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Druskininkai 
laimėjo net 

penkis 
tarptautinius 

projektus

3 psl.

Druskininkų šeimos 
klinikai – jau 20 

metų!

10 psl.

Naujojo Kultūros 
centro statyba 

užtikrintai juda į 
priekį

3 psl.

Naują restoraną kurorte atidaręs rankininkas V. Trainavičius: 
„Druskininkuose negali būti blogų vietų verslui“

Ne vieną prestižinį apdovano-
jimą pelnęs vienas iš geriau-
sių Lietuvos rankininkų Vaidas 
Trainavičius, pastaraisiais me-
tais žaidžiantis Olandijos „Gre-
en Park Tigers Aalsmeer“ ko-
mandoje ir su ja tapęs šios 
šalies čempionu, neužmirš-
ta, kad rankinio abėcėlę išmo-
ko būtent Druskininkuose. Ir 
būtent savo gimtajame mies-
te sėkmingai sportinę karjerą 
padaręs talentingas rankinin-
kas nusprendė išmėginti naują 
sritį – sausio pirmosiomis die-
nomis kurorte atidarė restora-
ną intriguojančiu pavadinimu 
„Karma“.

– Garsaus sportininko res-
toranas Druskininkuose. Ko 
gero, to dar nebuvo... Kodėl 
būtent mūsų kurorte sumanėte 
atidaryti restoraną? 

– Ši mintis kilo jau seniai. Norė-
josi pradėti ką nors naujo ir išban-
dyti save kitoje veikloje. Šeima ne 
kartą girdėjo tokius mano pamąs-
tymus ir įvairias idėjas. Taigi, kai 
pasakiau, kad tikrai imuosi resto-
rano veiklos Druskininkuose, na-
miškiai nelabai ir nustebo. Žino-
ma, kaip  visur ir visada, yra daug 
nuomonių. Yra ir sakančių, kad, 
būnant užsienyje, neverta net 
pradėti tokios veiklos, nes savo 
versle reikia dalyvauti visas 24 
valandas per parą. Tačiau aš ma-
nau, jog nėra padėties be išeities. 
Žinau, kad reikia priežiūros, todėl 

į savo šį naują projektą įtraukiau 
svainę Veroniką, kuria pasitikiu, 
kaip pats savimi, ir neabejoju jos 
sprendimais. Taip pat labai daug 
pagalbos gaunu iš žmonių, kurie 
tiki mano vizija ir nori padėti. Tai 
mane tik paskatina. Ačiū jiems.

Po sezono grįžus vasarą atos-
togoms į Druskininkus, tenka ap-
silankyti ne viename restorane, 
susitikti su seniai matytais drau-
gais. O vienas iš pirmųjų pamąs-
tymų dėl nuosavo restorano ir 
buvo toks – galėsiu su visais su-
sitikti vienoje vietoje, ir nebus ke-
blumų, derinant susitikimus. Da-
bar visi ir visada žinos, kur mane 
rasti, kai aš esu grįžęs į Lietuvą, į 
savo gimtąjį miestą Druskininkus.

– Ar lengva buvo čia atidaryti 
restoraną?

– Restoraną atidaryti buvo tikrai 
nelengva. Mano manymu, labai 
daug nereikalingų popierių iš skir-
tingų instancijų reikia surinkti, už-
pildyti. Ir kai tai darai pirmą kartą, 
tai kažkas nesuvokiamo. Atrodo, 
lyg viskas kas savaitę keičiasi, vis 
nauja tvarka tam tikrose instanci-
jose, vis kažkas naujo išlenda. 

Tačiau, laimė, Druskininkuose 
dirbantys žmonės, kurie už tai at-
sakingi, labai geranoriškai padė-
jo, paaiškino ir nukreipdavo tinka-
ma linkme. Todėl dabar galiu tik 
pasidžiaugti už savo miestą, kad 
čia dirba tokie puikūs, savo dar-
bą išmanantys ir atsakingi dar-
buotojai!

– Kuo Druskininkai Jums pa-
sirodė patrauklūs naujam vers-
lui?

– Pradėkime nuo to, jog, mano 
manymu, Druskininkai nėra tie-
siog vasaros kurortas. Čia gali-
ma rasti labai daug SPA centrų, 
sanatorijų ir visus metus siūlomų 
įvairiausių pramogų. Palyginti su 
Palanga, aš manau, kad mūsų 
miestas yra pranašesnis. Taip, 
mes neturime jūros ir gražių pa-
plūdimių, tačiau turime tokias iš-
skirtines ir lankomas vietas, kaip 
centras AQUA, „Snow Arena“, 
K. Dineikos sveikatingumo ir ki-
tus parkus bei kitas žinomas bei 
druskininkiečių ir svečių pamėg-
tas vietas. 

Todėl žmonės Druskininkuose 
lankosi ir šaltuoju metų laiku. O 
tai padeda mūsų miesto verslui, 
kad ir koks jis bebūtų. Paprasto-
mis dienomis gal ir jaučiasi, kad 
miestas kiek ištuštėjęs. Žiemą, 
kai nėra švenčių, kasdien vaka-
rais gal ir nepamatysi daug žmo-
nių. Tačiau savaitgaliais miestas 
atgyja ir tampa vėl judrus!

Tenka pakalbėti su daugeliu 
žmonių, kurie yra iš kitų Lietuvos 
miestų. Jie labai giria Druskinin-
kus už jų puošmenas – gėlynus – 
vasaromis ir dėl įspūdingų kalėdi-
nių miesto papuošimų kalėdiniu 
laikotarpiu. 

Daug pagyrų tenka ir tradici-
niam ir vis garsesniam mūsų 
miesto Kalėdinių eglučių parkui.

Esu tikras, kad Druskininkai 

V. Trainavičius savo gimtajame mieste nusprendė išmėginti naują sritį ir atidarė restoraną intriguojančiu pavadinimu „Karma“/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

verslui yra puiki vieta. Žinoma, 
konkurencijos neišvengsi, tačiau 
ji tik didina miesto svečių pasirin-
kimo kiekį ir skatina verslininkus 
neužmigti ant laurų. O tai kelia 
miesto savivertę paslaugų pasiū-
los atžvilgiu.

– Kodėl pasirinkote šią vietą 
restoranui?

– Šią vietą puikiai žinojau. Lan-
kiausi anksčiau ten veikusiuose 
restoranuose, norėdamas pakeis-
ti iki tol įprastas vietas, kuriose 
galima pa-
valgyti. 5 psl.
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Emocinė vaikų gerovė – vienas Druskininkų savivaldybės švietimo politikos prioritetų

Naujus metus Druskininkų 
švietimo bendruomenė pradė-
jo renginiu „Druskininkai 2020: 
pozityvi mokymosi aplinka ir 
emocinė vaikų gerovė“, pla-
nuodama šiais metais emoci-
nei vaikų gerovei skirti daugiau 
dėmesio. 

Kaip teigė renginyje dalyvavęs 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, jau seniai tapo aišku, kad 
mokyklos uždavinys šiandien yra 
ne tik suteikti mokiniams reika-
lingų akademinių žinių, bet ir pa-
ruošti juos savarankiškam su-
augusiųjų gyvenimui, ugdant 
socialinius įgūdžius bei emoci-
nį intelektą. Mero pavaduotojas 
pabrėžė, kad Druskininkų moki-
nių pasiekimai jau daug metų yra 
aukštesni nei kitų Lietuvos savi-
valdybių vidurkis ir padėkojo vi-
siems mokytojams už nuoširdų 
darbą – inovatyvias, šiuolaikiš-
kas pamokas, mokyklose jaučia-
mą gerą atmosferą, bendruome-
niškumą. 

Statistika atskleidė socialinio 
emocinio ugdymo svarbą

Pristatydama iniciatyvą, 
Švietimo skyriaus vedėja Di-
ana Brown pasidžiaugė, kad 
2020-uosius Seimas paskelbė 
Mokyklų bendruomenių ir vaikų 
emocinės gerovės metais. Tyri-
mų rezultatai atskleidžia liūdną 
statistiką – Lietuvoje kas ketvir-
tas vaikas vis dar patiria paty-
čias, o kas trečias – žemą emo-
cinę gerovę (Lietuvos mokinių 
sveikatos ir gyvensenos tyri-
mas (HBSC), 2018). Lyginant 
Lietuvos vaikus su kitais Balti-
jos šalių vaikais, paaiškėja, kad 
Lietuvoje vaikai dažniau nei jų 
bendraamžiai Latvijoje ir Esti-
joje jaučiasi vieniši, pikti, liūdni 
ir prislėgti, kas penktas vaikas 
susiduria su neigiamais reiški-
niais, bendraudamas su tėvais, 
arba prastai sutaria su bendra-
amžiais, o kas ketvirtas – neturi 
draugų ar pažįstamų, su kuriais 
galėtų leisti laisvalaikį (Lygina-
masis vaikų gerovės Baltijos 
šalyse tyrimas, 2017). 

Renginyje dalyvavusi Lietuvos 
socialinio ir emocinio ugdymo 
instituto direktorė dr. Daiva Šu-
kytė pristatė programas ir ugdy-
mo modelius, kuriuos įgyvendi-
nant mokyklose, galima pasiekti 
užsibrėžtų tikslų. Lektorė taip pat 
akcentavo, kad socialinis emo-
cinis ugdymas padeda pagerin-
ti akademinius vaikų rezultatus ir 
sveikatą.

Siekiant kurti pozityvią aplinką ir 

vaikų emocinę gerovę, neužten-
ka tik mokyklos pastangų, geri re-
zultatai įmanomi tik tuomet, kai į 
vaikų ugdymą aktyviai įsitrauks ir 
atsakomybę prisiims šeima, mo-
kinių tėvai, o iniciatyvos bus pa-
laikomos ir socialinių partnerių.

Pasirašė susitarimą
Esminiu renginio momentu 

tapo visų Druskininkų savivaldy-
bės ugdymo įstaigų bei sociali-
nių partnerių – Druskininkų sa-
vivaldybės, UAB „Grand SPA 
Lietuva“  asociacijų Druskinin-
kų klubas, „Padėkime vaikams“ 
ir Druskininkų stalo žaidimų klu-
bas  bei Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
ir Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro vadovų pasirašytas susi-
tarimas, kuriuo įsipareigota remti 
ir skatinti ugdymo įstaigose  įgy-
vendinti projektus ir  mokyklų 
bendruomenių narių (mokytojų, 
mokinių ir jų tėvų) bei socialinių 
partnerių iniciatyvas, kuriant po-
zityvią mokymosi aplinką bei ug-
dant  mokinių socialinį emocinį 
intelektą.

Socialiniai partneriai – į pa-
galbą mokykloms

Bendradarbiavimas su sociali-
niais partneriais jau duoda kon-
krečių rezultatų, o, suvienijus jė-
gas, galima pasiekti dar daugiau. 
Galima pasidžiaugti, kad asoci-
acijos „Padėkime vaikams“ pa-
rengta paraiška dėl vaikų die-
nos centro įstaigimo Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinėje mokyklo-
je buvo sėkminga ir centras bus 

finansuojamas Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos bei 
Druskininkų savivaldybės. Šiuo 
metu yra parengtos paraiškos ir 
laukiama atsakymo dėl finansa-
vimo dar dviem dideliems projek-
tams: įrengiant lauko sportavimo 
ir žaidimų įrenginius Druskininkų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 
(pareiškėjas – Viečiūnų progim-
nazija) bei įrengiant kūrybines la-
boratorijas 4 Druskininkų moky-
klose (Druskininkų „Atgimimo“, 
„Saulės“ ir Leipalingio bei Vie-
čiūnų progimnazijose). Bendra-
darbiaujant su Druskininkų jauni-
mo užimtumo centru ir asociacija 
Druskininkų stalo žaidimų klu-
bas, numatytas 4 jaukių ir pato-
gių mokiniams erdvių įrengimas, 
robotikos, stalo žaidimų, vaizdo 
ir garso technika ir priemonės 
bei užsiėmimai, kita kūrybinė 
veikla (pareiškėjas – Savivaldy-
bės administracija). 

Asociacija Druskininkų klu-
bas nuolat remia įvairius moky-
klų renginius, ir praėjusių moks-
lo metų pabaigoje Druskininkų 
verslininkai finansavo net du mo-
komuosius seminarus – progra-
mos Junior achievement (jau-
nimo mokomųjų bendrovių 
steigimas) bei strateginio valdy-
mo sesiją visų mokyklų bendruo-
menėms, kurią vedė doc. Dr. 
Nerijus Pačėsa, buvęs ISM uni-
versiteto rektorius, dabar priva-
čios mokyklos „Erudito licėjus“ 
įkūrėjas ir vadovas. 

Druskininkų jaunimo užimtumo 
centrui vykdant Druskininkų sa-
vivaldybės ir ES fondų finansuo-

jamus projektus, 2020 m. mo-
kyklos turės galimybę mokinių 
tėvams pasiūlyti labai pasiteisinu-
sius lektoriaus V. Arvasevičiaus 
mokymus, o jaunimui ir toliau bus 
teikiama psichologinė pagalba, 

vykdant projektą „Be streso“. 
Bendradarbiaujant su Druskinin-

kų savivaldybės visuomenės svei-
katos biuru, 2020 m. planuojama 
finansuoti ir N. Marazienės moky-
mus mokyklų bendruomenėms.

Savivaldybės ugdymo įstaigų bei socialinių partnerių – Druskininkų savivaldybės, „Grand SPA Lietuva“, asociacijų Druskininkų klubas, „Padėkime vaikams“ ir Druskininkų stalo žaidimų klubas bei Druskininkų savivaldybės VSB ir 
JUC vadovai pasirašė susitarimą ir įsipareigojo remti ir skatinti ugdymo įstaigose įgyvendinti projektus, mokyklų bendruomenių narių bei socialinių partnerių iniciatyvas, kurie kuria pozityvią mokymosi aplinką bei ugdo mokinių so-
cialinį emocinį intelektą/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Naujus metus Druskininkų švietimo bendruomenė pradėjo renginiu „Druskininkai 2020: pozityvi mokymosi aplinka ir emocinė vaikų gerovė“/Druskininkų savivaldybės archyvo nuo-
trauka

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 
atranką į Investicijų ir turto valdymo skyriaus 

vyriausiojo specialisto pareigas
Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas darbuotojas dirbti pa-

gal darbo sutartį Investicijų ir turto valdymo skyriuje.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 6,0 

(pareiginės algos baziniais dydžiais).
Pagrindinės Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specia-

listo funkcijos:
1. Analizuoti informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš Euro-

pos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investici-
jų programos ir kitų finansinių šaltinių; identifikuoti galimus gauti paramą pro-
jektus, teikti išvadas ir pasiūlymus Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui 
dėl investicijų plano, investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų rengi-
mo ir teikimo. 

