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Druskininkų gydykla kviečia išmėginti naują paslaugą – 
„Sveikatos ratą“

2003 m. po renovacijos atida-
ryta Druskininkų gydykla ne-
stovi vietoje, prisitaiko prie 
laikmečio iššūkių ir nuolat pa-
siūlo naujovių. Rekonstravus 
dalį vonių skyriaus, dabar čia 
siūlomas visiškai naujas, Lie-
tuvoje dar nematytas kom-
pleksas ir pristatoma unikali 
sveikatingumo programa, pa-
vadinta „Sveikatos ratu“. Ją 
išmėginus, žingsnis po žings-
nio galima susipažinti su ge-
riausiomis Druskininkų kuror-
to gydomosiomis tradicijomis. 
Moderniai įrengta erdvė, ku-
rioje, įsigijęs vieną 25 eurus 
kainuojantį bilietą, lankytojas 
gaus visą kompleksą paslau-
gų – nuo mankštos minerali-
nio vandens baseine iki purvo 
aplikacijos – jau priima lanky-
tojus. Išbandę naują paslaugą 
– „Sveikatos ratą“ – žmonės 
apie jį negaili gerų žodžių. 

Kurorto tradicijų ir naujovių 
dermė

Kaip pasakojo UAB „Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“ priklausančios Druski-
ninkų gydyklos vadovas Kęstu-
tis Ramanauskas, sveikatinimo 
erdvė buvo įrenginėjama, pasi-
sėmus patirties Vokietijos kuror-
tuose. Ieškota geriausio spren-
dimo, derinant senąsias kurorto 
tradicijas ir šiuolaikinius spren-
dimus, taikantis prie besikei-
čiančio lankytojų srauto. „Jei-

gu anksčiau žmonės atvykdavo į 
kurortą dviem savaitėms ir išmė-
gindavo visą gydomųjų procedū-
rų kursą, tai dabar dėl beprotiš-
ko gyvenimo tempo dažniausiai 
ištrūksta tik savaitgaliui – vienai 
ar dviem dienoms. Atvykę trum-
pam į kurortą, jie stengiasi gauti 
maksimalų kiekį procedūrų. Pa-
stebėjome, kad populiariausios 
tarp lankytojų – purvo vonios ir 
purvo aplikacijos, klasikinis ma-
sažas bei mineralinio vandens 
baseinas. Taigi šias procedūras 
nusprendėme „sutraukti“ į vieną 
vietą, kad atvykęs žmogus per 
2,5 valandos išmėgintų viską, ką 
geriausio gali pasiūlyti 150 metų 
kurortinio gydymo tradiciją turin-
tys Druskininkai. Tai – tarsi grei-
ta demonstracinė pagrindinių 
procedūrų versija, kad lankyto-
jas galėtų pajausti, kas yra na-
tūralūs gamtiniai veiksniai ir kaip 
jie veikia, – pasakojo K. Rama-
nauskas. – Beje, rekonstrukcijos 
metu atnaujintas ir vertikalių vo-
nių procedūrų baseinas, kurį yra 
ypač pamėgę druskininkiečiai, 
įsigyjantys 8 procedūrų 46 eurų 
vertės abonementus.“

Nuo šiol naujojoje Druskinin-
kų gydyklos sveikatinimo erdvė-
je klientai gali išmėginti suba-
lansuotą relaksacinę programą, 
į kurią įtraukta mankšta mine-
ralinio vandens baseine, gari-
nė, sausa ir druskų pirtys, kūno 
šveitimas, poilsis relaksacinia-
me šiltame mineralinio vandens 

baseinėlyje, purvo aplikacijos, 
gydomieji dušai ir, žinoma, šilti 
darbuotojų prisilietimai. Po visų 
procedūrų siūloma pasivaišinti 
ekologiška arbata ir pailsėti bei 
atsipalaiduoti, stebint akvariume 
plaukiojančias žuveles bei gro-
žintis gyvų augalų siena.

„Sveikatos rato“ trukmė – dvi 
su puse valandos, į naująjį kom-
pleksą kas pusvalandį gali už-
sukti po 4 žmones. Čia jų lau-
kia ne tik graži aplinka, bet ir 
savo darbą išmanantys profe-
sionalūs Druskininkų gydyklos 
darbuotojai. „Pas mus dirba tik 
slaugytojos ir slaugytojų padė-
jėjos, turinčios licencijas ir iš-
klausę papildomas kvalifikacijos 
kėlimo valandas. Kitaip ir būti ne-
gali – esame akredituota sveika-
tos priežiūros įstaiga“, – pasako-
jo K. Ramanauskas, ragindamas 
druskininkiečius pirmuosius iš-
mėginti ir įvertinti naują paslau-
gą. 

„Sveikatos ratas“ – kaip jis 
vyksta?

Taigi, atėjęs į naująjį komplek-
są, arbatinėje lankytojas gauna 
rankšluostį bei yra įleidžiamas į 
persirengimo zoną. Palikęs savo 
drabužius spintelėje ir persiren-
gęs maudymosi kostiumu, žmo-
gus nukreipiamas į garinę pirtį. 
Šildamas pirtyje ir ja mėgauda-
masis, laukia, kol kineziterapeu-
tas pakvies į gydomąją mankštą 
arba vertikalią vonią mineralinio 

K. Ramanauskas: „Dabar visi domisi ir nori išbandyti „Sveikatos ratą“, o išbandžiusieji lieka patenkinti“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

vandens 32-33 laipsnių tempe-
ratūros baseine. Baseine nau-
dojamas tik natūralus mineralinis 
vanduo, išgaunamas iš 225 me-
trų gręžinio „Sveikata“, esančio 
gydyklos teritorijoje. Pasimankš-
tinusiam lankytojui darbuotojai 
pasiūlo eiti į sausąją pirtį, kurios 
temperatūra – 90 laipsnių. Pasi-
kaitinęs, žmogus atsipalaiduo-
ja ant baltų gultų poilsiui skirta-
me mineralinio vandens baseine. 
Gydyklos darbuotojų pakviestas, 
baseiną jis iškeičia į gydomojo 
purvo apli-
kacijų pro-
cedūrą. 5 psl.
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Į pirmadienio vidurdienį orga-
nizuotą tradicinį bėgimą aplink 
Druskonio ežerą, skirtą žuvu-
siems už Lietuvos laisvę, susi-
rinko beveik du tūkstančiai drus-
kininkiečių. Sugiedoję Tautišką 
giesmę, tylos minute pagerbę 
Sausio 13-osios didvyrius, iš-
klausę mero Ričardo Malinaus-
ko pasveikinimą, renginio daly-
viai išsirikiavo prie starto linijos, 
pasirengę nubėgti 1100 metrų 
aplink Druskonio ežerą. 

