ „Aironas“, kuri teikia metalinių konstrukcijų: stoginių, laiptų, vartų, tvorų, tu-
rėklų ir kitų metalinių konstrukcijų projektavimo, gaminimo, smėliavimo, gruntavimo bei dažymo paslau-
gas. Užsakovui pageidaujant pagaminam ir sumontuojam medines pakopas ir porankius iš pušies, uo-
sio ar ąžuolo. Sendinam ir balinam medį, stengiamės išpildyti kiekvieną kliento norą. Taip pat atliekame 
vamzdžių ir kitų metalinių konstrukcijų demontavimo darbus. Mielai atvyksime pas Jus į objektą, suteiksi-
me konsultaciją ir pateiksime pasiūlymą. Ši paslauga Jums nieko nekainuos. Turite klausimų? Mielai pra-
šau kreiptis Jums patogiu būdu:

Tel. 86 24 06 893
www.aironas.lt
info@aironas.lt

www.facebook.com/aironasmetalineskonstrukcijos/
Https://instagram.com/aironas.lt/“

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

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

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

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

Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Reikalingas stalius 
dirbti medienos 

gaminių dirbtuvėse. 
Tel. 8 685 46006



2019 m.   gruodžio 12 d.                                                      Savaitraščio  Nr. 2349

Gruodžio 12 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
17.00-19.00 Amatų centro paslaugų pristatymas
17.00-19.00 Edukacinė programa. Keraminio ornamento dekoravimas. Kaina 5-6 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
17.00-20.00 Pašėlusi kalėdinių dainų karaokė

Gruodžio 13 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 karpinių iš popieriaus dirbtuvėlės su tautodailininke, karpinių meistre Diana Lukošiūnaite
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-19.00 Edukacinė programa. Medžiaginio žaisliuko (paukštelio) siuvimas. Kaina 6 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-15.00 Tūkstantmečio viktorina kalėdiniu ritmu.
15.00-17.00 Kalėdinės edukacijos mažiems ir dideliems
17.00-19.00 Užsiėmimai „Sušilkime kartu su mankšta“
19.00-20.00 Edukacija: pasaka „Pepės švenčia Kalėdas“

Gruodžio 14 d. (šeštadienis)
DRUSKININKŲ PRAMOGŲ AIKŠTĖJE
15.00 val. Kūčiukų gaminimo ir meduolių dekoravimo edukacija
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-15.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
15.00-16.00 Kaligrafinis sveikinimo užrašas Jums – čia pat vietoje su menininke Aušra
17.00-18.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu.
18.00-20.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė.
SCENOJE PRIE EGLUTĖS
16.00-17.00 Kakavos popietė. Programa vaikams „Magiškas lai(š)kas“
18.00-19.00 Koncertas. Dainuos – Ema
19.00-20.00 Muzika/DJ
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
12.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-19.00 Edukacinė programa. Kalėdinių pakabučių gaminimas. Kaina 4 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-15.00 Kalėdinių žaisliukų vėlimas
15.00-18.00 Atvirukų kūrimas
18.00-20.00 Šviesos etiudai

Gruodžio 15 d. (sekmadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-13.00 Kaligrafinis sveikinimo užrašas Jums čia pat vietoje su menininke Aušra
13.00-14.00 Adventinės dirbtuvėlės „Kalėdinių žaisliukų gamyba iš vilnos“ su tautodailininke Aldona Dailidiene
14.00-15.00 Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ programa – „Tindirindžio pasakų kraitelė“
15.00-16.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
16.00-18.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-15.00 ir 16.00 – 18.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-18.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-17.00 Edukacinė programa. Keraminio ornamento dekoravimas. Kaina 5-6 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-15.00 Mugė ir kalėdinių įpakavimų gamyba
15.00-18.00 Užsiėmimai „Sušilkime kartu su mankšta“