2. Organizuoti galimybių studijų, investicinių projektų, finansuojamų Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų bei kitomis lėšomis, 
paraiškų ir programų rengimą. Dalyvauti minėtus dokumentus rengiant arba 
juos rengti, įvertinti jų teisėtumą, pagrįstumą ir efektyvumą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.
2. Teisės aktų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, išmanymas.
3. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Privalumai:
1. Darbo patirtis projektų paraiškų ir programų rengimo, projektų vykdymo 

administravimo srityse.
2. Geri anglų kalbos įgūdžiai.
Mes siūlome:
1. Atlyginimą pagal darbo rezultatus.
2. Visas socialines garantijas.
3. Galimybę tobulėti.
Gyvenimo aprašymą (pagal Europass formą) prašome teikti iki 2020 m. 

sausio 17 d. el. p. algirdas@druskininkai.lt; nijole.p@druskininkai.lt vienu 
metu abiem adresais. 

Dalyvauti atrankoje bus kviečiami atrinkti pretendentai, pranešant jiems jų 
nurodytu el. pašto adresu.

Tel. pasiteirauti (8 313) 52 676, 59 158, 51 244.
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Druskininkai laimėjo net penkis tarptautinius projektus
Aktyviai ir efektyviai vykdo-

mi tarptautiniai projektai Drus-
kininkų bendruomenei duo-
da didžiulę naudą. Praėjusių 
metų paskutinėmis dienomis 
Druskininkai sulaukė gerų ži-
nių – Jungtinis stebėsenos ko-
mitetas patvirtino net penkias 
2014-2020 metų Europos kai-
mynystės priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos ben-
dradarbiavimo per sieną pro-
gramos trečiojo kvietimą pa-
raiškas. 

Vieną projektą vykdys Drus-
kininkų savivaldybė, du – 
Druskininkų ligoninė, po vieną 
M. K. Čiurlionio meno mokykla 
ir „Atgimimo“ mokykla. 

Bandys išgelbėti kaštonus
Druskininkų savivaldybė kar-

tu su partneriais iš Gardino vyk-
dys projektą „Efektyvūs ekologi-
niai sprendimai abipus sienos“. 
Pastaraisiais metais didžiulę žalą 
kaštonams ne tik Druskininkuose, 
Gardine, bet visame pasienio re-
gione bei dar platesnėje teritorijo-
je daro išplitęs kenkėjas – kašto-
ninė keršoji kandelė. Druskininkų 
miesto viešosiose erdvėse auga 
apie 400 kaštonų, o Gardine – 
apie 2000, kurie yra pažeisti šio 
kenkėjo.

Kaip teigė Investicijų ir turto val-
dymo skyriaus vyriausioji specia-
listė Jurgita Rudienė, bendradar-
biaujant Lietuvos ir Baltarusijos 
vietos valdžios įstaigoms, bus 
siekiama rasti efektyviausią aplin-
kai nekenksmingą būdą, kaip ko-
voti su šios invazinės rūšies ken-
kėjo sukeltais padariniais. 

„Įgyvendinant projektą, bus pa-
sitelkti du metodai – mechaninis 
(lapų surinkimas ir kompostavi-
mas/ utilizavimas) ir biologinis 
(feromoninių gaudyklių panau-
dojimas), bus atliekama kaštonų 
būklės stebėsena ir, atsižvelgiant 
į rezultatus, parengta bendra me-
todika, kaip sunaikinti kaštonų li-
gos sukėlėją, pagerinti jų bū-
klę, juos išsaugoti bei apsaugoti 
aplinką nuo tolimesnio kenkėjo 
plitimo“, – teigė J. Rudienė. 

Įgyvendinus projektą, bus ne 
tik pagerini vietos institucijų ge-
bėjimai kovoti su invazine rūšimi 
ir išsaugoti kaštonus, bet ir užti-

krintas jų techninis pajėgumas, 
kadangi bus įsigytos modernios 
lapų surinkimo ir valymo mašinos 
su šepečių ir siurbimo sistemomis 
bei visa reikalinga įranga, kuri leis 
visą vegetacijos periodą šalinti ir 
naikinti nukritusius lapus. Simbo-
liškai Druskininkuose bus paso-
dinta 30, o Gardine – 80 kaštonų. 

Planuojama bendra projekto vertė 
– 890 700 Eur, Druskininkų savival-
dybei tenkanti dalis projekte – 522 
148 Eur, Gardinui – 368 552 Eur.

Ligoninėje – net du projektai
Kartu su partneriais Baltarusijo-

je ir Latvijoje Druskininkų ligoni-
nė vykdys Sveikos gyvensenos, 
socialinės ir medicininės reabili-
tacijos skatinimo programą, skir-
tą pagyvenusių žmonių gyvenimo 
kokybei skatinti projekto partnerių 
regionuose. 

Kaip teigė Druskininkų ligoninės 
direktorė Evelina Raulušaitienė, 
sveikos gyvensenos, socialinės 
ir medicininės reabilitacijos skati-
nimo programos, skirtos vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo koky-
bei partnerių regionuose gerinti. 
Ši programa – 65 metų ir vyres-
nio amžiaus žmonėms, jos tikslas 
– skatinti socialinės ir medicini-
nės reabilitacijos paslaugų priei-
namumą ir įvairovę, sveiką gyve-
nimo būdą ir kitas socializacines 

programas socialinių paslaugų 
naudotojams Gardino (Baltaru-
sija), Druskininkų ir Žiemgalos 
(Latvija) regionuose. Projektu sie-
kiama paveikti trumpą gyvenimo 
trukmę, kuri partnerių regionuo-
se yra pastebimai trumpesnė, ly-
ginant su Europos sąjungos vi-
durkiu. 

„Trumpa gyvenimo trukmė susi-
jusi su socialine įtrauktimi, ne-
sveiku gyvenimo būdu, aukš-
tu pagyvenusių žmonių širdies ir 
kraujagyslių ligų lygiu. Gerinant 
vyresnio amžiaus žmonių gyve-
nimo kokybę, bus skatinami kom-
pleksiniai sprendimai, galimybė 
naudotis šiuolaikinėmis sveikos 
gyvensenos ir reabilitacijos me-
todikomis, socialinės įtraukties 
priemonės, kaip socialinės ir me-
dicininės reabilitacijos paslaugų 
dalis, atitinkančios pagyvenusių 
žmonių vertybes ir pomėgius“, – 
sakė E.Raulušaitienė.

Kartu su partneriais Gardine 
Druskininkų ligoninė vykdys dar 
vieną projektą – „Pasienio regi-
ono „Parent+“ sistemos sukūri-
mas“. Projekte numatyta įsteigti 
aktyvų konsultavimo, informaci-
jos centrą, skirtą mokant jaunus 
tėvus, derinant modernią dia-
gnostikos įrangą su šiuolaikiška 
IT sistema /platforma, pasiruošti 
sveiko kūdikio gimimui. 

„Projekto tikslas – mokyti jaunus 
tėvus, kuriant aktyvią sistemą ir 
sąlygas didesniam sveikų kūdikių 
gimimų skaičiui ir reprodukcijos 
nuostolių sumažinimui pasienio 
regione“, – sakė E.Raulušaitienė.

Projekto metu ketinama įsteig-
ti konsultavimo ir informacijos 
centrus Gardine ir Druskininkų li-
goninėje su reikalinga apžiūros 
medicinine diagnostine įranga ir 
specialia šiuolaikiška IT sistema/
platforma/ ir metodine sistema 
„Parent +“, kuri paruoš būsimus 
tėvus sveiko kūdikio gimimui. 

Saugos pasienio kultūros pa-
veldą

Druskininkų Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio meno moky-
kla kartu su partneriais – Gardino 
(Baltarusija) vaikų dailės ir Gar-
dino Antonijaus Tyzenhauso vai-
kų meno mokyklomis, Leipalingio 
mokykla ir kraštotyros muziejumi, 
Valstybiniu literatūros ir regioni-
nės istorijos muziejumi Gudeviči 
(Baltarusija), Masty (Baltarusija) 
administracija, Gardino adminis-
tracija vykdys projektą „Mobilie-
ji menai kaip sąveikos pagrindas 
plėtojant ir saugant pasienio regi-
onų kultūros paveldą“.

Kaip teigė mokyklos direktorė 
Ona Olšauskienė, įgyvendinus 
šį projektą, įvairesnė taps kultūri-
nė, edukacinė, švietėjiška veikla, 
sprendžiant mokinių mokymosi 
motyvacijos, mokytojų profesinių 

kompetencijų, bendradarbiavimo 
su socialiniais partneriais, ugdy-
mo aplinkos tobulinimo, materia-
linės bazės gerinimo klausimus.

Bendra šio projekto (su partne-
riais) vertė – 800 000 eurų. 

Atnaujins aikštyną
„Atgimimo“ mokykla dalyvauja iš 

dalies ES lėšomis finansuojama-
me projekte (90 proc. ES lėšos, 
10 proc. – partnerių), dalyvaujant 
Europos kaimynystės priemonių 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną pro-
gramoje „Sveikatinimo ir sveiko 
gyvenimo būdo galimybių stipri-
nimas renovuojant sporto ir lais-
valaikio įrangą bei saugus jų nau-
dojimas bendradarbiaujant su 
kaimyninėmis mokyklomis“. Ben-
dra projekto suma – 568 364 Eur.

„Dalyvaudami šiame projekte, 
numatėme, jog per 2020-2021m. 
bus įrengtas modernus žaidimų 
kompleksas 6-10 m. amžiaus vai-
kams abiejose mokyklos pastato 
pusėse: universali sporto žaidimų 
aikštelė, kliūčių ruožas, alpinizmo 
sienelė, stalo žaidimai, švytuokli-
nės ir balansinės sūpynės, atski-
ri vaikų žaidimų įrenginiai, suoliu-
kai, segmentinė tvora, karstyklės. 
Numatytos žaliosios vejos, gali-
mybė žaisti ne tik krepšinį, futbo-
lą, kvadratą, tinklinį, bet ir badmin-
toną, lauko tenisą ir kt. žaidimus“, 
– pasakojo „Atgimimo“ mokyklos 
direktorė Danutė Časienė.

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės meras

„Turime pasidžiaugti, jog 
Druskininkai laimėjo net 
penkis iš aštuonių Alytaus 
apskričiai skirtų projektų, 
vykdomų kartu su partne-
riais iš Baltarusijos ir Latvi-
jos. Laimėti projektus nėra 
lengva, nes konkurencija – 
labai didelė. Tačiau mums 
tai pavyksta jau ne viene-
rius metus. Tai rodo mūsų 
sugebėjimą tinkamai parengti projektus ir gerai juos įgyven-
dinti. Europos kaimynystės projektus mes vykdome jau de-
šimt metų. Galiu drąsiai pasakyti, jog jie labai naudingi Druski-
ninkų bendruomenei. Pagal šiuos projektus mes atnaujinome 
Leipalingio dvarą, sutvarkėme Nemuno krantinę, įsigijome at-
raktyvų traukinuką. Šie nauji penki projektai suteiks galimy-
bę pagerinti Druskininkų bendruomenės gyvenimo kokybę 
pačiose įvairiausiose srityse – pradedant nuo ekologijos, svei-
kos gyvensenos, geresnio fizinio aktyvumo iki kultūrinės edu-
kacijos ir kultūros paveldo“. 

Įgyvendinus Europos kaimynystės projektą, buvo atnaujintas Leipalingio dvaras/Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Naujojo Kultūros centro statyba užtikrintai juda į priekį
Prieš aštuonis mėnesius prasidė-

jusios naujojo Druskininkų kultūros 
centro statybos įsibėgėja. Pernai sta-
tybų rangovas UAB „Statybų kodas“ 
įvykdė darbų už 4 mln. 400 tūkstančių 
eurų, šiemet darbai bus tęsiami. 

Sėkmingai vykdomi požeminių laiptų 
žemės darbai, rūsio sienų betonavimas, 
ruošiamasi metalinių sijų montavimui. Su-
montuota dalis rūsio perdangos plokščių, 
išlieta dalis betoninių grindų plokštės. 

Šiemet statybos darbai bus vykdomi to-
liau. Savivaldybę pasiekė žinia, kad šiam 
projektui Kultūros ministerija biudžete 
numatė 809 tūkst. eurų. Statybų darbų 
finansavimas bus tęsiamas dar praėju-
siais metais skirtais 400 tūkst. eurų. 

Savivaldybė šiemet planuoja statybos 
darbams skirti per 1 mln. eurų. Druski-
ninkų savivaldybė 2019 metų biudžete 
šio objekto statybai numatė 2 mln. eurų, 
šie pinigai – iš centro AQUA gauti divi-
dendai.

Po ilgų susirašinėjimų su Vyriausybe 
Kultūros centro projektas praėjusią va-
sarą buvo įtrauktas į Valstybės investici-
jų programą.

„Nors 2019 metais šiam projektui fi-
nansavimas iš Valstybės biudžeto nebu-

vo numatytas, bet, žvelgiant strategiškai 
ir tinkamai planuojant, buvo įvertinta tai, 
jog kai kurios savivaldybės projektams 
nepanaudoja visų valstybės skirtų lėšų. 
Tuomet galima tikėtis šių lėšų perskirs-
tymo. Būtent tokiam variantui mes ren-
gėmės. Žinojome, kad, jei mūsų kultūros 
centro statybos darbai vyks laiku, planin-
gai, ir bus padaryta daugiau darbų, nei 
Savivaldybė yra numačiusi lėšų savo biu-

džete, yra šansų gauti kitų savivaldybių 
nepanaudotas lėšas. Taip ir įvyko, ga-
vome 2,345 mln. eurų valstybės lėšų“, – 
sakė administracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė. 