Bėgime dalyvavo visų Savival-
dybės mokyklų, priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų auklėtiniai, pasie-
niečiai, ugniagesiai, policijos parei-

gūnai, senjorai ir net mamytės, stu-
miančios vežimėlius su atžalomis.

Pirmieji bėgimo dalyviai finišą 
pasiekė beveik po penkių minu-
čių. Iš viso finišavo 1250 bėgimo 
dalyvių. Visi dalyvavusieji bėgime 
buvo apdovanoti specialiais me-
daliais. Juos įteikė meras R. Ma-
linauskas, mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius ir Druskininkų 
savivaldybės tarybos nariai. 

Po finišo bėgimo dalyviai, klau-
sydamiesi Marijono Mikutavičiaus 
dainų, vaišinosi karšta arbata.

Roberto Kisieliaus 
nuotraukos

Tradiciniame Sausio 13-osios bėgime – tūkstantinė druskininkiečių minia
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Bus atnaujinti Druskininkų 

želdynai

Druskininkų mieste stengia-
masi kruopščiai prižiūrėti me-
džių būklę, o senus, išpuvusius 
ir pavojų keliančius medžius 
pakeisti naujais. Senuosius me-
džius kirsti būtina, nes jie, neat-
laikę stipresnio vėjo, gali lūžti, 
taip sukeldami grėsmę gyven-
tojų ir svečių saugumui. Didelis 
dėmesys skiriamas pagrindi-
nėms miesto gatvėms, kuriose 
yra didelis automobilių bei pės-
čiųjų srautas. 

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija šiais metais naujais, 
jaunais ir sveikais želdiniais ke-
tina apželdinti Druskininkų mies-
to bendrojo naudojimo teritoriją 
– Liepų g. ir Laisvės a. gatvių at-
karpą. 

Šių gatvių atnaujinti želdiniai 
puikiai susilies su 2017 metais at-
naujintais Šv. Jokūbo gatvės kle-
vais. Vietoje iškirstų drevėtų klevų 
buvo pasodinti jauni, suformuota 
laja ir šaknų sistema. Šiemet nu-
matytas senųjų Liepos ir Laisvės 
a. gatvių liepų, uosių ir klevų pa-
keitimas užbaigs želdinių atnauji-
nimo darbus. Planuojama paso-
dinti apie 30 vnt. liepų.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija šių metų pavasarį pla-
nuoja universalaus sporto aikš-
tyne – Alėjos g. 26, Leipalingyje 
– vietoje iškirstų senų ir pavojingų 
eglių teritoriją apželdinti apie 30 
vnt. švedinių šermukšnių.

Druskininkų savivaldybė ir šie-
met tęs tradiciją skverus, parkus 
ir kitas kurorto viešąsias erdves 
papuošti pušelėmis, jas kruopš-
čiai parenkant iš atokesnių teri-
torijų ar net privačių sklypų, nau-

dojant modernią persodinimo 
įrangą ir nepakenkiant medžiui. 
Tokiu būdu persodinant medžius, 
sutaupoma nemažai biudžeto 
lėšų. Naudojant medžių perso-
dinimo įrangą, medeliai prigyja 
efektyviai, tik apie 10 proc. paso-
dintų ir neprigijusių pušaičių ten-
ka persodinti.

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės mero Ričardo Malinausko, 
mieste privalu sodinti specialius, 
kiekvienai konkrečiai erdvei pri-
taikytus augalus – jų lajos neturi 
trukdyti praeiti pėstiesiems, pra-
važiuoti automobiliams ar užgož-
ti šviestuvų, pastatų ir privalo ap-
saugoti nuo taršos, triukšmo bei 
saulės spindulių. 

Medžių kirtimo, sodinimo ir prie-
žiūros procesas reikalauja daug 
kruopštaus darbo ir laiko. Ben-
dradarbiaujant administracijos 
darbuotojams ir medžių prižiūrė-
tojams, želdynai bus atnaujinti ir 
papildyti medžiais, kurių tinkamai 
parinkta rūšis ir forma ateityje leis 
išvengti drastiško genėjimo ir puoš 
gatves savo natūralia lajos forma.

Savivaldybės administracija dė-
koja visiems gyventojams, miesto 
svečiams už supratingumą ir kan-
trybę, jei medžių kirtimo ir sodini-
mo darbai sukeltų nepatogumų. 
Želdynai Druskininkų savivaldybė-
je vaidina svarbų vaidmenį, geri-
na aplinkos estetinį vaizdą, bendrą 
grožio ir supančios aplinkos sam-
pratą bei sukelia geras emocijas. 

Tikimasi, kad naujai pasodin-
ti medeliai gražiai įsipins į kuror-
to vaizdą ir sukurs mums visiems 
gerą nuotaiką bei nuteiks vaiz-
duotę gražiems polėkiams. 

Naujais, jaunais ir sveikais želdiniais ketinama apželdinti Druskininkų miesto bendrojo 
naudojimo teritoriją – Liepų g. ir Laisvės a. gatvių atkarpą/Druskininkų savivaldybės ar-
chyvo nuotrauka

Pagal savivaldybių gerovės indeksą –
Druskininkai tarp šalies lyderių

Tai, kad Druskininkai yra viena 
iš geriausių vietų dirbti ir gyventi, 
dar kartą įrodė naujausi savival-
dybių gerovės indekso rezultatai, 
pateikti praėjusių metų pabaigoje.

Vilniaus politikos analizės insti-
tutas, išanalizavęs Lietuvos sa-
vivaldybių rodiklius, konstatavo, 
kad Druskininkų savivaldybės ge-
rovės indeksas 2019 metais buvo 
4,11. Pagal šį rodiklį Druskininkai 
įsitvirtino geriausiųjų šalies savi-
valdybių, įskaitant ir didžiuosius 
miestus, dešimtuke. Druskininkai 
pagal savivaldybių gerovės indek-
są pastebimai lenkia Lietuvos vi-
durkį, kuris sudaro 3,31 balą. 

Jeigu palyginsime Alytaus aps-
krities rodiklius, tai Druskinin-
kai visa galva aukščiau už Varė-
ną (2,24), Alytaus rajoną (2,45), 
Lazdijus (2,45) ir Alytaus miestą 
(3,73).