Gruodžio 17 d. (antradienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
17.00-18.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
18.00-20.00 Programa „Vinilinės Kalėdos“ 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
17.00-19.00 Amatų centro paslaugų pristatymas
17.30-18.30 Edukacinė programa. Kalėdinių akcentų gamyba. Kaina 4 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
17.00-20.00 Pašėlusi kalėdinių dainų karaokė

Gruodžio 18 d. (trečiadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
17.00-18.00 Šventinė kūryba iš druskos su menininke Aušra Česnulevičiene
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
17.00-19.00 Amatų centro paslaugų pristatymas
17.30-18.30 Edukacinė programa. Kalėdinių akcentų gamyba
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
17.00-20.00 Pašėlusi kalėdinių dainų karaokė

Pats laikas pagalvoti kur su šeimos nariais, 
draugais ar kolegomis sutiksite

 Naujuosius Metus.
Mes siūlome Jūsų šventei viešbučio pokylių salę, kur 

komfortabiliai talpiname iki 20 asmenų. 
Pasidalinkite savo norais ir idėjomis, o mes pasirūpinsi-

me jaukia atmosfera ir šventinėmis vaišėmis.
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, 

Tel. +370 696 94662

Druskininkų „Ryto“ 
gimnazija kloja pamatus 

mokinių ateičiai

Jūratė Stulpinienė, mokinių 
ugdymo karjerai koordinatorė

Roma Šarkelienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Gimnazijos šūkis – „Ne mo-
kyklai, o gyvenimui mokomės“ 
(Seneka). Būtent dėl to vienas 
iš svarbiausių „Ryto“ gimna-
zijos uždavinių yra padėti mo-
kiniams išgryninti jų svajones 
ir pasirinkti tinkamiausią kar-
jeros kryptį ateičiai. Siekdami 
mokiniams parodyti kuo įvai-
resnes savirealizacijos gali-
mybes po mokyklos baigimo, 
bendradarbiaujame su Lietu-
vos universitetais, profesinio 
rengimo mokyklomis, eduka-
cinėmis įmonėmis, finansinio 
raštingumo ekspertais, organi-
zacijomis, konsultuojančiomis 
studijų užsienyje klausimais ir 
net muziejais. 

Vien šį rudenį „Ryto“ gimnazijos 
moksleiviai turėjo galimybę da-
lyvauti net dešimtyje su karjeros 
ugdymu susijusių renginių: moks-
lo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“, 
Vilniaus universiteto ir Varšuvos 
Koperniko mokslo muziejaus, Lie-
tuvos banko Pinigų muziejaus 
renginiuose. Lapkritį net 7 Vil-
niaus universiteto fakultetų atsto-
vai skaitė abiturientams paskai-
tas, Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto atstovai pristatė at-

naujintas studijų programas, pa-
sakojo apie studijų, laisvalaikio, 
karjeros galimybes. Mokiniai sve-
čiavosi vienoje pažangiausių Lie-
tuvos profesinių mokyklų – Aly-
taus profesinio rengimo centre.

Užsienio šalių universitetus ir ki-
tas mokyklas bei priėmimo rei-
kalavimus spalį gimnazistams 
pristatė edukacinės įmonės „Kal-
ba.Lt“ lektorius Nerijus Leškys ir 
įmonės „Baltic Council for Inter-
national Education“ atstovai. Na-
cionalinės karjeros savaitės metu 
gimnazijoje finansinio raštingu-
mo pamoką vedė „Swedbank“ va-
dybininkė Neringa Masiulionie-
nė. Viešnią maloniai nustebino 
abiturientų finansų, matematikos 
ir ekonomikos žinios, todėl ji pa-
kvietė domėtis šiuo metu popu-
liarėjančiomis buhalterio, ekono-
misto profesijomis.

Nors Lietuvoje yra per 500-us 
studijų programų, mokiniai labiau-
siai žavisi komunikacijos, filosofi-
jos, medicinos, inžinerijos bei tei-
sės sričių karjeros galimybėmis. 
Gimnazijos statistika rodo, kad 
daugiausia abiturientų renkasi Lie-
tuvos aukštąsias ir kitas mokyklas.