Kultūros centro darbams vadovaujantis 
rangovo atstovas Darius Kristauskas pa-
sakojo, jog visi darbai vykdomi pagal pla-
ną. Paklaustas, ar žiemą kultūros centro 

statybos bus užkonservuotos, D. Kris-
tauskas teigė, jog viskas priklausys nuo 
žiemos ypatumų: „Jei žiema nebus šalta, 
kaip pastebime paskutiniais metais, ga-
lėsime dirbti. Turime specialių, žemoms 
temperatūroms pritaikytų statybinių me-
džiagų, todėl darbus galime vykdyti ir 
žiemą.“

Šio objekto sumanytojas ir iniciatorius 
Druskininkų meras Ričardas Malinaus-
kas tikisi, kad 2020 metais Kultūros rūmų 
statybos tempai nesulėtės: „Džiaugia-
mės, kad statybos darbai vyksta sklan-
džiai, rangovas patikimas, pavyksta gauti 
finansavimą ir iš Valstybės. Nuolat ren-
giame darbo grupės susitikimus ir apta-
riame visus, su šiuo objektu susijusius 
klausimus. Turime neblėstančią svajonę 
kuo greičiau turėti tokį centrą, labai rei-
kalingą Druskininkams ir visai Lietuvai. 
Kadangi viena iš Druskininkų plėtros sri-
čių yra kultūrinis turizmas, tokio dydžio ir 
svarbos objektas yra būtinas, norint plė-
toti šią turizmo kryptį.“

Statybos darbų sutartis pasirašyta su 
UAB „Statybų kodas“. Darbų pradžia 
– 2019 metų balandis. Projekto vertė – 
apie 29 mln. eurų.

2-3 psl. Druskininkų  savivaldybės informacija

Sėkmingai vykdomi požeminių laiptų žemės darbai, rūsio sienų betonavimas, ruošiamasi metalinių sijų monta-
vimui/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Akcijos „Ekologiškos Kalėdos 2019“ dalyviams – vertingi prizai
Druskininkų savivaldybės ad-

ministracija, skatindama eko-
loginį švietimą, prieš šventes 
pakvietė visas mokyklas akty-
viai įsijungti į socialinę akci-
ją „Ekologiškos kalėdos 2019“ 
ir savo įstaigų bendras erdves 
bei klases puošti tik ekologiš-
komis, gamtai draugiškomis 
medžiagomis. Autoritetinga 
komisija įvertino mokyklų ben-
druomenių pastangas, ieškant 
ekologiškų papuošimo spren-
dimų, ir apdovanojo akcijos 
dalyvius. 

„Grand SPA Lietuva“ didžiojoje 
salėje sušauktame Druskininkų 
pedagogų susirinkime apdovano-
jimus įteikę Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius bei architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vyriausio-
ji specialistė Agnė Baranauskai-
tė pasidžiaugė, kad prieš keletą 
metų pirmą kartą įgyvendinta ini-
ciatyva tapo prasminga ir gražia 
tradicija. 

„Organizuodami akciją, pirmiau-
sia siekėme pakviesti mokyklų 
bendruomenes – mokytojus, mo-
kinius bei jų tėvus – įsitraukti į 
bendras veiklas, prasmingai pra-
leisti laiką, pabūti visiems kar-
tu prieš didžiąsias metų šventes, 
ir, žinoma, mokyti vaikus saugo-
ti gamtą bei aplinką, kurioje gy-
vename, būti atsakingais vartoto-
jais“, – sakė L. Urmanavičius. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus ve-
dėja Diana Brown pabrėžė, kad 

Savivaldybė vertingus prizus šie-
met skyrė visoms mokykloms, 
priklausomai nuo to, kaip aktyviai 
ir gausiai buvo įsijungta į skelbtą 
akciją.

„Mokykloms skirti įvairūs išma-
nieji įrenginiai pagerins mokyklų 
materialinę bazę, padės mokyto-
jams organizuoti ne tik pamoką, 
bet ir pertrauką. Šiemet sociali-
nės akcijos prizinis fondas suda-
rė net 15 tūkst. eurų, už kuriuos 
buvo įsigyta ir mokykloms pado-
vanota planšetinių kompiuterių, 

išmaniųjų grindų, vaizdo projek-
torių ir spausdintuvų, interaktyvių 
žaidimų ir įrenginių – sumaniųjų 
„bitučių“, „scoti go“ žaidimas, tyri-
nėtojų rinkinių“, – sakė D. Brown. 

Akcijoje dalyvavusios mokyklos 
taip pat gavo OFFICE 365 Inte-
gruotą programų ir tarnybų pake-
tą ir mokymus, kurie padės mo-
kykloms pereiti prie efektyvesnio 
veiklos planavimo, mažins popie-
rinių dokumentų apimtis, gerins 
vidinę ir išorinę mokyklos komu-
nikaciją.

Druskininkų pedagogų susirinkime apdovanojimus įteikė Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas L. Urmanavičius/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Buvo įvertintos mokyklų bendruomenių pastangos, ieškant ekologiškų papuošimo sprendimų, apdovanoti akcijos dalyviai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkuose – pirmosios Lietuvoje neįtikėtinos varžybos
Gruodžio mėnesį Druski-

ninkuose surengtos pirmo-
sios Lietuvoje „Gaudynės/Tag 
2019“. Druskininkų jaunimo 
užimtumo centre buvo įreng-
ta daugiau kaip 100 kv. m are-
na su kliūtimis, kurioje buvo 
kovojama 1 prieš 1. Viskas la-
bai parasta – dalyviai turėjo 3 
raundus gaudyti ir 3 raundus 
pabėgti nuo savo varžovo (1 
raundas – 20 sek.). Visi tikriau-
siai esate žaidę gaudynes ir ži-
note, kokios jos linksmos. 

JUC komandai idėja organizuo-
ti tokio formato renginį šovė į gal-
vą visiškai netikėtai, prieš porą 
mėnesių bežiūrint World Chase 
tag komandines varžybas. Pagal-
vojome, kodėl gi nepakeitus tai-
syklių ir šio renginio formato bei 
jo nepadarius patraukliu kiekvie-
nam dalyviui? Druskininkuose ir 
visoje Lietuvoje yra stipri ir drau-
giška parkūro bendruomenė, to-
dėl buvome tikri, kad Gaudynės 
sudomins ne tik juos, bet bus pa-
trauklios ir žiūrovo akiai. Lau-
kė nemažai namų darbų ir iššū-
kių. Pirmasis – danga. Renginys 
– ekstremalus, o salėje esanti ply-
telių danga netinka varžyboms or-

ganizuoti. Mums padėjo ir kilimi-
ne danga pasirūpino Druskininkų 
sportininkų rengimo centras. Be 
jų pagalbos šis renginys tikrai ne-
būtų įvykęs, todėl nuoširdžiai dė-
kojame!

Antrasis iššūkis – rėmėjai. 
Renginys suplanuotas sponta-
niškai, taigi neturėjome jokio fi-
nansavimo. Žinojome, kad tu-
rime ieškoti pagalbos iš šalies, 
kad būtų pasirūpinta dalyviais 

ir savanoriais. Labai džiaugia-
mės, kad pagalbos toli nereikė-
jo ieškoti. „Trolių Pica“ bei „Etno 
Dvaras“ pasirūpino, kad mūsų 
savanoriai nebūtų alkani. „UPA 
Medical SPA“ suteikė galimybę 
prizininkams po įtemptų kovų at-
sipalaiduoti pirtyse. „Druskinin-
kai – jūs nuostabūs!” – sako ren-
ginio organizatoriai.

Tokį renginį organizavome pir-
mieji Lietuvoje, todėl nežinojome, 
ar sugebėsime pastatyti koky-
bišką ir dėmesio vertą gaudynių 
areną, kiek bus dalyvių ir kiek jis 
truks. Mūsų visų nuostabai, su-
laukėme net dviejų amžiaus ka-
tegorijų dalyvių: pirmoje amžiaus 
grupėje (10-14 metų) buvo 27, vy-
resniųjų (15-99 metų) – 24 daly-
viai. Dalyviai atvyko iš Vilniaus, 
Druskininkų, Alytaus, Ramygalos 
ir Kėdainių. 

Iki pat paskutinės minutės net 
patys netikėjome, kad bus taip 
gerai. Net tada, kai dalyviams ne-
pasisekdavo varžybose, jų vei-
duose nedingdavo šypsena, po 
kovos jie vienas kitam paspaus-
davo ranką ir palydėdavo ploji-
mais varžovą į kitą etapą. 

„Gaudynėse/Tag 2019“ tarp jau-

nių 10-ąją vietą laimėjo Nojus 
Nikštelė (Ramygala), 2-ąją – To-
mas Goberis (Druskininkai), 3-ąją 
– Alanas Lučinskas (Druskinin-
kai). Tarp vyresniųjų pirmasis 
buvo Evaldas Metrikis (Druskinin-
kai), 2-ąją vietą laimėjo Dovydas 
Tumelis (Ramygala), 3-ąją – Vik-
toras Zujevas (Alytus).

Ypatingas AČIŪ keliauja Chu-
wak shop ir jo direktoriui Kęstu-
čiui, kuris patikėjo mūsų idėja, nu-
sprendė žengti tokį mums svarbų 
žingsnį ir tapo „Gaudynės/Tag 
2019“ generaliniu rėmėju! Trošku-
lio malšinimu rūpinosi Dynami:T. 
O už tai, kad apie mus išgirdo visi 
Druskininkai, esame dėkingi in-
formaciniam rėmėjui – savaitraš-
čiui „Mano Druskininkai“. Nieko 
nebūtų ir be daugybės kitų žmo-
nių: kaip visada, vedėjų vedėjas 
buvo Haroldas Savickas, fotogra-
fų fotografas – Justinas Kyga, tei-
sėjai – Titas, Nikita ir Augustas. 
Pagalba prieš ir per renginį – Jus-
tas, Kajus ir Ugnius. O visi nykš-
čiai kyla Ugnei Vedeckytei už 
nuostabų Tag’o logo ir dizaino kū-
rimą! 

Druskininkų JUC informacija

Vyresniųjų kategorijos prizininkai/Justino Kygos nuotrauka



2020 m. sausio 9 d.                                                      Savaitraščio  Nr. 2365

Kadangi mano draugai žinojo, 
kad dairausi restoranui tinkamų 
patalpų būtent Druskininkuose, 
todėl pranešė man, jog šios pa-
talpos laisvos, ir yra galimybė jas 
išsinuomuoti. 

Net nedvejodamas, susisiekiau 
su savininkais ir pradėjome de-
rinti nuomos sutartį. Manau, kad 
ši vieta yra tikrai gera ir gali būti 
lankoma bei populiari, tik reikia 
įdirbio. Be to, esu įsitikinęs, kad 
Druskininkuose iš viso negali būti 
blogų vietų verslui.

– Kodėl restoranas pavadin-
tas „Karma“? Kokia bus jo 
koncepcija?

– Pavadinimą „Karma“ pasirin-
kau todėl, kad noriu Druskinin-
kuose jaukios vietos, kurioje būtų 
gera, jauki atmosfera ir kurioje 
žmonės pasikrautų gerų emocijų 
bei pailsėtų. Norime sukurti tokią 
vietą, kurioje žmonės spindėtų 
pozityvumu ir ta savo gera karma 
dalintųsi su kitais lankytojais.

Karma lietuviams reiškia prie-
žastį ir po jos einančią pasekmę. 
„Kaip šauksi, taip ir atsilieps“, 
„lazda turi du galus“, – tai tik ke-
letas senovės išminties perliukų, 
puikiai atspindinčių karmos veiki-
mo principą. Todėl mums svarbus 
pozityvumas ir gera energija. Jos 
lauksime ir iš klientų, ir patys tą 
gerąją karmą skleisime.

– Kas sukūrė restorano inter-
jerą?

– Interjero labai nekeitėme. Jį 
tiesiog pritaikėme savo vizijai, su-
teikdami daugiau jaukumo pasi-
sėdėjimams su draugais, šeima 
ar romantiškam vakarui. Mums 
labai padėjo dailininkė Diana 
Martinkėnaitė. Ji pas mus įkūrė 
ir savo darbų mini galeriją. Diana 
įgyvendino ir pritaikė esamą inter-
jerą prie mūsų norimo. Ačiū jai!

Manau, pats pastatas jau savai-
me yra senosios Druskininkų ar-
chitektūros paveldas. Todėl kaž-
ką keisti jame nesiruošiame, o 
viduje kuriame „Karmos“ vardo 
vertą atmosferą su gerą karmą 
turinčiu kolektyvu bei gardžiais ir 
nepabodusiais patiekalais.

– Ar restorane planuojate dė-
mesio skirti ir sporto temai? 

– Aš, kaip sportininkas, galiu pa-
sakyti, kad, jei naujajame mano 
restorane nebūtų sporto varžy-
bų transliacijų, nusižengčiau pats 
sau. Juk sportas yra didžioji mano 
gyvenimo dalis. Todėl taip –

transliacijos bus. Palaikau Lietu-
vių komandas, žaidžiančias Euro-
pos stipriausiose lygose, todėl ti-
krai rodysime tokias rungtynes. 
Kauno „Žalgirio“ rungtynių nero-
dyti neįmanoma. Juk ši komanda 
– geriausia Lietuvoje! 

Taip pat, žinoma, bus galima 
stebėti aukščiausio lygio futbolo 
rungtynes ir, be abejo, Lietuvos 
rankinio rinktinės kovas.

Mes ne tik transliuosime varžybas 
– pakviesime mus aplankyti ir ži-
nomus Lietuvos sportininkus, kurie 
garsūs ne tik Lietuvoje, bet ir pasau-
lyje. Bet apie šias naujienas sužino-
site vėliau, sekdami mūsų „Facebo-
ok“ ir „Instagram“ paskyras.

– Ar pats mėgstate gamin-
ti? Koks Jūsų mėgstamiausias 
patiekalas? Kokių patiekalų 
bus galima rasti Jūsų restora-
ne? Galbūt jau žinote, koks bus 
firminis patiekalas, dėl kurio 
būtent pas Jus eis gurmanai?

– Dėl gaminimo tai pasakysiu 
taip – gaminti tenka. Ir tikrai tai 
nėra taip, kad man tai nepatinka, 
tik tai darau nedažnai. 