Palyginus panašaus dydžio ku-
rortų – Druskininkų, Palangos 
ir Birštono – rodiklius, tai Drus-
kininkai pagal gerovės indeksą 
akivaizdžiai pralenkia ir Palangą 
(3,62), ir Birštoną (3,46).

Savivaldybių gerovės indeksas 
buvo nustatytas pagal penkis ro-
diklius – socialinio saugumo, fi-
zinio saugumo, gyvybingos eko-
nomikos, kokybiško švietimo ir 
demografijos.

Vienas iš geriausių Druskinin-
kų rezultatų yra fizinis saugumas 
(5,54). Pagal šį rodiklį Druskinin-
kus šalyje pralenkia tik Neringa. 
Šis rodiklis rodo, kad Druskininkai 
yra labai saugus miestas. 

Puikūs ir Druskininkų švietimo, 
gyvybingos ekonomikos, sociali-
nio saugumo rezultatai. 

Vilniaus politikos analizės insti-
tutas pateikė savivaldybių gero-
vės indekso dinamiką nuo 2016 
iki 2019 metų. 

Pagal pateiktus rezultatus ma-
tyti, jog nuo 2016 iki 2019 metų 
Druskininkų savivaldybės gero-
vės indeksas kasmet gerėjo. 2016 
metais jis buvo 3,55, 2017 – 3,72, 
2018 – 4,07, o pernai – 4,11. 

Analizuojant savivaldybes, ku-
rių rezultatai itin geri, akivaiz-
džiai matyti, jog gerovės indeksas 
aukštesnis keturiuose didžiuo-

siuose miestuose (Vilnius, Kau-
nas, Klaipėda, Šiauliai) bei ša-
lia jų esančiose savivaldybėse 

– Kauno rajono, Elektrėnų, Klai-
pėdos rajono, tačiau Druskininkai 
nuo jų mažai atsilieka.

2-3 psl. Druskininkų  savivaldybės informacija

„Rezultatai tikrai džiugi-
na. Pagal objektyvius rodi-
klius matome, kad Druski-
ninkai yra viena geriausių 
ir saugiausių vietų Lietuvo-
je gyventi bei dirbti. Stebint 
demografijos rodiklius, ku-
rie atrodytų ne tokie geri, 
kaip norėtųsi, aiškėja įdo-
mios tendencijos. Šiems ro-
dikliams turi įtakos unikali 
migracija į Druskininkus – 
pas mus gyventi atvažiuo-
ja ne tik jaunos šeimos, bet 
ir senjorai. Kadangi Druskininkuose puikios sąlygos stiprinti 
sveikatą, yra nemažai atvejų, kai vyresnio amžiaus žmonės iš 
visos Lietuvos parduoda būstus kituose miestuose ir persi-
kelia gyventi į Druskininkus. Būtent tokia tendencija ir kore-
guoja demografijos statistiką“, – sakė Druskininkų meras Ri-
čardas Malinauskas.

Kaip nustatomas savivaldybių gerovės indeksas

Savivaldybių gerovės indekso skaičiavimuose naudojami vie-
šai prieinami 2018 m. oficialiosios statistikos duomenys garantuo-
ja pirminės informacijos patikimumą ir tuo pačiu užtikrina indekso 
kūrimo tęstinumą. Indekse naudota statistika iš Lietuvos Statisti-
kos departamento, Lietuvos darbo biržos, Higienos instituto, Švie-
timo valdymo informacinės sistemos.

Indeksą sudaro 5 komponentai:
1.Socialinio saugumo komponentas matuoja socialinės gerovės 

situaciją savivaldybėse, akcentuojant integraciją į darbo rinką, ly-
gias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykis) ir socialinės 
paramos aprėptį.

2.Fizinio saugumo komponentą sudaro potencialių grėsmių gy-
vybei ir sveikatai rodiklių įverčiai: saugumas keliuose, nusikals-
tamumas (baudžiamųjų nusikaltimų santykinis rodiklis), medicini-
nės pagalbos prieinamumas, mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų 
statistika.

3.Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro rodikliai atspin-
dintys konkurencingumą, investicijų patrauklumą ir augimo poten-
cialą: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir smulkių bei vidutinių 
įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius tenkantis 
vienam gyventojui, užimtumo lygis (16-65 m.).

4.Kokybiško švietimo komponentas. Švietimo komponentą su-
daro švietimo prieinamumo – ikimokyklinio švietimo aprėpties, da-
lyvavimo neformaliojo vaikų švietimo rodikliai, bei švietimo rezul-
tatų rodikliai – įstojusiųjų į kolegijas ir universitetus procentai nuo 
bendro tais pačiais metais bendrojo lavinimo baigusiųjų abiturien-
tų skaičiaus ir brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir matematikos) 
rezultatai (procentas surinkusiųjų 51-100).

5.Demografinis komponentas. Komponentą sudaro demografi-
nės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai.

Druskininkai įsitvirtino geriausiųjų šalies savivaldybių, įskaitant ir didžiuosius miestus, dešimtuke/Rober-
to Kisieliaus nuotrauka
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Vairuotojų dėmesiui!

Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių kelių priežiūrą vykdo:
1. Druskininkų savivaldybės administracija – Druskininkų miesto, Leipalingio ir Viečiūnų miestelių gatvių bei Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų keliai.

Svarbi informacija asmenims, teikiantiems keleivių vežimo už atlygį 
lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir keleivių vežimo už atlygį 

lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas
Informuojame, kad 2020 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir len-

gvaisiais automobiliais taksi taisyklių, Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisy-
klių, Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų pakeitimai, kuriais aiškiau reglamentuojama keleivių vežimo už atlygį 
lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugų veikla bei keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugų veikla, pakeista lengvųjų automo-
bilių, kuriais teikiamos minėtos keleivių vežimo paslaugos, apipavidalinimo tvarka, pakeista leidimų teikti šias paslaugas išdavimo, leidimų galiojimo stabdymo ar 
leidimų panaikinimo tvarka, nustatyti griežtesni reikalavimai vairuotojams, teikiantiems šias keleivių vežimo paslaugas. Lietuvos Respublikos administracinių nusi-
žengimų kodekso pakeitimuose yra nustatyta griežtesnė administracinė atsakomybė už Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automo-
biliais taksi taisyklių ir Kelių transporto kodekso pažeidimus.