Šiais metais gimnazistai dar 
lankysis Karjeros mugėse, pro-
fesinio veiklinimo renginiuose, 
dalyvaus „Šok į tėvų klumpes“ 
projekte, turės naudingų susitiki-
mų ir patirčių. 

Rudenį „Ryto“ gimnazijos moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti net dešimtyje su karje-
ros ugdymu susijusių renginių/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka
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Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

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

Eur. Tel. 8 616 48116

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

Tel. 8 686 55889

Dovanoju mielus, 
pūkuotus kačiukus. 

Tel. 8 655 14923

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

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

Dovanojame rašomąjį 
stalą su viena spintele. 

Tel. 8 686 37487

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

UAB „TRANSETA“ siūlo darbą apskaitininkei (ui)-buhalterei (-iui):
Darbo pobūdis – kuro apskaita ir kontrolė, komandiruočių apskaita ir 
kontrolė, kiti buhalteriniai darbai.
Pilna darbo diena, darbo užmokestis nuo 800, 00 Eur 
(prieš mokesčius).
Reikalavimai: buhalterinio darbo patirtis, rusų kalbos mokėjimas
Privalumai: buhalterinis išsilavinimas, darbo patirtis transporto įmonėje

El. p. edita@transeta.lt ,   Tel. (8 313) 59088

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

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

Dovanoja juodą, labai 
gražią, išauklėtą katytę, 
2, 5 mėn. rūpestingiems 

ir mylintiems 
šeimininkams.

 Tel. 8 699 37867

Parduodamas 2 kamb. butas Gardino g. 15,
 4 aukštas. Kaina – 23 500 Eur. Tel. 8 608 46455

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

Dovanoju elektrinę veikiančią plytelę, 
atsiimti patiems. Tel. 8 620 79499
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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

Sunkią netekties ir liūdesio valandą, mirus broliui Romui, 
nuoširdžiai užjaučiame Albiną Jusienę ir Ritą Klybienę.

A. ir A. Urbanavičiai ir D. Tumienė

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Lapinskienę, 
mirus mylimai Mamai.

Prekybos centro „Aidas“ kolektyvas

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Irmą Lipskienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.

Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
prisikelti amžiams aš nebegaliu.

Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Markevičienę, 
mirus mylimam Tėveliui.

Bendradarbiai

Dėl Vitalijaus Cololo mirties reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą šeimai. Jis Jums buvo puikus sūnus, 

mylintis vyras ir tėvas. Labai norėtųsi rasti žodžius, kad 
sumažintumėme skausmą, bet sunku įsivaizduoti, ar apskritai 

tokių žodžių yra. 

Žinome, kad mylimas žmogus nemiršta, jis tiesiog 
nustoja būti šalia. Jūsų atmintyje ir širdyje šita meilė bus 

amžinai! Geru žodžiu prisimename Vitalijų ir mes.

Sanatorijos „Belorus“ kolektyvas 

Druskininkų „Bočiai“: 
koncertai, kelionės, draugai

Zita Jančiauskienė,
„Bočių“ pirmininkė

Mes, „Bočiai“, džiaugiamės, 
turėdami daugybę draugų. Ir 
kaip smagu susitikti, vieniems 
kitus aplankyti, pabendrauti, 
pasidalinti ilgamete patirtimi. 

Dar spalio mėnesį mūsų mote-
rų vokalinis ansamblis „Druske-
lė“ Ukmergės „Bočių“ kvietimu, 
kartu su Ukmergės, Skuodo, Kė-
dainių ir Birštono „Bočių“ meno 
kolektyvais paminėjo pirmo-
jo Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos metus.

O lapkričio mėnesį penkiolika 
metų besitęsiančią draugystę su 
Marijampolės „Bočiais“ šventėme 
jų mieste. 

Pilnoje buvusios pedagoginės 
mokyklos salėje skambėjo Mari-
jampolės trečiojo amžiaus univer-
siteto folklorinio ansamblio, šei-
mininkų „Bočių“ choro ir mūsų 
mišraus ansamblio dainos apie 
draugystę, tėvynę, meilę.