Dažniau valgau viešose įstai-
gose ir mėgstu paragauti vis ko 
nors naujo. Sportinė veikla man 
suteikė galimybių pabuvoti dau-
gelyje Europos šalių, teko aplan-
kyti tikrai nemažai restoranų. Tad 
maisto pažinimo prasme patirtis 
nėra maža. Mėgstamiausio patie-
kalo kaip ir neturiu, bet turiu sil-
pnybę jūros gėrybėms bei patie-
kalams iš bulvių.

Mūsų restorane bus europietiš-

ka virtuvė. Norime pasiūlyti pa-
tiekalų, kurie nebūtų pabodę, bei 
„įnešti“ naujų skonių. Manau, vi-
sus galime maloniai nustebinti 
savo patiekalais. 

Pavyzdžiui, savo Cezario salo-
tomis: Romane salotu lapai pa-
gardinti nuostabiu mūsų gamybos 
ančiuvių padažu, kaparėliais, aly-
vuogėmis bei Parmezano sūriu, 
prie kurių galima pasirinkti savo 
mėgstamą ingredientą – lašišą, 
vištieną ar krevetes.

Jautienos steikas – mėsos my-
lėtojų džiaugsmas. Jis pateikia-
mas su bulvių paplotėliu, karš-

tomis daržovėmis, paskanintas 
namų gamybos pipiriniu padažu 
bei čili sviestu. Esu tikras, kad jis 
nenuvils nė vieno!

Sveikesnio maisto mėgėjams 
siūlomas lašišos kepsnys su švie-
žiomis daržovėmis, su populiaru-
mą įgaunančiomis saldžiųjų bulvių 
lazdelėmis bei kaparėlių padažu.

Tiesa, kad ir kaip mėgstu bulvinius 
patiekalus, jų restorane nebus. 

Dėl firminio patiekalo esu davęs 
laisvę mūsų virtuvės šefams. Jie, 
manau, nustebins visus lankyto-
jus jų gaminamų patiekalų sko-
niu, o man kurį nors vieną išskir-
ti būtų sunku. 

Kiekvienas lankytojas savo 
mėgstamiausią patiekalą atras 
pats. Manau, kad restoranų vers-
le svarbiausia – gardus ir estetiš-
kai pateiktas maistas bei malonus 
aptarnavimas. 

– Kokį savo lankytoją matote?
– Lankytojais matome visus, no-

rinčius apsilankyti. Nuo jauno iki 
pagyvenusio. Manau, kad visi at-
ras sau tinkantį ir patinkantį patie-
kalą bei pasikraus gerų emocijų, 
sukurs gerą atmosferą kartu su 
mumis.

Esu labai nustebęs matomais 
skirtumais tarp Lietuvos ir Olan-
dijos pagyvenusių žmonių. Olan-
dijoje dienos metu visos kavinės 
pilnos senjorų. Ir ne dėl dienos 
pietų. Jie tiesiog susirenka atsi-
gerti kavos, suvalgyti pyragėlį, 

paskaityti knygą ar tiesiog šiltai, 
gurkšnojant arbatą, pasikalbė-
ti su draugais. Tam nereikalingos 
didelės išlaidos, o dvasinė nauda 
pačiam sau ir kitam žmogui – mil-
žiniška. 

Norėčiau to ir mūsų restorane. 
Būtų smagu, jei žmonės leistų 
savo laisvą laiką ne prie televizo-
rių ekranų, o bendrautų jaukio-
je vietoje. Juk reikia pasidžiaugti 
tuo, ką turime, o ne liūdėti dėl to, 
ko neturime ar negalime.

– Ar Vaidas ir pats žada su-
grįžti į Druskininkus?

– Galiu pasakyti taip – kai kada 
nors grįšiu, tai tikrai mano šei-
ma apsistos Druskininkuose. Nes 
Lietuvoje nėra daugiau tokio šir-
džiai mielo miesto, kaip Druski-
ninkai. 

Manau, užsienyje sporto srityje 
įgytą patirtį tikrai galėčiau panau-
doti, padėti Druskininkams dar 
labiau augti, kaip sportiškam ir 
sveikatingumą propoguojančiam 
miestui. O dėl artimos ateities ne-
galiu nieko pasakyti. Kadangi dar 
artimiausius pora metų nesiruo-
šiu baigti profesionalios rankinin-
ko karjeros, tai ir nežinau, kas bus 
vėliau. Gyvenu šia diena.

Sekite naujienas čia: 
„Facebook“/„Karma Druskininkai“; 
„Instagram“/„Karma.Druskininkai“

Naują restoraną kurorte atidaręs rankininkas V. Trainavičius: 
„Druskininkuose negali būti blogų vietų verslui“Atkelta iš 1 psl.

Užsakymo Nr. MDR-236-01

Naujojo restorano šeimininkas mano, kad pastatas yra senosios Druskininkų architektū-
ros paveldas, todėl išlaikė jo autentiškumą, o viduje kuriama „Karmos“ vardo vertą atmos-
fera su gerą aurą turinčiu kolektyvu bei gardžiais ir nepabodusiais patiekalais/Roberto Ki-
sieliaus nuotraukos

V. Trainavičius įsitikinęs, kad Druskininkai verslui yra puiki vieta/Viliaus Rekevičiaus 
nuotrauka

Restorane „Karma“ siūlomi europietiškos virtuvės patiekalai – kiekvienas atras sau tin-
kantį ir patinkantį patiekalą bei pasikraus gerų emocijų/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Turtingos meno mokyklos Kalėdos

Lietuvos Respublikos gene-
ralinio konsulato Gardine ko-
lektyvo kvietimu gruodžio 12 
d. Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos mokytojai 
ir mokiniai viešėjo Gardine. 
Buvome pakviesti sureng-
ti kalėdinį koncertą lietu-
vių bendruomenei, konsulato 
darbuotojams bei miesto gy-
ventojams. 

D. Cipoli, L. van Bethoveno, V. 
A. Mocarto, B. Dvariono, G. Ku-
previčiaus, A. Vivaldžio ir kitų 
kompozitorių muzika, atlieka-
ma Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokinių – Au-
gusto Navicko (mokyt. Nona Kal-
vaitienė), Ausmos Dambauskai-
tės (mokyt. Aušra Vilčinskienė), 
Fausto Pauliuko (mokyt. Eglė Sa-
kavičienė), Juozo Čijunskio ir Dai-
niaus Miliaus (mokyt. Vytautas 
Andruškevičius, koncertmeiste-
ris Danas Juškevičius), Agniaus 
Žėko, Adomo Amšiejaus Gyčio 
Radzevičiaus (mokyt. Juozas Mi-
kolainis), pripildė Gardino evan-
gelikų liuteronų bažnyčios skliau-
tus, suteikdama advento ramybę, 
tikėjimą.

Koncertą vainikavo gausūs 
aplodismentai, klausytojai jau-

niesiems atlikėjams plojo atsisto-
ję. Norime tikėti, kad, nuoširdžiai 
muzikuodami, mes pasiekėme 
žiūrovų širdis ir praskaidrino-
me didžiausių metų švenčių lau-
kimą. Ačiū Lietuvos Respublikos 
generaliniam konsulatui Gardine 
Genadijui Mackeliui už galimybę 
pabendrauti su tautiečiais, pasi-
dalinti dvasiniu turtu.

Gruodžio mėnesį Vilniuje su-
rengtas XXI Nacionalinio Ba-
lio Dvariono pianistų ir stygininkų 
konkurso regioninis etapas. Gruo-
džio 14 d. jame dalyvavo jaunasis 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
pianistas A. Navickas (mokytoja 
N. Kalvaitienė), kuris visiškai ne-
seniai iš Vienoje (Austrija) orga-
nizuoto 3-ojo tarptautinio konkur-
so-festivalio „EDELWEISS‘2019“ 
parvežė 1-osios vietos laureato di-
plomą ir taurę. Gruodžio 19 d. jau-
nieji mokyklos smuikininkai Liepa 
Dainauskaitė, Milana Deksnytė ir 
Faustas Pauliukas (mokytoja Eglė 
Sakavičienė, koncertmeisterė 
Aušra Vilčinskienė). Po sėkmingo 
ir įtaigaus pasirodymo savo am-
žiaus kategorijose visi keturi drus-

kininkiečiai pateko į šio konkurso 
finalinį turą, vyksiantį Vilniuje 2020 
m. vasario mėnesį. Linkime Liepai, 
Milanai, Faustui ir Augustui ištver-
mės ir kantrybės ruošiantis bei sė-
kmės konkurso finale!

Gruodžio 19 d. M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje vyko Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizijos kon-
kurso „Dainų dainelė“ I-asis eta-
pas, kuriame dalyvavo M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos mokiniai 
Danielė Sobol, Aušrinė Amšie-
jūtė, Gabrielius Grigoryan (mo-
kyt. Vilija Mieščionaitienė, kon-
certmeisteris Tauras Olšauskas), 
Sofija Jacevič, Dorotėja Bachtije-
va, Guoda Mataitė (mokyt. Gra-
žina Vosylienė, koncertmeisteris 
Tauras Olšauskas). Profesionalų 
mokytojų ir ryžtingą mokinių dar-
bą lydėjo sėkmė – visi šeši jau-
nieji mokyklos dainorėliai puikiai 
pasirodė ir sausio 10 d. važiuos į 
Alytuje rengiamą II-ąjį (regioninį) 
konkurso etapą. Linkime kantraus 
darbo ir sėkmės Alytuje.

Nuoširdų ir kūrybingą mokytojų 
ir mokinių metų darbą vainikavo 
dviejų mokyklų bendras projek-
tas. Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla, bendradarbiau-
dama su Vilniaus B. Jonušo mu-

zikos mokykla, gruodžio 20 d. jau 
antrą kartą M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos koncertų salėje miesto 
gyventojams bei svečiams pado-
vanojo šventinį koncertą „Kalėdų 
žvaigždė“. Beveik šimtas koncer-
to dalyvių – Vilniaus B. Jonušo 
muzikos mokyklos kamerinis or-
kestras (vadovas Laurynas Va-
karis Lopas) su Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos solis-
tu smuiku F. Pauliuku (mokyt. E. 
Sakavičienė), Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos jaunių 
choras ir suaugusių mišrus cho-
ras „Druskininkai“ (vadovas L. V. 
Lopas) – sušildė sausakimšos sa-
lės klausytojų širdis, pripildė ge-
rumo bei atlaidumo, įžiebė Kalė-
dų žvaigždę.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos administracija 
dėkoja visiems darbuotojams už 
bendruomeniškumą, V. K. Jony-
no dailės bei muzikos ir kitų menų 
skyriaus mokytojams – už aktyvią 
veiklą įvairiuose renginiuose bei 
nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį 
darbą, skatinant mokinių kūrybinę 
saviraišką.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso regioniniame etape dalyvavę M. K .Čiurlionio meno mokyklos mo-
kiniai A. Navickas, L. Dainauskaitė, M. Deksnytė ir F. Pauliukas savo amžiaus kategorijose pateko į šio konkur-
so finalinį turą/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Sėkmingai pasirodę Druskininkuose, M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai pateko į 
sausio 10 d. Alytuje rengiamą II-ąjį (regioninį) konkurso „Dainų dainelė“ etapą/M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Meno mokyklos mokytojai ir mokiniai surengė kalėdinį koncertą lietuvių bendruomenei, Gardine veikiančio konsu-
lato darbuotojams bei miesto gyventojams/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Kalėdų dvasią susikūrė ir ligoninėje
Stračiūnuose gyvenanti bu-

vusi lietuvių kalbos ir literatū-
ros bei tikybos mokytoja Ma-
rijona Eidukevičienė dabar 
gydosi Druskininkų ligoninės 
reabilitacijos skyriuje. Čia ji 
sutiko ir didžiąsias metų šven-
tes. Praėjusių metų spalį 90-
ąjį jubiliejų atšventusi senolė, 
ko gero, ne vieną nustebino, 
prieš Kalėdas šventiškomis 
dekoracijomis papuošusi savo 
palatą ir suteikusi džiaugsmo 
ne tik sau, bet ir ligoninės per-
sonalui. Ji džiaugiasi iš sky-
riaus vedėjos Laimos Stanke-
vičienės sulaukusi kalėdaičių, 
o ligoninės administracijai dė-
koja už suteiktą galimybę Ka-
lėdas sutikti pačios papuošto-
je aplinkoje. 

„Mūsų šeimoje buvo įprasta per 
Kalėdas papuošti namus, mama 
visada puošdavo eglutę. Tradici-
ją tęsiu ir aš. Kai dirbau, su vaiku-
čiais puošdavome ir klases, visa-
da puošiau namus. Ir dabar, kur 
besutikčiau Kalėdų šventę, ten ir 
pasipuošiu savo aplinką. Panau-
doju iš namų atsivežtas puošme-
nas“, – pasakojo M. Eidukevičienė

Nors ji juda, naudodamasi spe-
cialiu vežimėliu, tai jai nesitruk-
dė palatos langus ir spinteles 
papuošti dekoracijomis, o ant pa-
langės įsirengti prakartėlę. „Ne-
noriu apsamanoti ir nežinau, su 

90-metė M. Eidukevičienė prieš Kalėdas šventiškomis dekoracijomis papuošė savo pala-
tą ir suteikė džiaugsmo ne tik sau, bet ir ligoninės personalui/Roberto Kisieliaus nuotraukos

kuo nuobodulį valgo“, ¬ juokavo 
močiutė, sakydama, kad visuo-
met yra užimta ir, nepaisant gar-
baus amžiaus, turi veiklos. 

„Įstaigoje turime ilgametes ka-
lėdinės nuotaikos kūrimo tradici-
jas. Labai džiaugiamės, kai prie 
jų prisijungia ir tokie aktyvūs pa-

cientai. Net neabejoju, kad tai 
padeda ne tik greičiau pasveik-
ti, bet ir nudžiuginti personalą bei 
artimuosius“, – sakė ligoninės di-
rektorė Evelina Raulušaitienė.

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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Visų Druskininkuose veikiančių neįgaliųjų organizacijų vardu 
dėkojame Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinaus-
kui ir jo kolektyvui už skanius šventinius pietus bei šiltą, nuo-
širdų bendravimą. Gražių ir sveikų Jums metų!