Išsamesnė informacija skelbiama Druskininkų savivaldybės svetainėje https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Keleiviu-vezimas-lengvaisiais-au-
tomobiliais

Taip pat kviečiame visus vežėjus, kuriems Druskininkų savivaldybės administracijoje 2018-2019 m. buvo išduoti leidimai teikti keleivių vežimo už atlygį lengvai-
siais automobiliais pagal užsakymą paslaugas, nedelsiant pateikti Druskininkų savivaldybės administracijai nustatytos pavyzdinės formos pranešimus apie keleivių 
vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą (pranešimo forma nustatyta Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal už-
sakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 1 priede) nurodant duomenis apie keleivių vežimo organizatorius, kurių paslaugomis yra naudojamasi 
vykdant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą, bei kitus pasikeitusius duomenis.

Papildomą informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas D. Lukoševičius, tel. (8 313) 52117, 
el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Druskininkų savivaldybės informacija

2. AB „Kelių priežiū-
ra“ – kiti valstybinės, kraš-
to ar rajoninės reikšmės ke-
liai: Vilnius-Varėna-Gardinas, 
Druskininkai-Leipalingis-Seiri-
jai, Druskininkai-Liškiava, Bal-
taš iškė -Mizarai -Gerdašiai, 
Stračiūnai-Ricieliai-Gailiūnai, 
Druskininkai-Viečiūnai-Grūtas, 
Druskininkai-Pariečė, Druski-
ninkai-Švendubrė, Druskinin-
kai-Marcinkonys-Varėna, Lei-
palingis-Lazdijai-Kalvarija ir 
Merkinė-Leipalingis.

Pateikiame kelių, esančių 
Druskininkų savivaldybės terito-
rijoje, kurių priežiūrą vykdo AB 
„Kelių priežiūra“, schemą. 
Schemoje valstybinės reikšmės 
keliai pažymėti raudona spalva 
su numeriais, kurie reiškia: 

Nr. 1 – magistralinis automo-
bilių kelias Vilnius-Varėna-Gar-
dinas.

Krašto keliai:
Nr. 2 Druskininkai-Leipalin-

gis-Seirijai
Nr. 7 Merkinės-Leipalingis
Nr. 8 Leipalingis-Lazdijai-Kal-

varija
Rajoniniai keliai:
Nr. 3 Druskininkai-Liškiava
Nr. 4 Baltašiškė-Mizarai-Ger-

dašiai
Nr. 5 Stračiūnai-Ricieliai-Gai-

liūnai
Nr. 6 Druskininkai-Viečiūnai-

Grūtas
Nr. 9 Druskininkai-Pariečė
Nr. 10 Druskininkai-Švendu-

brė
Nr. 11 Druskininkai-Marcinko-

nys-Varėna 
Visi kiti keliai, schemoje pažy-

mėti juoda spalva, yra vietinės 
reikšmės viešieji keliai, kurių 
priežiūrą vykdo Druskininkų 
savivaldybės administracija. 

Jeigu važiuodami susiduriate 
su nesklandumais dėl kelių bū-
klės, apie jų būklę informuoki-
te AB „Kelių priežiūra“ trum-
puoju telefono numeriu 1871. 

Apie visų kelių ir gatvių būklę 
informaciją galite pateikti: Lei-
palingio seniūnijai tel. (8 313) 
43360, Viečiūnų seniūnijai 
tel. (8 313) 47917, Druskininkų 
savivaldybės administraci-
jai tel. (8 313 ) 60744, el. paštu 
info@druskininkai.lt, Savivaldy-
bės administracijos „Facebook“ 
paskyroje bei kitomis informaci-
nėmis priemonėmis.

Druskinikų savivaldybės 
informacija

Važiuodami automobilių keliais, Savivaldybės teritorijoje vairuotojai žiemos metu susiduria su daugybe įvairiausių meteorologinių veiks-
nių, kurie blogina važiavimo kokybę ir sudaro avarines situacijas. Permainingi orai, nuo minuso iki pliuso šokinėjanti temperatūra, lijundra 
tampa tikrais iššūkiais kiekvienam vairuotojui.
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Egliečių žiemos šventė
Kai didžiosios žiemos šventės 

po truputį gula užmarštin, dar-
bų sūkurys rimsta, o gyvenimo 
ritmas nors šiek tiek sulėtėja, 
„Eglės sanatorijos“ darbuoto-
jai skuba į įmonės organizuo-
jamą kasmetinę Žiemos šven-
tę. Šiais metais į vieną, bendrą 
būrį ji subūrė visus sanatori-
jos darbuotojus, kasdien besi-
darbuojančius Druskininkuose 
arba Birštone. Kadangi įmonėje 
dirba kiek mažiau nei 1000 dar-
buotojų, išsibarsčiusių po įvai-
rius Lietuvos miestus ir mies-
telius, šventę rengti pasirinkta 
pusiaukelėje tarp Druskininkų 
ir Birštono – Alytuje. Taigi sau-
sio 9 dieną Alytaus kultūros 
centro pagrindinis įėjimas pasi-
dabino raudonu kilimu ir nušvi-
to laužo liepsnų šviesa.

Praėjusiųjų metų apžvalga 
Oficialiąją vakaro dalį pažymė-

jo ir ypatingą šokį egliečiams pa-
dovanojo Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro baleto pri-
marijus Nerijus Juška. Netrukus 
po to renginio vedėjas Rolan-
das Vilkončius gausiomis ovaci-
jomis ragino pasitikti generalinį 
įmonės direktorių Artūrą Saldą: 
„Smagu jus pasveikinti čia taip 
gausiai susirinkusius. Praėjusie-
ji metai mums buvo tikrai dideli ir 
sėkmingi. Ši šventė skirta pažy-
mėti, pagerbti ir pasidžiaugti tais 
žmonėmis, kurie ir pasiekė visus 
šių metų sanatorijos rekordus, 
kurie padarė, kad „Eglės sana-
torija“ veiktų sėkmingai. Tai esa-
te jūs – egliečiai, „Eglės sanato-
rijos“ darbuotojai. Ši šventė yra 
jums ir apie jus.“

2019 metai įmonei tikrai svarbūs 
– „Eglės sanatorija“ išsigrynino ir 
pasitvirtino šešias įmonės verty-
bes, kuriomis, bendru darbuoto-

jų sutarimu, siekiama vadovautis 
kasdieniame darbe. Kodėl šešios? 
Pirmiausia todėl, kad būtent šios 
vertybės sulaukė daugiausiai taip 
arba buvo išskirtos, kaip būtinos. 
Antra – skaičius šeši simbolizuo-
ja harmoniją, tobulumą ir išbaig-
tumą. „Eglės sanatorija“ visa savo 
veikla yra „apie žmogų“, o kaip tik 
žmogus turi šešias kūno dalis: gal-
vą, liemenį, dvi rankas ir dvi kojas. 