Tampri draugystė nuo 2004-
tųjų metų mus sieja su Alytaus 
savivaldybės įvairiais meno ko-
lektyvais. 

Lapkričio 30-tąją mūsų „Druske-
lė“ dalyvavo Vidzgirio bendruo-
menės Jotvingių mišraus an-
samblio organizuotoje rudens 
palydėtuvių šventėje „Pabūkime 
kartu“. Koncertą pradėjo darželio 

solistė. Ją keitė moksleivės atlie-
kamos solinės dainos, Alytaus 
miesto ir kaimo bendruomenių 
ansambliai, kapelos. Tarp svečių 
buvome ir mes, ir Kėdainių šeimy-
ninis duetas. Esame dėkingi aly-
tiškiams už nuostabų renginį.

Džiaugiamės, jau ketvirtą kar-
tą dalyvavę „Paribio dainos“ tarp-
tautiniame festivalyje, kurį Vil-
niuje, karininkų ramovės salėje 
organizavo „Gervėčių“ klubas bei 
Lietuvos Gudų visuomeninių or-
ganizacijų susivienijimas. Festi-
valyje dalyvavo ansambliai ir so-
listai net iš Tolimosios Kinijos, 
Ukrainos, Gruzijos, Latvijos, Bal-
tarusijos ir, žinoma, iš Lietuvos. 
Gražiai skambėjo ir mūsų mote-
rų vokalinio ansamblio „Druskelė“ 
atliekamos dainos.

Koncertuodami svetur, neuž-
mirštame ir savo žiūrovų. Lap-
kričio 26-ąją moterų vokalinis 
ansamblis „Druskelė“ ir linijinių 
šokių ratelis „Rudenėlis“ smagiai 
sukosi, dainavo ir deklamavo ei-
les „Draugystės“ sanatorijoje su-
sirinkusiems pacientams ir Drus-
kininkų publikai.

Kaip ir kiekvienais metais, 
mūsų visi meno ir sporto kolek-
tyvai įsijungė į Kalėdinę gerumo 
akciją. Su adventinėmis meninė-
mis programomis jau lankėmės 
medicininės slaugos ir palaiko-
mojo gydymo skyriuje, neuž-
mirštame ir Veisiejų socialinės 
globos namuose besigydančių 
ligonių.

Gruodžio mėnesį noriai įsijung-
sime į Kalėdinę gerumo akciją.

Druskininkų „Bočiai“ džiaugiasi aktyvia veikla, kelionėmis ir plačiu draugų ratu/As-
meninio archyvo nuotraukos
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2019.12.14 d.
Šeštadienis

2019.12.13 d.
Penktadienis

2019.12.15 d.
 Sekmadienis

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 Gyvenimo spalvos.
13:00 Ypatingas būrys. 
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 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Operacija  „Skyfall“.
01:15 Šešios siaubingos dienos.
02:45 Klausimėlis. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 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 2. Pasikly-
dęs Niujorke“.

22:00 VAKARO KINO TEATRAS 
„Geležinis žmogus“.

00:30 „Nuodėmių miestas 2“.
02:20 „Uola“.
04:50 „APB“. 
05:35 „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 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 Išvadavi-

mo planas.
22:45 Išdavikas.
00:55 Skrodimas.
02:35 Titanų susidūrimas.
04:20 Programos pabaiga.

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

08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Mano vieta. 
10.30 Kryptys LT. 
11.00 Gyvenimas. 
12.15 „Pone prezidente”.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Skyrybos. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Reporteris. 
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.00 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Gyvybės langelis“.

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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirtinoji.
23:20 Blyksnis.
01:15 „Visa menanti“.
02:10 „Detektyvų istorijos“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis. 

07:15 Premjera. Noelio cirkas.
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 10.
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.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Viena diena.
01:00 Operacija  „Skyfall“.
03:20 Senas šautuvas. 
04:15 Noelio cirkas. 