Snieguolė Vitkauskienė

Ilgiausias „Lynų kelio“ keltuvo 
maketas Lietuvoje – jau Druskininkuose

Ilgiausias „Lynų kelio“ kel-
tuvo maketas Lietuvoje nuo 
praėjusio penktadienio eks-
ponuojamas Druskininkuose, 
„Eglės sanatorijos“ gydykloje. 
Visi kviečiami pasinaudoti ga-
limybe ir susipažinti su įspū-
dingu, rekordinio ilgio kūriniu 
iš arčiau. 

Ilgiausią maketą Lietuvoje – 
„Lynų kelią“ – „Eglės sanato-
rijoje“ pristatė UAB „Kautros 
keltuvai“ direktorius Gintau-
tas Pakusas. Jis pasidžiaugė, 
kad įspūdingąjį maketą jau yra 
apžiūrėję Kauno, vėliau – Vil-
niaus autobusų stočių lankytojai 
– daugybė skirtingų miestų ke-
leivių, važinėjančių autobusais, 
susipažino su maketu, Druski-
ninkų kurortu ir sužinojo apie čia 
teikiamą unikalią pramogą. „Su-
laukėme didelio susidomėjimo 
ir tikimės, kad pavyks pritrauk-
ti ir sudominti žmones aplankyti 
Druskininkus bei čia veikiančią 
vienintelę tokio tipo susisiekimo 
priemonę Lietuvoje – keltuvą“, – 
sakė G. Pakusas.

Į maketo pristatymą atvyko ir 
Druskininkų savivaldybės vadovai. 
„Tikrai džiugina, kai verslininkai, ne 
tik kuria verslą mūsų mieste, bet ir 
pagalvoja, kaip įdomiai jį reklamuo-
ti. Šis „Lynų kelio“ maketas – re-
klama ne tik pačiam „Lynų keliui“, 
bet ir Druskininkams“, – apžiūrėjęs 
maketą sakė meras Ričardas Mali-
nauskas. Jis išreiškė viltį, kad gal-
būt maketo kūrėją Airingą Valiulytę 
sudomins galimybė sukurti ir mies-
to maketą ar miniatiūrų parką, kad 
žmonės tokiu būdu galėtų susipa-
žinti su Druskininkais.

„Eglės sanatorijos“ generalinis 
direktorius Artūras Salda pasi-
džiaugė suteikta galimybe džiu-
ginti sanatorijos lankytojus: „Šis 
maketas – džiaugsmą ir susiža-
vėjimą teikiantis objektas! Iš ti-
krųjų kiekviename šis maketas 
„pažadina“ vaiką“.

7,5 metrų ilgio ir 1,5 pločio „Lynų 
kelio“ maketą druskininkiečiai 
ir miesto svečiai gali pamatytii 
„Eglės sanatorijos“ gydykloje, ne-
toli stiklinės galerijos. Maketo kū-
rėja A. Valiulytė iš kūrybinių dirb-
tuvių „Idėja Tau“ pasakojo, kad 
maketą sukūrė per beveik 9 mė-
nesius, stengdamasi tiksliai at-
kurti vietovę pagal nuotraukose 

užfiksuotą vaizdą: „Visi pastatai ir 
miesto dalis daryta be brėžinių, iš 
nuotraukų. Reikėjo kruopštumo, 
norint viską tinkamai paruošti, ne-
pamesti mastelio.“

Ruošiant maketą, sunaudota 
daugiau nei 2 kg specialios žolės, 6 
kg lipalo ir 10 kg glaisto, šiame ma-
kete puikuojasi net 1 800 medžių!

Makete pavaizduotas keltuvas 
Druskininkuose darbą pradėjo 
dar 2015 metais. Jo trasa – 1 161 
metras, keleiviai keliami keturiais 
keltuvais. Tai vienintelė tokio tipo 
susisiekimo priemonė Lietuvoje.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Maketo pristatyme dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės vadovai, apie kūrybinį procesą 
pasakojo jo kūrėja A. Valiulytė (viduryje)/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ilgiausias „Lynų kelio“ keltuvo maketas Lietuvoje eksponuojamas Druskininkuose, 
„Eglės sanatorijos“ gydykloje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

UAB „MAKVEŽA“ 

Įmonės kodas 161621777
PVM mokėtojo kodas LT616217716
informuoja, kad dingę užpildyti specialieji apskaitos dokumen-

tai PVM sąskaitų faktūrų blankai serijos MAK numeriai: 3490038, 
3490732, 3490776, 3505044, 3505323, 3505379, 3505536, 
3505834 (8 blankų vienetai) laikomi negaliojančiais.

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui 
ieško registratūros administratoriaus (-ės), 

kambarinės (-o). Tel. 8 615 34147

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

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

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

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.

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

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

Dėl statybininkų tel. pasiteirauti 8 641 87373

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

„UAB Transeta ieško dažymo specialistų ir paruošėjų dažymui. 
Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 
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Laplandijos ieškojome senojoje Belovežo girioje, arba kaip „Saulės“ mokyklos 
mokiniai keliavo gamtos pažinimo keliais

Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja

Kalėdos – jaukiausia, gražiau-
sia ir smagiausia metų šven-
tė. Ypač vaikams ir tiems mažie-
siems, kurie tiki Kalėdų senelio 
stebuklu, jo burtais ir dovano-
mis. Tikime ir mes, ,,Saulės“ mo-
kyklos 5-6 klasių mokiniai, tad 
ir išsirengėme į Kalėdų senelio 
paieškas gūdžioje Belovežo gi-
rioje! Beveik pusšimtis keliauto-
jų nepabūgo rytinio speigo, ilgos 
kelionės per dvi Europos šalis (iš 
viso įveikėme beveik 900 km!) – 
juk magėjo išvysti slaviškąjį Se-
nelį Šaltį, jo rezidenciją, ramy-
bę saugančius pasakų herojus ir 
retų, nykstančių gyvūnų rezerva-
tus sengirėje. 

Kelionė prasidėjo nuo pažinties 
su puikiu gidu – jaunas ir entuzias-
tingas kelionių organizatorius Edvi-
nas nestokojo istorijos, gamtos 
mokslų ir net literatūros žinių, savo 
patirtimi noriai dalijosi ir su moki-
niais, ir su juos lydėjusiais dalykų 
mokytojais bei tėveliais. Susižavė-
jome jo rūpestingumu, nuoširdumu 
ir pagalba, galbūt todėl ši kelionė 
buvo itin sėkminga ir sklandi. Neiš-
gąsdino keliautojų net rusų kalbos 
žinių trūkumas – 5-6 kl. mokiniai 
beveik neturi šios kalbos įgūdžių. 
Gidas Edvinas ir čia mus išgelbėjo! 

Taigi, pravažiavę gana ilgą ats-
tumą Lenkijos valstybe, atvyko-
me į Baltarusijos-Lenkijos pasie-
nio punktą, kuriame sieną galima 
kirsti tik pėsčiomis – vadinasi, 
teks palikti autobusą Lenkijoje. 
Po detalios dokumentų ir daiktų 
patikros, peržengę ribą, skirian-
čią dvi kaimynines šalis, pateko-
me į Baltarusijos teritoriją – ten 
mūsų laukė kitas turistinis auto-
busas, kuris ir pasuko Belove-
žo girios gūdumon. Tai didelis ir 
galingas, senas miško masyvas, 
kurį dalijasi ir Lenkijos, ir Baltaru-
sijos valstybės. Šis unikalus gam-
tos kūrinys – Belovežo nacionali-
nis parkas – nuo 1992 m. įrašytas 
į UNESCO Pasaulio paveldo są-
rašą dėl retų ir nykstančių gy-
vūnų, augalų rūšių išsaugojimo. 
Keliavome siauru miško keliuku, 

dairydamiesi į šalis. Regėjome 
žmogaus rankos ir civilizacijos 
nepaliestus kampelius, medžių 
išvartas, senų, apsamanojusių 
galiūnų medžių kamienus, tvirtai 
įsiręžusius žemėn. Ir štai šioje pa-
slaptingoje vietoje, regis, pats ge-
riausias sprendimas apgyvendin-
ti Kalėdų senelį – slavų tautose 
– Senelį šaltį! Atkeliavome į tikrą 
gamtos ir magijos karalystę! Mus 
pasitiko Senelio šalčio padėjėja, 
ji vedžiojo klaidžiais fantazijų ta-
keliais, pasakojo kiekvieno kam-
pelio istoriją, atskleidė paslapties 
šydą. Visi atvykome su savo no-
rais ir svajonėmis – juk Senelis 
šaltis ir rūpinasi tų norų įgyvendi-
nimu. O čia buvo galima sugalvo-
ti net šimtą skirtingų norų! Pirmą-
jį galėjome perduoti pačiam norų 
pildytojui, išėjusiam mūsų pasi-
tikti. Kiti norai buvo susiję su na-
mais ir šeima. Kad jie išsipildytų, 
turėjome, susikibę rankomis, šok-
ti ir dainuoti, sukdamiesi rateliu 
aplink pačią aukščiausią Belove-

žos girios eglę (jos aukštis – kone 
penkiasdešimt metrų, o įspūdin-
giausia ji vakare, kuomet sužimba 
skirtingomis šviečiančių girlian-
dų spalvomis). Likę norai taip pat 
išsipildys, nes visi kelionės daly-
viai surado ir apkabino savo me-
tus simbolizuojantį gyvūną, gimi-
mo mėnesį pažyminčią medinę 
skulptūrą. Daugiausia vargo, su-
manydami norus, patyrėme tuo-
met, kai teko keliauti medinių rąs-
telių tiltu. Rąstelių – net 97, tad ir 
97 norus gali ištarti! Tik štai rąs-
teliai tokie siauri, kad ši pramo-
ga tapo tikru iššūkiu – apšerkš-
niję rąsteliai slidūs, tad teko labai 
lėtai į priekį keliauti. Atkakliausias 
buvo penktokas Faustas, jis už-
mynė beveik kiekvieną medinu-
ką ir stropiai planavo kitų metų 
norus... Už tai, kad visus metus 
buvome geri ir geranoriškai vyk-
dėme užduotis Senelio šalčio val-
dose, buvome apdovanoti – norų 
pildytojo garbei skirtame muzieju-
je mūsų laukė saldžios dovanėlės 

ir suvenyrų parduotuvėlė. Ten kie-
kvienas įsigijome kalėdinių sim-
bolių ir palinkėjimų knygoje įrašė-
me padėkos tekstą, atvežtą net iš 
Druskininkų!

Kelionė čia nesibaigė. Užda-
rę rezidencijos vartus, pasuko-
me link retų gyvūnų aptvarų. Di-
dideliuose aptvaruose, lankomi 
žmonių, ganėsi elniai, briedžiai, 
stručiai, lapės, stirnos, vilkai, lau-
kiniai arkliai tarpanai ir, žinoma, 
didingieji stumbrai! Visko daug, 
bėgome nuo vieno aptvaro prie 
kito ir įsitikinome – vaikai labai 
jausmingi, myli gamtą, gyvūnus, 
akyse spindi pažinimo ir prisilie-
timo džiaugsmas. Jie nesibodė-
jo liesti gyvūnų nugarų, glostyti jų 
švelnų kailį, tyrinėjo gyvūnų ap-
rašus anglų kalba. O kiek nuos-
tabos suteikė gyvūnų maitinimo 
reginys! Pasirodo, vilkai vizgina 
uodegomis, kai nori... cukraus! 
Stirnos godžiai kramto duonos 
plutą. Smėlyje mėgsta įsiraus-
ti maži vilkiukai. Rudoji meška 

nėra tokia jau ėdri – aptvaro kam-
pe kiurksojo visas kalnas žalios 
nepaliestos mėsos. O štai stum-
bras patinas savo teritoriją gina 
net nuo kačių! Apžiūrėję gyvūnų 
aptvarus, pasiekėme ir Belovežo 
gamtos centrą. Modernus stati-
nys įkurtas 2009 m. Po savo sto-
gu jis slepia daugybę miško lobių 
– retų, nykstančių gyvūnų iškam-
šas, įvairius gamtinius pavyz-
džius, surinktą krašto istoriją, ten 
vyksta pamokos ir edukaciniai 
užsiėmimai mokiniams. Tokioje 
edukacinėje pamokoje pabuvojo-
me ir mes: įgijome naujų zoologi-
jos žinių, iš arti pamatėme, kaip 
atrodė kai kurios anksčiau gyve-
nusios gyvūnų rūšys. Tai vertinga 
ir svarbi patirtis gyvūnijos mylė-
tojams. ,,Saulės“ mokyklos mo-
kykla yra pasirinkusi gamtosaugi-
nę kryptį, todėl tokios patirtys yra 
ypač naudingos. 

Vėlų vakarą pajudėjome Lietu-
vos link. Laukė ilga kelionė: pasų 
patikra kontrolės punkte ir keli šim-
tai kilometrų. Bet net ir šie iššūkiai 
mūsų neišgąsdino. Autobusas pa-
virto koncertų sale, kone visos ke-
lionės metu buvo dainuojamos 
dainos, mokiniai mus nustebino ne 
tik drausmingumu, bet ir muziki-
niais talentais. Žavėjomės ir mes, 
mokytojai, ir mus lydėjęs gidas – 
dzūkai tikrai dainingi! Kupini gerų, 
šiltų emocijų, netrukome ir gimtąją 
Lietuvą pasiekti. Kelionė pasibai-
gė, tačiau prieš akis nauji suma-
nymai ir idėjos, kurias parsivežė ir 
mokytojai, ir mokiniai.

Už kelionės organizavimą no-
rime padėkoti mokytojoms Onai 
Petruninienei, Rūtai Krivickienei, 
Jūratei Barišauskaitei, už idėjos 
palaikymą esame dėkingi pava-
duotojai ugdymui Vidai Giedrai-
tienei, už galimybę išvykti į visos 
dienos kelionę svečioje šalyje dė-
kojame Linai Vanagaitienei, laiki-
nai atliekančiai direktorės funk-
cijas mokykloje. Taip pat esame 
dėkingi mokinių tėvams, kuriems 
teko nemažai rūpesčių – pasai, 
notariniai įgaliojimai. Nuoširdžiai 
dėkojame ir mūsų jauniesiems 
keliautojams – už žingeidumą, 
atvirumą, nuoširdumą, tikėjimą 
pasaka ir gerumu.