„Eglės sanatorijos“ vertybės: at-
sakingumas, dėmesys klientui, 
kolegiškumas, pagarba žmogui, 
sveikata ir tobulėjimas.

Įvertinimas įmonės geriausiems
„Išrinkti geriausius metų dar-

buotojus su kiekvienais metais 
tampa vis sunkiau. Įmonėje tikrai 
labai daug puikių specialistų, tad, 
kai reikia bemaž iš 1000 išrink-
ti metų darbuotojus, pasidaro su-
dėtinga. Žvelgiant iš šalies, atro-
do, kad geriausiųjų labai daug“, 
– sakė įmonės direktorius. 

„Eglės sanatorijoje“ Druskinin-

kuose padalinio metų darbuo-
tojais išrinkti: Procedūrų regis-
travimo skyriaus vyr. procedūrų 
registratorė Judita Kuncaitytė, IT 
skyriaus silpnų srovių specialistas 
Laimonas Mancevičius, Finan-
sų ir apskaitos skyriaus buhalte-
rė Milda Kavolynienė, Maitinimo 
padalinio vyr. administratorė San-
dra Būdelytė, Kineziterapijos sky-
riaus kineziterapeutas Justinas 
Radzevičius, Sveikatinimo ir gy-
dymo procedūrų skyriaus slau-
gos ir masažo skyriaus bendro-
sios praktikos slaugytoja Reda 
Balčiūnienė, Ūkio padalinio san-
technikas Dalius Skliutas, Šva-
ros padalinio vyr. skalbinių keitė-
ja Jūratė Klimašauskienė, Klientų 
registravimo skyriaus vyr. regis-
tratorė Marija Bingelytė, Verslo 
plėtros padalinio asistentas Mar-
tynas Antanavičius, Medicininės 
reabilitacijos skyriaus FMR gydy-
toja-refleksoterapeutė Eugenija 
Kemežienė, Personalo skyriaus 

ŽI specialistė Agnė Bilinskaitė, 
Rinkodaros ir komunikacijos pa-
dalinio marketingo projektų vado-
vas Rolandas Masiulis, Laisvalai-
kio skyriaus laisvalaikio projektų 
vadovas Mantas Micevičius, Par-
davimų padalinio vyr. pardavimų 
vadybininkė Vaiva Dirsienė. Vi-
sos „Eglės sanatorijos“ Druski-
ninkuose metų darbuotoja išrink-
ta vyr. skalbinių keitėja Jūratė 
Klimašauskienė. Išrinkti geriau-
sieji metų darbuotojai apdovano-
ti ne tik aplodismentais, kolegų 
šypsenomis, sveikinimais ir nuo-
širdžiu palaikymu, jiems suteikia-
ma ir piniginė premija.

„Įmonėje visuomet stebime kli-
entų atsiliepimus. Iš anketų ma-
tome, ką klientai galvoja ne tik 
apie mūsų sanatoriją bendrai, bet 
ir apie pačius darbuotojus, apie 
tuos, kurie jų manymu pranoko lū-
kesčius, fantastiškai gerai atliko 
savo darbą ir dar daugiau. Įmonė 
apdovanoja darbuotojus, kurie su-

rinko daugiausia paminėjimų 2019 
metais: kai kurie vardai ir pavar-
dės yra paminėti net kelis šimtus 
kartų“, – džiaugėsi A. Salda.

Klientų mylimiausiais darbuoto-
jais „Eglės sanatorijoje“ Druskinin-
kuose tapo: FMR gydytojos Kazė 
Dijokienė, Janina Sadeckienė, Vir-
ginija Kuzminskienė, Edita Kondra-
tienė, FMR gydytoja-refleksotera-
peutė Eugenija Kemežienė, FMR 
gydytojas Vadym Symonenko, 
FMR gydytojas ir skyriaus vedėjas 
Karolis Kulakauskas, FMR gydyto-
ja ir skyriaus vedėja Salvinija Bu-
teikienė, kineziterapeutai Justinas 
Radzevičius, Stanislav Lukošius, 
kineziterapeutė Jolita Kvaraciejie-
nė, vyr. kineziterapeutės Rūta Mai-
žiešiūtė ir Algimantė Radzevičienė, 
masažuotojas Vadzim Pavachka, 
masažuotoja Edita Ridulienė, pro-
cedūrų registratorius Karolis Vir-
kutis, procedūrų registratorė Živi-
lė Dailydaitė, slaugytojos padėjėja 
Agota Rasimavičienė, bendrosios 
praktikos slaugytoja Dalė Balkuvie-
nė ir ergoterapeutė Jurgita Matule-
vičienė.

„Kiekvienais metais, renkant 
metų vadovą, kartelė kyla vis 
aukštyn. Šiais metais rinkimų 
procesas buvo išties audringas 
ir ilgas, prireikė net kelių balsavi-
mo etapų“, – komentavo A. Sal-
da. Įmonėje geriausiu metų vado-
vu tapo Pardavimų vadovė Viltė 
Liaugodienė, kuri vadovauja ir IT 
skyriui bei registratūroms. 

Apdovanojus visus 2019 metų 
darbuotojus ir taip džiugia nata už-
baigus oficialiąją šventės dalį, eglie-
čiai skubėjo tęsti Žiemos šventę 
drauge su Katažina Zvonkuviene, 
Deividu Zvonkumi ir Stano.

„Eglės sanatorijos“ 
informacija

„Eglės sanatorijos“ darbuotojus kasmet į bendrą būrį sukviečia įmonės organizuojamos kasmetės Žiemos šventės/„Eglės sana-
torijos“ archyvo nuotrauka

Druskininkų gydykla kviečia išmėginti naują paslaugą – „Sveikatos ratą“Atkelta iš 1 psl.

Kiekvienam lankytojui yra skiria-
ma daugiau nei pusė litro purvo, 
kuriuo pats išsitepęs savo nuogą 
kūną, uždaroje patalpoje, turi pa-
būti 15 minučių. Nusiplovęs pur-
vą, lankytojas yra kviečiamas į 
gydomųjų dušų procedūras. Šar-
ko, cirkuliacinis, kylantis dušai – 
visi trys atliekami po penketą mi-
nučių. 