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 Spragtukas ir pelių karalius.
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. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Maltiečių sriuba. 2019. 
23:10 Gyvenimas pagal jį.
00:50 Artistas.
02:30 Pasaulio dokumentika. Se-

rengetis.
03:20 Tėčio reikalai. 
03:45 Šventadienio mintys.
04:15 Viena diena. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:25 Miuncheno kriminalinė policija.
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. 
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).

06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
07.03 Programa.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Mano vieta. 
09.30 Nauja diena. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu 4/16. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis. Te-

nison“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

šėlyje”. 
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Oponentai. 
03.40 „24/7“. 
04.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.00 Mano vieta. 
05.30 Kaimo akademija. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
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 „Mano pinigai“. 
11:30 „Džiunglių knyga“.
13:00 „Netikras princas“.
14:55 „Sugalvok norą“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Uošvių nepasirinksi“. 
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Prarastasis miestas Z“.
23:55 PREMJERA „Ankstyvas pa-

leidimas“.
01:40 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
03:25 „Makgaiveris“.
04:10 „APB“. 
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė 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“. 

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“.
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 

„Apiplėšimas uragano akyje“.
01:10 „Makgaiveris“.
02:00 „Tėvynė“.
02:50 „APB“. 
03:40 „Kobra 11“.
04:35 „Vieniši tėvai“.
05:25 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
06:55 „Zigis ir Ryklys“.
07:20 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
07:50 „Ponas Bynas“.
08:20 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:15 KINO PUSRYČIAI Sniego mūšis.
11:00 Transformeriai.
13:55 Laikrodžių stabdytojai.
15:45 Paskutinis jaunikio išbandymas.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Kaip Aladinas žmoną gelbėjo.
21:25 Tamsos riterio sugrįžimas.
00:45 Diktatorius.
02:15 Išvadavimo planas.
03:40 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 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Žalio-

ji širšė.
00:50 „Akloji zona“.
01:45 Šaulys.
03:45 Programos pabaiga.

06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 „Pasaulio turgūs“.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.00 „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 Lietuvos politikos forumas. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

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

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

06:00 „Galiu rytoj“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Galiu rytoj“.

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 - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Nakties 

įkaitas.
00:30 AŠTRUS KINAS Mutantų pa-

saulis.

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. 

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
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. 

Žalgiris - Šiauliai. 
19:30 Žandaras pramogauja.
21:35 „Narkotikų prekeiviai“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:45 Mirtinoji.
01:35 Mutantų pasaulis.

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. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Megama-

indas.
11:45 Svečiai palėpėje.
13:25 Kaip pavogti nuotaką.
15:30 Išmesk mamą iš traukinio.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai.
21:45 Šaulys.
00:05 Jūrų pėstininkai.
02:15 Tamsos riterio sugrįžimas.
05:00 Programos pabaiga.

2019.12.16 d.
  Pirmadienis

07.20 „TV Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje“. 

08.30 Nauja diena. Rubrikos. 2019.
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

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

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

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

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

Žičkumi. 
04.20 Gyvenimas. 
05.00 Kryptys LT. 
05.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 

02.10 Oponentai. 
02.30 „Prokurorai”.
03.15 Reporteris. 
03.55 Gyvenimas. 
04.35 Mano vieta. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.35 Oponentai. 

12:00 „Aristokatės“.
13:40 „Daktaras Dolitlis 2“.
15:20 „Šokis hip-hopo ritmu“. 
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Žudiko asmens sargybinis“.
00:50 „Geležinis žmogus“.

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 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. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 
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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 Taiklus šūvis.
23:10 Nakties įkaitas.
01:35 „Narkotikų prekeiviai“.
02:40 „Gyvi numirėliai“.
03:30 „Visa menanti“.