,,Saulės“ mokyklos 5-6 klasių mokiniai Kalėdų senelio ieškojo Belovežo girioje/,,Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Lopšelio-darželio „Žibutė“ metodinė išvyka į Klaipėdos kraštą
Rita Rimkevičiūtė, 
lopšelio-darželio „Žibutė“ pava-

duotoja ugdymui 

Praėjusių metų pabaigoje 
Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ atstovės lankėsi me-
todinėje dienoje Klaipėdos iki-
mokyklinio ugdymo įstaigose ir 
Kretingos mokykloje darželyje.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje 
„Puriena“ direktorė Virginija Le-
tukienė skaitė pranešimą tema 
„Patirtinio ugdymo(si) formų pa-
naudojimo galimybės projektinėje 
veikloje“. Kartu su pavaduotojomis 
ugdymui ji dalijosi gerąja įstaigos 
aplinkų, erdvių kūrimo patirtimi.

Klaipėdos lopšelyje-daržely-
je „Pingvinukas“ direktorė Tatja-
na Sokolova apibendrino tarp-

tautinį kūrybinės veiklos projektą 
„Mes mylime savo miestą“. Šia-
me projekte dalyvavo ir Druski-
ninkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 
grupių vaikai kartu su mokytojo-
mis. Susitikimo metu apžiūrėjome 
ir apibendrinome darbų parodą. 
Kretingos mokykloje-darželyje 
„Žibutė“ buvome pakviestos į „Ži-
bučių žydėjimo Žemaitijoje“ šven-
tę, kurioje susirinko visi Lietuvoje 
esantys lopšeliai-darželiai „Žibu-
tės“. Susitikimo metu buvo pasira-
šytos bendradarbiavimo sutartys. 
Viena iš sutarties sąlygų – vieną 
kartą metuose susitikti vis kito-
je „Žibutėje“. Pedagogės sugrįžo, 
pasisėmusios įspūdžių, metodi-
nės patirties, užsikrėtusios dar-
binga nuotaika ir poreikiu puose-
lėti bei tobulinti savo įstaigą.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ atstovės lankėsi metodinėje dienoje Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Kretingos mo-
kykloje darželyje/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

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

Tel. 8 686 55889

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Išnuomojamos  28 kv. m. patalpos  I-jame aukšte adresu 

Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

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

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa 

prekybai. Tel. 8 604 18200

Pasisemti patirties – į Bergeno gimnaziją
Druskininkų „Atgimimo“ mo-

kyklos mokytojų komanda: di-
rektorė Danutė Časienė, an-
glų kalbos mokytojos Audronė 
Dreinienė, Janina Jonušaus-
kaitė ir socialinė pedagogė 
Agnė Gaidamavičienė dalyva-
vo stažuotėje pagal programos 
Erasmus KA-1 projektą „Kū-
rybiškumo ir kritinio mąstymo 
ugdymas, naudojant inovaty-
viuosius mokymo metodus“. 
Kelionės į Norvegijos Berge-
no miesto Amalie Skram gim-
naziją tikslas – naujų ugdymo 
strategijų pažinimas, galimybė 
pasisemti patirties, kaip, nau-
dojantis inovacijomis, ugdomi 
XXI amžiaus gebėjimai.

Įtemptos darbo savaitės metu 
būta susitikimų ir pokalbių su mo-
kyklos administracija, diskusi-
jų su įvairių specialybių mokyto-
jais, socialiniu pedagogu, stebėta 
11 pamokų ir dalyvauta penkiuo-
se susitikimuose su mokyklos 
darbuotojais. Druskininkų atsto-
vės buvo maloniai priimtos, joms 
sudarytos visos sąlygos projekto 
užduotims įgyvendinti. 

Amalie Skram gimnazija Berge-
ne priima mokinius nuo 16 metų 
pagal jų pasiekimus, o moks-
las trunka trejus metus. Mokinys 
gali netekti teisės čia mokytis, jei 
jo metiniai rezultatai – per žemi. 
Klasės didelės – iki 30 mokinių, 
per užsienio kalbos pamokas jos 
neskaidomos į grupeles. Dėsto-
mos 7 užsienio kalbos: kinų, vo-
kiečių, prancūzų, anglų, ispanų, 
italų, japonų. Ugdymas vyksta la-
bai demokratiškoje, ilgametėmis 
abipusės mokytojo ir mokinio pa-
garbos ir atsakomybės tradici-
jomis grįstoje švietimo aplinko-
je. Beveik visi mokytojai turi savo 
dalykų (dviejų-trijų) magistro iš-
silavinimą. Santykis tarp moky-
tojo ir mokinio yra laisvas ir atvi-
ras. Mokytojams suteikta didelė 
laisvė dirbti, kaip kūrėjams ugdy-
mo procese. Jie neprivalo užsiim-
ti kitais, su pamoka nesusijusiais 
darbais, tačiau mėgsta dalyvauti 
savanorystės ar kitoje visuomeni-
nėje veikloje.

Pamokos trunka vieną valandą, 
jos vedamos norvegų kalba arba 
ta užsienio kalba, kurios mokinys 
mokosi. Anglų kalba nuo antrųjų 
metų (10-osios klasės) nedėsto-
ma kaip dalykas – mokiniams pa-
teikiama anglakalbių šalių istorija, 
sociologija, anglų literatūros ir kiti 
kursai, lavinantys mokinių dalyki-
nes bei bendrąsias kompetenci-
jas. Mokykla – aktyvi tarptautinių 
„Erazmus“ projektų dalyvė, ji ini-
cijuoja mainų programą su 7 ša-
limis: Kinija, Japonija, Vokietija, 
Austrija, Ispanija, Martinikos res-
publika, Škotija. Mokiniai, besi-
mokantys pirmus metus, turi ga-

limybę išvykti mokytis į užsienio 
šalį visiems metams. Antraisiais 
metais dažniausiai naudojama 
projektinė pamokų organizavimo 
forma, rengiami ilgalaikiai ir trum-
palaikiai kursai (stebėjome kele-
tą labai įdomių, dvi valandas trun-
kančių, mokinių kritinį mąstymą 
ir kūrybiškumą ugdančių veiklų). 
Antraisiais metais mokinių „sta-
žuotės“ užsienio mokyklose trun-
ka trumpiau – vieną savaitę. Tre-
čiaisiais, baigiamaisiais, metais 
mokiniai į užsienį nebevyksta, su-
sikoncentruoja į mokymąsi, atei-
ties karjerą. Baigę mokyklą, abi-
turientai nori išbandyti save kitų 
šalių universitetuose – vyksta ne 
tik į žinomus, prestižinius, bet ir 
mielai renkasi medicinos studi-
jas Lenkijos, Vengrijos universi-
tetuose. Universitetus pasirenka 
51,4 procentai baigusiųjų šią gim-
naziją – būtent tie, kurie tikrai nori 
siekti akademinės karjeros.

Mokinių pasiekimai (atsiskai-
tomieji darbai) vertinami, taikant 
šešių balų sistemą. Visi mokiniai 
nešiojasi mokyklos išduotus kom-
piuterius ar planšetes, kuriuos, 
mokslams pasibaigus, gali pasi-
imti. Didžiausias dėmesys skiria-
mas individualiam bei grupiniam 
darbui ir informacijos paieškos 
būdams, kritinio mąstymo ugdy-
mui. Mokiniai skatinami kuo dau-
giau savarankiškai dirbti, sudaro-
mos sąlygos matyti savo veiklos 
praktinę naudą. Nėra suvaržy-
mų griežtomis taisyklėmis pamo-
kų metu. Mokiniai jaučiasi laisvai. 
Uždavus individualų darbą, jie 
gali pasirinkti ne tik atlikimo vie-
tą: likti klasėje, dirbti bibliotekoje, 
koridoriuje, primenančiame bibli-
oteką, ar kitur, bet ir būdą, kaip tai 
atlikti. Mokytojas jiems – konsul-
tantas bei pagalbininkas. Norve-
gijos mokinių rezultatai yra vieni 
iš geriausių tarptautiniuose tyri-
muose, jų mokymo sistema kito-

kia, nei pas mus. 
Namų darbai – ilgalaikiai. Daž-

niausiai dviem savaitėms skiria-
mi tam tikri kūrybiniai individualūs 
arba grupiniai projektai. Kasdien 
jie neužduodami, nebent moki-
nys ko nors nespėjo per jam skir-
tas valandas. Mokiniai turi susikū-
rę savo Podcast tinklalaides namų 
darbams atlikti. Juos vertindami, 
mokytojai prisijungia prie jų siste-
mos. Savo nuoširdumu mus pa-
kerėjo prancūzų kalbos mokytoja, 
kuri puikiai išdėstė pamoką iš savo 
parašyto vadovėlio ir jį padovano-
jo mūsų mokyklai. Su kinų kalbos 
mokytoja stebėjome mokytojos tai-
komus metodus mokytis šios kal-
bos. Kinų kalba – populiari, nes di-
dėja bendradarbiavimo galimybės 
bei mieste kuriasi kinų įmonės.

Daug dėmesio skiriama tėvų in-
formavimui ir švietimui. Per moks-
lo metus tris kartus šaukiami 
tėvams skirti susirinkimai apie mo-
kinių pažangą. Kontaktinis dės-
tomo dalyko mokytojas kviečia 
kiekvieno mokinio tėvus individu-
aliam pokalbiui ne mažiau kaip du 
kartus per metus. Su mokiniais, 
kurie nepasiekia atitinkamų išsila-
vinimo standartų, sutartys nepra-
tęsiamos. Jie eina mokytis į kitas 
miesto mokyklas, dažnai – priva-
čias, kuriose mokslas kainuoja iki 
150 Eur per mėnesį.

Aplankytos mokyklos korido-
riuose instaliuota prabangi gar-
so absorbavimo aparatūra. Kad 
mokinimas būtų patogu, klasė-
je keli integruoti ekranai rodo tą 
patį vaizdą. Klasės lentos ilgis – 
per visą sieną. Mokiniai ir moky-
tojas sėdi ant ergonominių biuro 
kėdžių su ratukais, todėl gali keis-
ti savo sėdėjimo erdves pamo-
kos metu, kai prireikia. Visų klasių 
sienų dalis – stiklinė, todėl viską 
galima matyti iš koridoriaus. Yra 
nemokami kavos aparatai ir moki-
niams, ir mokytojams. Visos mo-

kyklinės erdvės išpuoštos sub-
tiliais piešiniais ir spalvomis, ant 
sienų nėra jokių plakatų. Moder-
nios treniruoklių ir sporto salės 
su susilankstančiomis sienomis. 
Didelis šiuolaikiškai įrengtas ba-
seinas, atitinkantis tarptautinius 
olimpinius standartus, skirtas ir 
mokiniams, ir miesto bendruo-
menei, ir olimpinių vilčių rengi-
mui. Įspūdingos tiksliųjų moks-
lų – chemijos, fizikos – klasės su 
laboratorinių darbų priemonėmis 
bei įrenginiais. Mokykloje yra ke-
lios didesnės studentiškos audi-
torijos, viena iš jų – ypač didelė. 
Ten vyksta didieji mokyklos ren-
giniai, šventės. Pakanka tik pa-
statyti mobilią sceną, ir pasikeičia 
didžiosios auditorijos paskirtis. 
Mokykloje įrengta speciali filma-
vimo studija, mokiniai gali filmuo-
ti reportažus, pranešimus, laidas, 
vėliau jas montuoti. Biblioteko-
je įrengtos erdvės patogiam skai-
tymui ar grupiniams darbams bei 
projektams rašyti. Norintiems vi-
siškos tylos, galima dirbti specia-
liame bibliotekos tylos kambaryje. 
Mokykloje yra daug nedidelių ka-
binetų, kurie skirti grupėms ar pa-
vieniams mokiniams ramiai dirbti.

Mokykloje veikia valgykla, nors 
dauguma moksleivių, kaip pa-
stebėjome, valgo savo atsineš-
tus priešpiečius. Vienos valandos 
pietų pertrauka – dar viena gali-
mybė pabendrauti atskirai moki-
niams ir mokytojams. Kiekvieną 
pirmadienį mokytojai kartu su ad-
ministracija šios pertraukos metu, 
šeimyniškai pietaudami, aptaria 
svarbiausius klausimus. Mokytojų 
kambarys – itin erdvus, ten laisvu 
laiku galima pailsėti ir atsigerti ka-
vos ar sulčių iš aparatų, pasimė-
gauti vaisiais.

Mokinių veikla paskirstyta pagal 
aukštus: pirmasis-antrasis – ben-
dras (sporto salės, valgykla, moky-
tojų kambarys, baseinai, rūbinės), 

trečiajame aukšte mokosi pirmokai 
(devintokai), ketvirtajame ir penkta-
jame 2-okai ir 3-okai (dešimta ir vie-
nuolikta klasės), o šeštasis aukštas 
skirtas moksliniams eksperimen-
tams bei kūrybinėms tiriamosioms 
veikloms. Ši mokyklos dalis prime-
na mokslinio tyrimo institutą. Kie-
kvienas direktoriaus pavaduotojas 
turi savo kuruojamą klasių grupę, o 
vienas atskiras pavaduotojas užsi-
ima mokyklos tarptautinės veiklos 
kuravimu.

Gimnazijoje integruotos trys 
specialiųjų poreikių vaikų klasės. 
Jose – po 8 mokinius, kurie mo-
kosi pagal savitą programą atski-
rose klasėse, kaip ir kitose Euro-
pos šalyse. Šie mokiniai mokosi 
savarankiškumo, verslo pradme-
nų, formuoja socialinius įgūdžius, 
dirbdami, organizuoja originalios 
mokinių kavinės darbą. Tokiems 
mokiniams, kad nepavargtų, ne-
būtina lankyti visų dalykų pamo-
kų, pavyzdžiui, per dieną – ketu-
rios akademinės valandos ir dvi 
valandos, skirtos baristos profesi-
jai įgyti. Ši kavinė veikia mūsiško-
jo UAB principu ir save išlaiko, o 
mokiniai, baigę šią mokyklą, mie-
lai priimami dirbti Bergeno maiti-
nimo įstaigose arba tęsia moky-
mąsi profesinėse mokyklose.

Ši stažuotė buvo puiki galimy-
bė kitaip pažvelgti į ugdymo pro-
cesą, atrasti naujų idėjų ir jas at-
sirinkti, pritaikyti pagal galimybes, 
palyginti ugdymo proceso prie-
žiūros veiklas, mokytojų naudo-
jamus metodus pamokose, daly-
vavimą įvairiose neformaliosiose 
veiklose, pabendrauti su kolego-
mis mokytojais, administracijos 
atstovais.