Po dušų lankytojo laukia Hima-
lajų druskos pirtis, kurioje palai-
koma 45 laipsnių temperatūra. 
Poilsis joje prieš kūno šveitimą – 
būtinas! Pakviestas į kūno šveiti-
mo procedūrą lankytojas renkasi 

iš keleto galimų šveitiklio varian-
tų: medaus ir druskos mišinio, vy-
nuogių su jūros druska arba ala-
vijų su baltuoju moliu. Po šveitimo 
lankytojas gali eiti atsipalaiduo-
ti antrame aukšte įrengtame po-
ilsio kambaryje su pipirmėčių, 
beržų lapų ir dilgėlių arbatos puo-
deliu arba turi galimybę pasimė-
gauti klasikinio nugaros masažo 
procedūra, papildomai sumokė-
damas 14 eurų.

Išmėginę „Sveikatos ratą“ ir su-
sipažinę su gydyklos procedūrų 
pasiūla, lankytojai gali vėliau pa-
sirinkti ir ilgesnį gydomųjų proce-

dūrų kursą. „Druskininkų gydy-
kla aptarnauja visą Druskininkų 
miestą, bet kur besiilsintys žmo-
nės gali ateiti ir išmėginti jų pasi-
rinktas procedūras. Aišku, dabar 
visi domisi ir nori išbandyti „Svei-
katos ratą“, o išbandžiusieji lie-
ka patenkinti“, – sakė K. Rama-
nauskas.

„Atsipalaiduokite ir leiskite 
mums Jumis pasirūpinti“, – išmė-
ginti naująjį „Sveikatos ratą“ kvie-
čia Druskininkų gydykla.

Druskininkų gydyklos 
informacija

Naujojoje Gydyklos sveikatinimo erdvėje galima išmėginti subalansuotą relaksa-
cinę programą: mankštą mineralinio vandens baseine, garinę, sausą ir druskų pir-
tis, kūno šveitimą, poilsį relaksaciniame šiltame mineralinio vandens baseinėlyje, 
purvo aplikacijas, gydomuosius dušus/Centro AQUA archyvo nuotraukos
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Puikus masažuotojų 

pasirodymas respublikiniame 
konkurse „Masažuotojas 2019“

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Druskininkų filialo 
masažo specialybės mokiniai 
Vytautas Vaikšnoras ir Gitana 
Pangonienė, lydimi profesijos 
mokytojų Linutės Radvilavičie-
nės ir Tado Stonkaus, dalyvavo 
Zarasuose šio miesto profesi-
nės mokyklos organizuotame 
respublikiniame profesinio 
meistriškumo konkurse „Ma-
sažuotojas 2019“. 

Ir teorinėje, ir praktinėje dalyse 
mūsų mokiniai pasirodė puikiai ir 
iškovojo II-ąją bei III-ąją vietas. 
Labai džiaugiamės, kad pasta-
raisiais metais, dalyvaudami res-
publikiniuose profesinio meis-
triškumo konkursuose Profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ atsto-
vai užima prizines vietas. 

Mūsų įstaigoje masažuotojai 
rengiami nuo 2014 m. Šiais me-
tais masažuotojų profesinę mo-
kymo programą baigs jau V-oji 
laida. Kaip ir kiekvienais metais, 
sulaukiame įvairaus amžiaus 
žmonių, susidomėjusių masažuo-
tojo specialybe. Visada smagu 
matyti mūsų absolventus, kurie 
dėl savo sritį išmanančių profesi-
jos mokytojų atranda save, kaip 

masažuotojus, ir tampa savo sri-
ties profesionalais.

Nuo 2019 m. pradėjome moky-
ti pagal naują sveikatos priežiūros 
srities programą – slaugytojo pa-
dėjėjo modulinę programą, įren-
gėme slaugytojo padėjėjo profe-
sijos mokomąjį kabinetą. 

Planuojama, kad 2020 metais 
pirmasis priėmimo į profesines 
mokyklas etapas bus organizuo-
jamas jau nuo sausio pabaigos 
iki vasario vidurio, kad po pirmo-
jo semestro mokslo aukštosiose 
mokyklose nebetęsiantys studen-
tai galėtų iškart pradėti mokytis 
profesinio mokymo įstaigose, ne-
prarasdami pusės metų. 

Sulaukėme didelio susidomėji-
mo slaugytojo profesija, todėl jau 
per pirmąjį priėmimo etapą susi-
darys nauja slaugytojų padėjėjų 
grupė.

Susidomėjusius prašome kreip-
tis tel. 8 679 70770 arba el. paštu 
druskininkai@mczirmunai.lt

Daugiau informacijos www.mc-
druskininkufilialas.lt 

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Druskininkų filialo 

informacija

Masažo specialybės mokiniai G. Pangonienė ir V. Vaikšnoras, puikiai pasirodę teori-
nėje ir praktinėje dalyse, iškovojo II-ąją bei III-ąją vietas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Studentus lydėjo profesijos mokytojai T. Stonkus ir L. Radvilavičienės/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

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

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

Susipažinkime: mes – K. Dineikos parko 
sporto klubas

Visi klubai sutelkia panašių 
pomėgių turinčius žmones, o 
K. Dineikos parko sporto klubo 
prioritetai – fizinis aktyvumas, 
bendrystė, K. Dineikos prakti-
kų ir idėjų sklaida. Viso to tikrai 
yra daug! 

Kiekvieną dieną visus metus K. 
Dineikos sveikatingumo parke pa-
tyrę treneriai ir sporto entuziastai 
veda skirtingo pobūdžio rytines 
mankštas-treniruotes. Bet kokiu 
oru ir nemokamai! 

Po treniruočių – dar valanda 
bendravimo, geriant kavą, arba-
tą, vaisių-daržovių kokteilius ka-
vinėje. Mūsų – daug, o šiltuoju 
metų laiku prisijungia poilsiautojai 
iš Lietuvos ir įvairių pasaulio ša-
lių, todėl tenka lavinti ir kalbų įgū-
džius. 

Atšalus orams, renkamės ne tik į 
mankštas. Trečiadieniais ir penk-
tadieniais klubo nariai leidžiasi į 
edukacinius žygius.

Mėgstami 1-1,5 val. trukmės 
pasivaikščiojimai su šiaurietiš-
ko ėjimo lazdomis į Didžiąsias la-
pių kalvas, „Saulės taką“, aplink 
Druskonio ežerą ir Vijūnėlės tven-
kinį, Ratnyčios, Nemuno pakran-
tėmis. 

Į tolimesnes išvykas važiuojame 
automobiliais ir lankome įdomias 
vietoves. 

Išvaikščiotos Leipalingio, Kap-
čiamesčio, Marcinkonių, Žuvinto, 
Simno, Margionių apylinkės, „Vil-
ko dauba“, „Bobos šaltinis“, „Rai-
gardo slėnis“. 