2019.12.18 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

ja 36.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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.
21:30 Premjera. Kilti ir kelti. „Carito“ 

misija Lietuvoje. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Apgavikai 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Langas į valdžią. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

ja 36.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Mūsų gyvūnai. 
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. Humoro pro-

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

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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

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

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mirtinas šūvis“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Mirtinas šūvis“.
00:30 „Skubi pagalba“.
01:25 „Makgaiveris“.
02:15 „Tėvynė“.
03:15 „APB“. 
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Vieniši tėvai“.
05:15 „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 

„Indianapolis. Nepaprasta drąsa“.
00:30 „Skubi pagalba“.
01:30 „Makgaiveris“.
02:20 „Tėvynė“.
03:15 „APB“. 
04:05 „Skubi pagalba“.
04:50 „Vieniši tėvai“.
05:10 „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 „PREMJERA Atsargiai - gimi-

nės!“.
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 Tik ne-

kvieskite farų! 
00:40 „Akloji zona“.
01:35 Ūsuotasis ponas Mortdecai.

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 „Atsargiai - giminės!“.
12:00 VIDO VIDeO. 
13:00 „Tik tu ir aš“.

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”.
12.00 TV parduotuvė.
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. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

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

Žičkumi. 
05.50 „Pone prezidente”.

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. 
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”.

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. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente”.
12.50 „Gyvybės langelis”.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
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 Kryptys LT. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 Viralas. 
02.30„Pavojingi jausmai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 #NeSpaudai. 
04.50 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.30 Viralas. 

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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
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 Žmogus šešėlis.
22:55 Taiklus šūvis.
01:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
01:55 „Detektyvų istorijos“.

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 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
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 Ketvirtojo Reicho aušra.
23:05 Žmogus šešėlis.
01:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
01:55 „Detektyvų istorijos“.

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

riausia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
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 Asai.
23:15 Ketvirtojo Reicho aušra.
01:20 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
02:10 „Detektyvų istorijos“.

2019.12.17 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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

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

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 TIESIOGIAI „LTeam apdova-

nojimai 2019“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Taksi 5“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Makgaiveris“.
01:55 „Tėvynė“.
02:50 „APB“. 
03:45 „Skubi pagalba“.
04:30 „Vieniši tėvai“.
05:20 „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.

2019.12.19 d.
 Ketvirtadienis

Gydomojo, sportinio masažo specialistas, 
masažuotojas Audrius Buzas 

Išankstinė registracija tel. 8 679 04883 
„Facebook“ paskyra „Gydomieji Sportiniai 

Masažai Druskininkuose“

19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Ūsuota-

sis ponas.
00:40 „Akloji zona“.
01:35 Žalioji širšė.
03:40 Programos pabaiga.

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 

įniršis.
00:25 „Akloji zona“.
01:20 Tik nekvieskite farų! 
03:25 Alchemija VIII. Viskas iš naujo. 
03:55 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:25 Programos pabaiga.
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

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

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

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

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

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

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

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.
Išnuomoju šiuolaikiškai 

įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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 

 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. 
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Asmeniniai skelbimai
Naujos, vyriškos striukės su ka-
pišonais. Kaina – nuo 12 Eur.  
Tel. 8 313 54697, 8 604 57914

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

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(37 cm) ir „Samsung“ ( 51 cm), 
TV priedėlis TV STAR – 15 Eur, 
TV sieninis laikiklis – 6 Eur, ra-
šalinis spalvotas spausdintuvas 
„Epson“ – 25 Eur, baltas rašoma-
sis stalas – 20 Eur.  
Tel. 8 686 43600

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

Obliavimo, frezavimo, pjovimo 
staklės. Tel. 8 688 34938

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.  
Tel. 8 656 38881

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

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

Nuoma

Garažas prie katilinės, 24 kv. m. 
patalpos. Yra remonto duobė, 
elektra, asfaltuotas kelias.  
Tel. 8 313 51929

3 kamb. bute išnuomojamas 1 
kambarys ilgalaikei nuomai. Mėn. 
nuomos kaina – 250 Eur, su 
rimtu nuomininku kaina gali būti 
derinama. Tel. 8 654 87748