Parengė stažuotės Norvegijoje 
dalyvės Danutė Časienė, 
Audronė Dreinienė, Agnė 

Gaidamavičienė, Janina 
Jonušauskaitė

Direktorė D. Časienė, anglų kalbos mokytojos A. Dreinienė, J. Jonušauskaitė ir socialinė pedagogė A. Gaidamavičienė Bergeno Amalie Skram gimnazijoje pasisėmė patirties, kaip, 
naudojantis inovacijomis, ugdomi XXI amžiaus gebėjimai/Asmeninio archyvo nuotraukos

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

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

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
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Gydomojo, sportinio masažo specialistas, 
masažuotojas Audrius Buzas 

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

Masažai Druskininkuose“

Užsakymo Nr. MDR-236-02

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

Sveikinimas
Jubiliejaus proga sveikiname 

Nijolę Šaltinienę.
Linkime daug sveikatos, laimės, 

ilgų ir laimingų metų.

Politinių kalinių ir tremtinių 
choro vadovė ir choristai

Šių metų sausio 23 d. nuo 10 val. UAB „Dzūkijos matininkai“ atliks privataus že-
mės sklypo, kadastro Nr. 3865/0004:446 esančio Švendubrės k. Viečiūnų sen. 
Druskininkų sav., kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti gretimo žemės skly-
po kadastro Nr. 3865/0004:582 bendrasav. M. Š. (miręs) turto paveldėtojus. Su 
savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją. Dėl informacijos 
kreiptis adresu: Savanorių g. 2, Varėna arba tel. 8 686 36855 matininkas Vidas Ta-
mulevičius arba el. p. vidast26@gmail.com

Šių metų (2020) Sausio 16 d., 09:00 h., bus atliekami kadastriniai matavimai že-
mės sklypo, esančio Cimaniūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., skl.proj.Nr. 
1272N. Gretimo žemės sklypo, kad.Nr. 5935/0002:201, savininkus, jų įgaliotus ar 
teisėtus paveldėtojus, kviečiame atvykti prie matuojamo sklypo, suderinti ribas. 

Matininkas Andrius Lasinskis, Vasario 16-osios g. 5, Varėna (2 aukštas), tel. 
8-624 00505, alasinskis@gmail.com.

Šių metų sausio 20 d. nuo 10 val. UAB „Dzūkijos matininkai“ atliks privataus že-
mės sklypo, kadastro Nr. 3805/0001:33, esančio Grūto g. 32 Grūto k. Viečiūnų sen. 
Druskininkų sav., kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo 
kadastro Nr. 3805/0001:88, adresu Grūto g. 28 Grūto k. Druskininkų sav., savininką 
T. K arba jo įgaliotą asmenį. Su savimi turėti atstovavimo teisę patvirtinančio doku-
mento kopiją. Dėl informacijos kreiptis adresu: Savanorių g. 2, Varėna arba tel. 8686 
36855 matininkas Vidas Tamulevičius arba el. p. vidast26@gmail.com

Druskininkų šeimos klinikai – jau 20 metų!

Prieš 20 metų, vykdant refor-
mą Lietuvos sveikatos sistemo-
je, Druskininkuose buvo įsteig-
tas pirmasis privatus šeimos 
gydytojo kabinetas ir pasirašy-
ta sutartis su Teritorine ligonių 
kasa. O šiandien Druskininkų 
šeimos klinika – šiuolaikinė me-
dicinos įstaiga, kurioje sukon-
centruota pirminio ir antrinio 
lygio specialistų komanda, dir-
banti naujos kartos diagnostine 
įranga ir ypatingą dėmesį ski-
rianti visos šeimos sveikatos 

profilaktikai bei gydymui.
Kvalifikuoto kolektyvo dėka Drus-

kininkų šeimos klinikoje šiuo metu 
gydosi daugiau nei 2500 tūkstan-
čiai pacientų. Per pastaruosius me-
tus paslaugų spektras išplėstas 
taip, kad pacientai visas reikalingas 
paslaugas gautų vienoje vietoje:

• šeimos medicina
• kardiologija
• kraujagyslių ištyrimas
• odontologija ir dantų protezavimas 
• ginekologija
• pediatrija

• gomeosiniartrija ir homeopatija
Klinikoje stengiamasi sudaryti 

visas sąlygas, kad pacientai galė-
tų be eilių gauti kvalifikuotą gydy-
tojo konsultaciją ir pagalbą.

Sveikiname visus Klinikos paci-
entus ypatingos sukakties proga 
ir dėkojame, kad esate kartu!

Druskininkų šeimos kliniką gali-
ma rasti adresu: Sveikatos g. 30B, 
Druskininkai, tel. +370 62048481.

Druskininkų šeimos klinikos 
informacija

Palydėdama 2019 metus, Druskininkų šeimos klinika atšventė 20-ties metų jubiliejų/Asmeninio archyvo nuotrauka

Socialinių paslaugų centro iniciatyva – 
„Kalėdinė grožio akcija“

Artėjančių švenčių laukimas 
mumyse pažadina gerumą. Ka-
lėdų laikotarpiu taip norėjosi 
parodyti dėmesį tiems, kuriems 
jo labiausiai trūksta. Socialinių 
paslaugų centras šiemet orga-
nizavo „Kalėdinę grožio akciją“ 
integralios pagalbos paslaugas 
gaunančioms moterims. 

Akcijos tikslas – parodyti, kad 
senyvo amžiaus asmuo, kuris dėl 
negalios negali išeiti iš namų, taip 
pat yra svarbus ir reikalingas. Jis 
taip pat nori būti gražus sėsda-
mas prie šventinio stalo. 

Labai smagu, kad pavyko rasti 
socialiai atsakingas ir jautrias gro-
žio specialistes. Kirpėja Rūta ir ma-
nikiūrininkė Jolanta akcijos idėją 
pavertė realybe. Šiais metais akci-
joje dalyvavo penkios moterys. Ki-
toms paslaugų gavėjoms buvo pa-
dovanotos šampūno kepurėlės. 
Grožio procedūros moterims su-
grąžino prisiminimus, jos bandė 
prisiminti, prieš kiek metų yra buvu-
sios kirpykloje. Moterims tai buvo 
neapsakomas malonumas ir nuoty-
kis. Dauguma iš jų sakė, kad telefo-
nai tądien bus įkaitę nuo bendravi-
mo su vaikais, anūkais, artimaisiais 
– labai jau nekantravo visiems pa-
pasakoti apie dienos įvykius.

Gerumas – tai dalykas, kurį duo-
dame, nesitikėdami atlygio. No-
rinčius prisidėti prie tokių akci-
jų kviečiame kreiptis į Socialinių 
paslaugų centrą su savo idėjomis 
ir pasiūlymais. Mielai gerus dar-
bus darysime kartu!

Socialinių paslaugų centro 
informacija

Socialinių paslaugų centras šiemet organizavo „Kalėdinę grožio akciją“ integralios pa-
galbos paslaugas gaunančioms moterims/Druskininkų socialinių paslaugų centro archy-
vo nuotraukos
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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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Kiekvienas paliekame pėdas, 
kai einame laukais. 

Jei gilios – išlieka ilgam, 
jei teisingos – jos tampa takais. 

(J. Marcinkevičius)

Mirus ilgametei gydytojai Jadvygai Tolubienei, 
užjaučiame jos vyrą ir sūnų. 

VšĮ VUL SK Druskininkų vaikų 
reabilitacijos skyriaus „Saulutė“ kolektyvas

Mirus Algiui Balčiui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Genovaitę, šeimą ir artimuosius.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Renginiai
Sausio 14 d. 17.30 val. Vie-

šojoje bibliotekoje – Ernesto 
Kuckailio knygos „Partizano 
žiedas“ pristatymas (V. Kudir-
kos g. 13)

Sausio 16 d. 17 val. Viešojo-
je bibliotekoje – Gedimino Ma-
žinto parodos „Monumentaliai 
australietiški foto pašnekėsiai 
apie meną“ pristatymas (V. Ku-
dirkos g. 13).

Parodos
Iki vasario 1 d. veiks druski-

ninkiečių menininkų kūrybinių 
darbų Kalėdinė paroda „Pokal-
biai“ Amatų centre „Menų kal-
vė“ (M. K. Čiurlionio g. 27).

Viešojoje bibliotekoje vyksta 
spaudinių paroda „Sausio 13-
oji tautos atmintyje“, skirta Lais-
vės gynėjų dienai (V. Kudirkos 
g. 13)

V. K. Jonyno namuose-galeri-
joje eksponuojama vienuolikto-
ji tarptautinė tekstilės miniatiūrų 
bienalė „Matmuo“ (Turistų g. 9)

Iki sausio 11 d. „Kolekciniai 
eglutės žaislai ir atvirukai“ – iš 
privačių Ramutės Juonienės 
bei Kęstučio K. Šiaulyčio ko-
lekcijų ekspozicija Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlio-
nio g. 27)

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

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

Visi vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 675 83453

Restoranas „Sicilia“ ieško administratorės (-iaus), virėjų, padavėjų. 
Tel. +370 698 72997

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

ir mylintiems 
šeimininkams.

 Tel. 8 699 37867

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Reikalingas stalius 
dirbti medienos 

gaminių dirbtuvėse. 
Tel. 8 685 46006

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

Viešbutis „Vita“ nuolatiniam darbui ieško:
-Padavėjo (-os) (0,5 etato);

-Kambarinės (-io).
Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.

Mirus namo gyventojai Apalonijai Ylaitei, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

DNSB „Gintaras“ namo gyventojai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty, 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,

o mirtis nelaukta ir staigi.  
    (V. Mačernis)

Mirus Jadvygai Tolubienei, 
jos vyrą ir sūnų užjaučia DNSB „Saulutė“ gyventojai

Mirus Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Druskininkų filialo narei Jadzei Elei Tolubienei, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui ir sūnui.

LASS Druskininkų filialo Taryba

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Rimą Pleckevičienę ir Jolantą Bielskienę su šeimomis.

Ivanauskų šeima 

Įvairios medienos 
malkos: rąsteliais, 

kaladėmis, kapotos. 
Pristatome nemokamai. 

Tel. 8 698 39795
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2020.01.11 d.
Šeštadienis

2020.01.10 d.
Penktadienis

2020.01.12 d.
 Sekmadienis

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 Gyvenimo spalvos.
13:00 Nepažintas meras. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. 
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Visuomenės priešai.
01:05 Klubas.
02:40 Klausimėlis. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4. 

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
11:00 „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 „Miegančioji gražuolė“.
21:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Keršytojai“.
23:50 „Kaip mylėtis angliškai?“.
01:35 „Maksimali bausmė“.
03:20 „Dešimt su puse balo. Apoka-

lipsė“.
04:50 „Makgaiveris“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

09:45 „Rimti reikalai 2“.
10:15 „Rozenheimo policija“.
11:15 „Atsargiai - giminės!“.
11:50 „Būrėja“.
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 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Snaiperis.
23:30 Stebėtojų lyga.
02:30 Tamsiausia valanda.
03:55 Programos pabaiga.

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

08.00 Oponentai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė
12.25 „Pone prezidente”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
14.00 Mano vieta. 
14.30 Kryptys LT. 
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. Rubrikos. 2020 m.
20.00 Reporteris.
21.00 „Pone prezidente”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Skyrybos.
02.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 

06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:40 „Stoties policija“.

09:40 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 „Dakaras 2020“.
22:00 Universalus karys. Sugrįži-

mas.
23:45 Apgaulė.
01:25 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
02:10 „Nusikaltimų miestas“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Klausimėlis. 

07:20 Perlamutro dažai ir maži melai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Metų laikų kaita.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gyvūnų metropolis.
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. Aktualijų lai-

da. Ved. Rita Miliūtė.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Eurovizija 2020“. 
23:10 Sunkus amžius.
00:45 Visuomenės priešai.
03:00 Išeiti iš namų. 
04:10 Kūrybingumo mokykla. Asme-

nybės kūrybingumo paieškos ir lavini-
mo ugdymas. 

04:20 Perlamutro dažai ir maži melai. 

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

jera. Septyni pasauliai, viena planeta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Amerika 

iš paukščio skrydžio. Gamtos stebuklai.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Atminimo laužų uždegimo ce-

remonija Nepriklausomybės aikštė-
je Vilniuje. 

18:30 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Viesulo centre.
00:20 Bučinys prie laužo.
01:45 Pasaulio dokumentika. Septy-

ni pasauliai, viena planeta.
02:35 Pasaulio dokumentika. Amerika 

iš paukščio skrydžio. Gamtos stebuklai.
03:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. 
04:00 Šventadienio mintys. 
04:25 Sunkus amžius. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Sausio 13-oji. Iš ciklo 

„Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. 
10:00 Laisvės gynėjų dienai. Iškil-

mingas minėjimas ir Laisvės premijos 
įteikimo ceremonija Lietuvos Respubli-
kos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. 

11:10 Neužmiršti. 
12:00 Valstybės vėliavos pakėlimo 

ceremonija Nepriklausomybės aikš-
tėje, Vilniuje. 

12:20 Dainuoju Lietuvą. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Paramos Ukrainai koncertas 

„Kartu iki pergalės“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Paramos Ukrainai koncertas 

„Kartu iki pergalės“. 
23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Langas į valdžią. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4. 

06.20 „Neprijaukinti“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D.      

Žeimyte“. 
07.03 Programa.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulio turgūs“.
09.30 Nauja diena. Rubrikos. 2020 m. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
12.00 „Šelesto bylos”.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Neprijaukinti“.
03.40 „24/7“. 
04.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.00 „Pasaulio turgūs“.
05.30 Kaimo akademija. 

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 2“.
12:55 „Princesė nuotaka“.
14:55 „Auklė 3“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Uošvių nepasirinksi“. 
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Nematomi skaičiai“.
23:20 „Krištolinės kaukolės“.
01:05 „Dronų karai“.
02:35 „Kaip mylėtis angliškai?“.
04:15 „Makgaiveris“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.

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“. 
12:00 PREMJERA „Sniego karalie-

nė. Veidrodžių šalis“.
13:40 „Paauglės dvasia“.
15:20 „Gatvės šokiai“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Piktadarės istorija“.
21:15 PREMJERA VĖLYVAS VA-

KARO KINO TEATRAS „Karas už 
beždžionių planetą“.