Vasarą laukia plaukimas baida-
rėmis Ūla, Ančia, Merkiu, Ratny-
čia ar Nemunu su stovyklavimu, 
maudynėmis. Kasmet rengiamas 
tradicinis anūkų ir proanūkių žygis 
baidarėmis. 

Labai žaismingai švenčiame Už-
gavėnes, Jonines. 

Klubo nariai mėgsta varžytis. 
Esame Lietuvos TAU universi-
adų nugalėtojai ir prizininkai, 
Ukrainos senjoriados laimėtojai, 
dalyvavome tarptautinėse sen-
jorų Olimpinėse žaidynėse Slo-
vakijoje, turime olimpinių čempi-
onų ir prizininkų. 

Su kitais Druskininkų sporto 
klubais atskirose sporto šakose 
dalyvavome veteranų žaidynė-
se Bulgarijoje ir iškovojome ben-

drakomandinę trečiąją vietą.
Varžomės ir namuose. Penkis 

metus K. Dineikos sveikatingumo 
parke rengiama Tarptautinė atvira 
Druskininkų senjoriada: individu-
alios varžybos, taiklumo penkia-
kovė (smiginis, pasagėlė, HEL-
pongas, petankžiedis, futbolas). 
Medaliais apdovanojami atskirų 
sporto šakų nugalėtojai ir prizinin-
kai, o daugiausia pirmų vietų lai-
mėjusiam asmeniui įteikiama per-
einamoji K. Dineikos taurė, kurią 
galima laimėti tik kartą gyvenime 
– tokios žaidynių taisyklės. 

Džiaugiamės, kad tris kartus 
tai pavyko padaryti druskininkie-
čiams! Juk vykdavo aršios be-
kompromisės kovos. Varžėsi ne 
tik įvairių Lietuvos miestų atsto-
vai, bet ir svečiai iš Turkijos, Slo-
vakijos, Lenkijos, Ukrainos. 

Klubas aktyviai dalyvauja 
miesto renginiuose. Esame nuo-
latiniai Kurorto šventės eisenos 
ir sporto renginių dalyviai, bė-
game aplink Druskonio ežerą 
tradiciniame bėgime Sausio 13 
aukoms atminti, dalyvaujame Vi-
suomenės sveikatos biuro orga-
nizuojamose renginiuose, J. Či-
ginsko vardo pasagėlės mėtymo 
turnyre, į kurį kasmet mus pa-
kviečia „Bočių“ draugija. 

2019 m. klubo komanda „Sen-
jorai“ miesto boulingo varžybose 
iškovojo antrąją vietą. 

Turime savo atstovų ir Aly-
taus „Dainavos 60+“ futbolo ko-

mandoje, kuri sėkmingai repre-
zentuoja Pietų Lietuvos futbolą 
įviriuose tarptautiniuose turny-
ruose. 

Parko žaidimų festivalis – dar 
viena klubo organizuojama šven-
tė, kurioje patys žaidžiame ir pa-
rodome kitiems, kad K. Dineikos 
sveikatingumo parke galima žais-
ti stalo tenisą, badmintoną, pliažo 
tinklinį, mėtyti pasagėlę, išmėgin-
ti populiariausią pasaulyje parkų 
žaidimą – petankę. 

Viso klubo vardu, nuoširdus 
AČIŪ už palapinę parko centre!

Dar nebuvo progos viešai pa-
dėkoti.

Šiemet mūsų laukia daug iššū-
kių – Lietuvos TAU 4-oji universi-
ada liepos mėnesį Radviliškyje, 
senjorų sporto ir meno forumas 
„Live is beautiful“ Kroatijoje, „Sau-
lės tako“ pirmo žymeklio atkūri-
mas,  vis dar neprakalbintas poe-
zijos kalnelis parke, senjorų madų 
demonstravimo šou.

K. Dineiką klubo nariai laiko 
savo dangiškuoju globėju. Tai 
mes jaučiame savo kasdienėje 
veikloje. Naudojamės ir skleidžia-
me jo metodikas. 

Turime ambasadorius keturiuo-
se kontinentuose. Minime K. Di-
neikos asmenines datas, pasodi-
name gėlių, uždegame žvakutes 
ant jo kapo. Jo idėjos amžinos.

K. Dineikos parko sporto 
klubo vardu, Jonas Burokas

Kiekvieną dieną visus metus K. Dineikos sveikatingumo parke patyrę treneriai ir 
sporto entuziastai veda skirtingo pobūdžio rytines mankštas-treniruotes/K. Dineikos 
parko sporto klubo archyvo nuotrauka

„Ryto“ gimnazijoje – „Gerumo akcija“ 
Kasmet „Ryto“ gimnazijoje or-

ganizuojama „Gerumo akcija“ vėl 
įgavo pagreitį. Prieš Kalėdas mo-
kyklos bendruomenė aukojo pro-
duktus šventiniams sausainiams 
gaminti, o šie vėliau buvo pardavi-
nėjami įvairiose miesto įstaigose: 
Mokymo centro „Žirmūnai“ Druski-
ninkų filiale, Druskininkų savival-
dybėje, VMI prie LR FM Deklaracijų 
tvarkymo skyriuje ir kitose. 

Už sausainius gauti pinigai buvo pa-
aukoti vyriausiems mūsų savivaldy-
bės gyventojams – senoliams, kuriais 
rūpinasi Socialinės paramos skyrius. 

Sausio šeštąją mokytoja Edita Ne-
vulienė-Nemunaitienė su „Ryto“ gim-
nazijos mokiniais aplankė senolius, 
kuriuos jau pažįsta iš anksčiau. Visi 
kalbėjosi, klausė vieni kitų istorijų ir 
smagiai praleido popietę. Šią tradici-
ją pradėjo mokytoja Rytė Bolienė kar-
tu su mokytoja E. Nevuliene-Nemu-
naitiene. Pasatroji su mokytoja Aušra 
Markevičiūte ją tęsia iki šiol. 

Už tai, kad prisidėjo prie šios gra-
žios akcijos, dėkojame visoms ben-
dradarbiavusioms įmonėms, moki-
niams bei jų tėveliams, mokytojams.