Išnuomojamas 2 kamb. bute 1 
kambarys, Gardino g. Nebran-
giai. Tel. 8 601 92877

Išnuomojamas garažas Baltašiš-
kėje. Tel. 8 623 29226

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

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

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

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

Vieno kambario butas,17 kv. m. 
Gardino g. 2 aukšte.  
Tel. 8 671 59773

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

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

Nuomojamas 1 kamb. butas Liš-
kiavos g. Kaina – 150 Eur + ko-
mun. mokesčiai. Tel. 8 621 23704

Miškas, mediena, malkos

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

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Parduoda kaladėlėmis malkas. 
Tel. 8 608 70658

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

Malkos kaladėmis.  
Tel. 8 656 38881

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

Automobiliai ir jų dalys

Mazda 5, 2009 m. 2, 0 l dyzelis, 
7 vietos, TA. Tel. 8 647 33100

VW Golf III (universalas, 1997 m. 
dalimis). Geri priekiniai sparnai – 
30 Eur, plastikiniai posparniai – 8 
Eur, slenksčiai – 10 Eur, el. veidro-
dukai – 7 Eur. Tel. 8 686 43600

Ford Mondeo, 2006 m., TA iki 
2021-07.Kaina – 1300 Eur.  
Tel. 8 623 29226

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

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

Parduoda „Audi A6“: 1997 m. pa-
baiga, dyzelis, 1,9 l, 81 kW, seda-
nas, tamsiai žalia, TA iki 2021 m. 
10 mėn. Kaina – 1400 Eur.  
Tel. 8 614 01382

Žigulys I, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA 

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 darbo

Vyras ieško darbo apdailos, elek-
tros srityse, statybose.  
Tel. 8 670 87679

Rimtas, sąžiningas, kruopštus 
vyras ieško pagalbinio darbuoto-
jo darbo nuolatiniam arba savait-
galio darbams. Tel. 8 670 28434

Ieško 

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

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

Kiti daiktai

Šaldytuvas „Electrolux“, 185 cm, 
sidabro spalva, kaina – 60 Eur. 
Tel. 8 686 84915

Siuvimo mašina „Privileg“ vokie-
čių gamybos, šviestuvai, mote-
riški kailiniai, televizorius su prie-
dėliu „Gold Star“, austos vilnonės 
lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Pianinas „Petrof“ rudos spalvos, 
čekų gamybos. Galima išsimokė-
ti dalimis. Tel. 8 674 28850

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. Kati-
las – tvarkingas. Tel. 8 626 14199

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

Pirties kieto kuro pečius.  
Tel. 8 645 08267

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

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

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

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

iki 2024 m. Toyota Corolla, 2001 
m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 98506 

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

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

Naudotos mikroautobuso žiemi-
nės padangos, 195/75 R16 C, 
dygliuotos – 105 Eur.  
Tel. 8 698 83124

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Kviečiai, kvietrugiai, rugiai.  
Tel. 8 616 11588

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

Perka

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 ligo-
nius, padėti jiems namų ruošoje. 
Tel. 8 644 84291

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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas mūrinis garažas 
Leipalingyje, prie elektrinės.  
Tel. 8 614 66815

Parduodamas Gardino g. 41, 2 
kamb. butas, namas – renovuo-
tas, 42 kv. m. Kaina – 23 000 
Eur. Tel. 8 674 36438

Parduodamas 3 k. butas Merki-
nės g. 65 kv. m. 5 a iš 5.  
Tel. 8 620 48386

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

Parduodamas namas Ricielių kai-
me, gera vieta, 28 a namų valda, 
kaina – 12 000 Eur.  
Tel. 8 670 9 9567

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

Parduodamas 2 kamb. butas, 1, 
5 a iš  5 a, 50, 44 kv. m. Reno-
vuotas namas, Ateities g. 30 A. 2 
balkonai, galima padaryti ir ofisą. 
Tel. 8 621 77721

Parduodama sodyba Varėnos raj. 
Žeimių k. gražioje ramioje vietoje, 
sklypas ribojasi su Nemunu, šalia 
sodyba, teka upelis. Yra sodas 
ir kiti ūkiniai pastatai, didelis ga-
ražas.  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 

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

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

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