00:05 „Keršytojai“.
02:40 „Nematomi skaičiai“.
04:50 „Makgaiveris“.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
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 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Ričardas Liūtaširdis. Maištas“.
01:05 „Makgaiveris“.
01:55 „X failai“.
02:50 „Tironas“.
03:40 „Kobra 11“.
04:35 PREMJERA „Ką mes veikia-

me šešėliuose“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

07:00 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:25 „Zigis ir Ryklys“.
07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:15 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:45 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:15 „Beprotiškos melodijos“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Paklydėlis slibinukas.
10:45 Kiškių mokykla.
12:20 Juodasis riteris.
14:15 Gyvūnas.
16:00 Policininkai ir Robersonai.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Pūkuota šnipė.
21:20 Nevykėliai po priedanga.
23:35 Norbitas.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

09:45 Gyvūnų pasaulis.
10:15 „Rozenheimo policija“.
11:15 „Atsargiai - giminės!“.
11:50 „Būrėja“.
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 Miestas.
00:55 „Akloji zona“.
01:45 Somalio piratai.
03:40 Programos pabaiga.

06.10 „Neprijaukinti“.
06.35 „Pasaulio turgūs“.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.

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

08.30 Nauja diena. Rubrikos. 
2020m.

09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 

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. 
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Šelesto bylos”.
03.00 „Neprijaukinti“.
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

V.Mačiuliu. 

06.29 Programa.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 

08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente”.

06:30 „Varom!“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Varom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Varom!“.
10:40 „Gyvenimas. Pirmieji žings-

niai“.
11:40 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
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 - Rytas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 „Dakaras 2020“.
23:00 MANO HEROJUS Garbės 

reikalas.
01:05 AŠTRUS KINAS Invazija.

06:30 „Ultimate Stron-
gman“ pasaulio komandinis 
galiūnų čempionatas. 

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:05 „Varom!“.
10:40 „Gyvenimas. Pirmieji žingsniai“.
11:45 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:55 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

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

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

„Sintek-Dzūkija“ - „CBet“. 
19:30 Fantomas įsisiautėja.
21:30 „Dakaras 2020“.
22:00 „Narkotikų prekeiviai“.
23:05 „Gyvi numirėliai“.
00:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
01:35 Invazija.

06:50 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:15 „Zigis ir Ryklys“.
07:40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:05 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Alvinas ir 

burundukai.
11:50 Sniego diena.
13:40 Naujokė 2.
15:35 Nevykėlis.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Jonukas ir Grytutė. Raganų 

medžiotojai.
23:30 Somalio piratai.
01:35 Nevykėliai po priedanga.
03:20 Programos pabaiga.

2020.01.13 d.
  Pirmadienis

03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.00 „Pone prezidente”.
04.20 „Gyvybės langelis“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
06.00 Nauja diena. Rubrika. 2020.

01:30 Snaiperis.
03:30 Programos pabaiga.
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06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Paskutinis faras“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:30 „Nusikaltimų tyrėjai“.
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 „Dakaras 2020“.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft.
22:55 Garbės reikalas.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
01:45 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

2020.01.15 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.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?

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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „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 

„Džiunglės“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Džiunglės“.
00:25 „Skubi pagalba“.
01:20 „Makgaiveris“.
02:10 „X failai“.
03:00 „Tironas“.
03:55 „Skubi pagalba“.
04:45 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
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 

„Spartanas“.
00:10 „Skubi pagalba“.
01:10 „Makgaiveris“.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 „Rimti reikalai 2“.
10:15 „Rozenheimo policija“.
11:15 „Atsargiai - giminės!“.
11:50 „Būrėja“.
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 Leo ir Bružo nuotykiai Mada-

gaskare. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus 

be praeities.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Nindzė žudikas.
02:45 Programos pabaiga.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 „Rimti reikalai 2“.
10:15 „Rozenheimo policija“.
11:15 „Atsargiai - giminės!“.
11:50 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties 

klajūnai.
00:40 „Akloji zona“.
01:30 Žmogus be praeities.
03:00 Alchemija XII. Angis. Po dvi-

dešimties metų. 
03:30 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:00 Programos pabaiga.

06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija . 
07.00 „Tu esi mano“.
08.00 Nauja diena. 

09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 „Pavojingi jausmai“.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Laikykitės ten su A.Tapinu. 
02.00 Nauja diena. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.20 „Gyvybės langelis“.
05.20 Oponentai. 
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Tu esi mano“.
08.00 Nauja diena. 

09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai“.
01.00 Oponentai. 
02.00 Nauja diena. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.20 „Gyvybės langelis“.
05.20 Gyvenimas. 
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Nauja diena. 

09.00 Visi savi. 
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Brangioji, aš perskambin-

siu”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
14.00 Oponentai. 
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Pone prezidente”.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Gyvenimas. 
02.00 Oponentai. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.00 „Pone prezidente”.
04.20 „Gyvybės langelis“.
05.20 Skyrybos. 
06.00 „Pone prezidente”.

06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:40 „Stoties policija“.

09:40 „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 „Dakaras 2020“.
21:00 Mirties kurjeriai.
23:15 Kapų plėšikė Lara Kroft.
01:10 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
01:55 „Nusikaltimų miestas“.

06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:40 „Stoties policija“.

09:40 „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 „Dakaras 2020“.
21:00 Aukšta įtampa.
22:55 Mirties kurjeriai.
01:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
01:45 „Nusikaltimų miestas“.

06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:40 „Stoties policija“.

09:40 „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 „Dakaras 2020“.
21:00 Pavojingos gatvės.
23:15 Aukšta įtampa.
01:05 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
01:50 „Nusikaltimų miestas“.

2020.01.14 d.
 Antradienis

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 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

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

grama.
23:00 Premjera. Apgavikai 2.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Neužmiršti. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4. 

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

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

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“.

09:45 „Rimti reikalai 2“.
10:15 „Rozenheimo policija“.
11:15 „Atsargiai - giminės!“.
11:50 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nindzė 

žudikas.
00:25 „Akloji zona“.
01:15 Miestas.
03:15 Programos pabaiga.

2020.01.16 d.
 Ketvirtadienis

Viešbučiui reikalinga kambarinė-administratorė. 
Tel. 8 612 96558, el. p. info@dalijahotel.lt

13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Laikykitės ten su A.Tapinu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
02.00 Nauja diena. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.20 „Gyvybės langelis“.
05.20 Laikykitės ten su A.Tapinu. 
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimo spalvos (subtitruota).

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Apgavikai 2.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4. 

22:00 VAKARO KINO TEATRAS 
„Dešimt su puse balo. Apokalipsė“.

23:45 „Skubi pagalba“.
00:45 „Makgaiveris“.
01:35 „X failai“.
02:25 „Tironas“.
03:10 „Skubi pagalba“.
04:00 „Ką mes veikiame šešėliuo-

se“.
04:55 „Atsargiai! Merginos“.

02:00 „X failai“.
02:50 „Tironas“.
03:45 „Skubi pagalba“.
04:35 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.
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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.

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 adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg propano-bu-
tano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Dovanoju 
elektrinę veikiančią 

plytelę, 
atsiimti patiems. 
Tel. 8 620 79499

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

Parduodame malkas: spygliuočio, alksnio, beržo, 
uosio – rąsteliais, kapotas, kulbėmis. 

Tel. +370 685 33661

Remontuojame namus, butus, visa vidaus ir išorės 
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

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
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Asmeniniai skelbimai
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

Parduodamas 2 kamb. butas 
Ateities g. 49, 61 kv. m. 4 aukštas 
iš 6. Namas – renovuotas. Kaina 
– 36 000 Eur. Tel. 8 650 16100

2 kamb. butas Ateities g. 47, 87 
kv. m. 5 aukštas iš 6. Kaina – 38 
000 Eur. Tel. 8 618 13799

Išsinuomotų 

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę aplink Leipalingį. 
Tel. 8 612 54947

Dirbantis vaikinas ieško išsinuo-
moti 1 kambario butą arbą kam-
barį ilgam laikui, tel. 8 605 27985  

Reikalinga

Reikalingas žmogus per savaitę 
2 kartus pakūrenti pečių.  
Tel. 8 634 54310

Miškas, mediena, malkos

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

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

Malkos kaladėmis.  
Tel. 8 656 38881

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-

tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

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

Parduoda kaladėlėmis malkas. 
Tel. 8 608 70658

Ieško darbo

Ieško pagalbinio darbininko dar-
bo, gali dirbti ir savaitgaliais.  
Tel. 8 670 28434

Plytelių klojėjas ieško darbo.  
Tel. 8 628 56495

29 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 621 19990

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

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

Rimtas, sąžiningas, kruopštus 
vyras ieško pagalbinio darbuotojo 
darbo nuolatiniam arba savaitga-
lio 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

Dvigubos pušinės medinės durys 
su stakta, staktos matmenys – 
201 x 85 cm. Kaina – 90 Eur.  
Tel. 8 687 17270

„Tena“ sauskelnės ir kelnaitės – 
M dydis, kėdė-tualetas.  
Tel. 8 655 16035

Dvi kalnų slidės, ilgis – 168 cm. 
Kaina – po 45 Eur.  
Tel. 8 610 21983

Nokia C1, kaina – 30 Eur, su 
įkrovikliu, dokumentais, puikiai 
veikiantis. Tel. 8 682 57013

Įvairių autorių knygos, knygų raš-
tai, stirnų ragai su kaukole, lenty-
na knygoms. Tel. 8 600 61817

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

Akmenys-rieduliai, tinkami beto-
navimui, 1 tona. 2 balkiai, 15 x 15 
cm, 6 m ilgio. Tel. 8 640 24799

Nokia C1, kaina – 30 Eur, su 
įkrovikliu, dokumentais, puikiai 
veikiantis. Tel. 8 682 57013

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

4 durų spinta su antrasolėmis, 3 
dalių veidrodis, 2 dalių sekcija, 
kompiuterio stalas. 5 foteliai ir 
staliukas. Supama kėdė, televizo-
rius „Promus“, tel. 8 699 33839

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

Nekilnojamas turtas

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

2,55 ha  sklypas Vilkininkų km 
(apie 4 km nuo Leipalingio) apie 
150 metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas 
ribojasi su žvyrkeliu.  
Tel. 8 617 62483

Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių, 
2 a butas Gardino g. Galimas 
keitimas. Kalviškių, Gardino g. 
nesiūlyti. Tel. 8 683 98529

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

1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti 
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir 
„Iki“. Kaina – 45 tūkst. Eur.  
Tel. 8 686 69194

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

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

Dviejų kambarių butą, Antakalnio 
g. 18, 48,50 kv.m.  
Tel. 8 621 92956

2 kamb. butas (17 kv. m. ir 24 kv. 
m.) Gardino g. 2 a. su baldais ir 
buit. technika. Tel. 8 671 59773

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

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

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

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

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 

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

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

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(37 cm) – 12 Eur ir „LG SLIM“ ( 
51 cm, plokščias ekranas – 15 
Eur), TV sieninis laikiklis – 6 Eur, 
elektrinė pirties krosnelė „Har-
via“, 6 kW – 155 Eur, naudotos 
durų varčios po 3 Eur, baltas ra-
šomasis stalas – 20 Eur ir rašali-
nis spalvotas spausdintuvas „Ep-
son“ – 15 Eur. Tel. 8 686 43600

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

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

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

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

Naujos striukės su kapišonais 
paaugliams (berniukams ir mer-
gaitėms). Kaina – nuo 12 Eur. Tel. 
8 313 54697, 8 604 57914

Kompiuteris procesorius AMD 
Athlon XP2100+1, 30 GHz, Ram 
– 1 gb, hdd 200 gb, du lcd mo-
nitoriai, 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

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Mažai naudotos, italų gamybos 
ąžuolo faneruotės „Barausse 
SPA“ vidaus duris su staktom, 
rankenom ir spynom, 3vnt. Durų 
plotis – 72 cm, aukštis – 211 cm, 
storis – 4, 5 cm, staktos plotis – 
11 cm, storis – 4 cm, 1vnt. kaina 
– 80 Eur. Perkant 3 vnt. kaina – 
210 Eur. Tel.  8 686 04636

Automobiliai ir jų dalys

VW Passat 1.9 l (universalas), 
1996 m. TA iki 2020-07. Kaina – 
650 Eur. Tel. 8 611 21491

1990 m. Volvo S 80, 2,0 l ben-
zinas, TA iki 2021-03, žieminės 
padangos. Kaina – 800 Eur.  
Tel. 8 618 64193

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

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

Ford Mondeo, 2006 m., TA iki 
2021-07.Kaina – 1300 Eur.  

Tel. 8 623 29226

VW Golf III (universalas, 1997 
m. dalimis, 81 kW, el. paketas). 
Idealūs mėlyni priekiniai sparnai 
– 25 Eur, skardinių ratlankių R14 
firminiai dangteliai po 2 Eur, plas-
tikinės slenksčių juostos – 8 Eur, 
el. veidrodukai – 7 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Perka

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

Nuoma

Išnuomojamos komercinės patal-
pos M. K. Čiurlionio g. 68 kv. m. 
ir du garažai Gardino g.  po 34 
kv. m. Tel.  8 698 24653 

Išnuomojamas miesto centre, 
Taikos g.  2 kamb. bute – 1 kam-
barys. Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas garažas Baltašiš-
kėje. Tel. 8 623 29226

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
Viečiūnuose, Jaunystės g. 2, 4 
aukštas. Tel. 8 6 252 9382, 8 625 
93924

Išnuomojamas miesto centre, 
Taikos g.  2 kamb. bute – 1 kam-
barys. Tel. 8 616 48116

Nuomojamas 1 kamb. butas 
Merkinės g. 1 aukštas, ilgalaikei 
nuomai. Tel. 8 686 70706

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

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

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

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

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

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Ateities g. Tel. 8 602 15956

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

Dovanoja

2,5 metų 19-a vištų ir gaidį.  
Tel. 8 650 85488

Gal kas padovanotų ar nebran-
giai parduotų jaunai šeimai skal-
bimo mašiną?  
Tel. 8 676 52360

Nuomojamas 2 k. butas Ateities g. 1 a. 
150 Eur + komunaliniai. Tel. 8 687 15698
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

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

info@manodruskininkai.lt

Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 