„Ryto“ gimnazijos informacija
„Ryto“ gimnazijoje organizuotoje „Gerumo akcijoje“ dalyvaujantys mokiniai 

aplankė senolius/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka
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Šventinė gerumo dovana
Jau ima pasimiršti šventinis 

Kalėdų šurmulys, maži ir dideli 
džiaugsmai, pralėkusios atos-
togos. O Druskininkų „Atgimi-
mo“ mokyklos bendruomenė 
nepamiršta gražios kalėdinės 
iniciatyvos, kurią organizavo 
penktokė Agota Granatauskai-
tė, kartu su bendraklasiais ini-
cijavusi gerumo akciją „Pa-
dovanok seneliams šiltas 
kojines“. 

Agota pakvietė savo klasės 
draugus ir visą mokyklos ben-
druomenę pasidalinti gerumu, 
prisiminti Druskininkuose, sene-
lių globos namuose, šv. Kalėdas 
šventusius senelius, kuriems taip 
reikia dvasinės šilumos ir geru-
mo, vaikų dėmesio bei meilės.

Jaukūs naminiai pinti krepšiai 
būsimoms kojinėms su kvietimu 
padėti artimam subūrė visą mo-
kyklos bendruomenę prisijungti 
ir dalintis. Mokinių, mokytojų, tė-
velių, techninių mokyklos darbuo-
tojų pačių pagamintos, nupirk-
tos šiltos dovanos žėravo visomis 
raštų spalvomis ir greitai „augo“. 
Greitai ir didelės mokyklos šven-
tiškai papuoštoje skaitykloje, ir 
pradinės mokyklos fojė dovanų 
kraitėse kojinės nebetilpo. 

Šventinėje akcijoje dalyva-
vo visa mokyklos bendruomenė, 
bet organizatoriai, Agota ir visi 5c 

klasės mokiniai kartu su auklė-
toja Janina Jonušauskaite ypač 
dėkingi 3a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 c, 7 
c klasių mokiniams bei pradinės 
mokyklėlės vaikams už aktyviau-
sią įsijungimą į akciją bei dova-
nas: šiltas kojines, šalikus, šlepe-
tes, pirštines ir net batus. Vaikai 
surinko kojinių daug daugiau, nei 

senelių namuose gyvena senolių.
Visa klasė kartu su auklėtoja Ja-

nina drauge apsilankė pas sene-
lius, padovanojo šiltas kojines, 
savo šypsenas, kalėdinius svei-
kinimus, kitas dovanas. O sulau-
kė daug gražių žodžių, nuoširdžių 
padėkų, senelių džiaugsmo aša-
rų... Likusias surinktas dovanėles 

vaikai paliko socialinei darbuoto-
jai – gal kuri kojinė suplyš grei-
čiau, gal netiks dydis? Turės kuo 
pasikeisti, o gal norėsis kitokios 
spalvos... Agotos klasės draugė 
Kamilė padovanojo pačios sukur-
tą kalėdinį vainiką – buvo gražu 
ir gera visiems kartu su seneliais 
pabūti ir žinoti, kad šventės jiems 

bus džiugesnės.
„Ar gera daryti gera?“, – paklau-

sėme Agotos, kai šventiniai džiu-
gesiai jau buvo praeity. „Labai 
gera, kai pradžiugini kitus. Sie-
la džiaugiasi, kad neliko nei vie-
no pamiršto, – sako Agota. – Kai 
buvau ketvirtokė, pernai, su kla-
se rinkome arbatos puodukus, su 
mama kepėme sausainius ir glo-
bos namuose padovanojome kie-
kvienam seneliui. Prieš gražias 
šventes gera pradžiuginti tuos, 
kurie kažkada daug dirbo, akty-
viai gyveno, o dabar yra primirš-
ti. Labiausiai man padeda klasės 
draugės Roberta ir Emilija“.

„Šventę galime susikurti daž-
niau, pasidalindami džiaugsmu su 
mūsų bendruomenės nariais, ne-
būtinai laukdami didžiųjų švenčių. 
Gražu, kad vaikai jaučia širdimi, 
jog mes visi esame vienas už kitą 
atsakingi“, – sako klasės auklėto-
ja Janina, džiaugdamasi kartu su 
akcijoje dalyvavusių vaikų tėvais ir 
savo mokinių savanoryste. 

Juk šildė ne kojinės, ne piršti-
nės, o dovanotas dėmesys, ge-
rumas, pagarba, atjauta. Geru-
mu ir šiluma galime dalintis visi, 
neatsižvelgdami į amžių ir gra-
žias šventes.

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

„Atgimimo“ mokyklos penktokė A. Granatauskaitė kartu su bendraklasiais inicijavo gerumo akciją „Padovanok seneliams šiltas 
kojines“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Kelionė į tarpukario Kauną: konferencija ir ekskursija

Eglė Aurylienė, Ramunė Sa-
dauskienė

„Ryto“ gimnazijos istorijos mo-
kytojos

Gruodžio 6 dieną „Ryto“ 
gimnazijoje organizuota tra-
dicinė mokinių istorijos kon-
ferencija. Šių metų tema 
„Kaunas – laikinoji Lietuvos 
sostinė“. Temos pasirinkimą 

lėmė LR Seimo sprendimas 
paskelbti 2019 metus „Laiki-
nosios sostinės atminimo me-
tais“. 

1919-1939 metai – labai svar-
bus Lietuvos istorijos laikotarpis. 
Kaunas tapo laikinąja sostine ir 
svarbiausiu Lietuvos miestu. Jis 
du dešimtmečius atliko Lietu-
vos valstybės įtvirtinimo funkci-
jas, jame formavosi modernio-

sios Lietuvos istorijos, lietuvių 
kalbos, kultūros, mokslo, pa-
veldo tradicijos. Konferencijoje 
mokinių istorinių įžvalgų temos 
buvo pasirinktos, atsižvelgiant į 
tai: „Kaunas iki tampant tikrąja 
sostine“ (Rytis Bozys, 3a klasė, 
mokytojas Juozas Dailydė), „Po-
litinis gyvenimas tarpukario sos-
tinėje“ (Eivilė Čakaitė, 4a klasė, 
mokytoja Ramunė Sadauskie-
nė), „Ekonominis miesto pulsas“ 
(Pijus Domantas Valentukevi-
čius, 3a klasė, mokytoja Danu-
tė Platūkienė), „Architektūrinis 
Kauno veidas tarpukariu“ (Gabi-
ja Januškaitė, 2a klasė, mokyto-
ja Eglė Aurylienė), „Laikinosios 
sostinės kultūrinis gyvenimas“ 
(Viktorija Pravednaja ir Evija Bu-
raitė, 4a klasė, mokytoja Ramu-
nė Sadauskienė).

Konferencija pasidžiaugė ir 
mokiniai, ir mokytojai. G. Ja-
nuškaitė sakė, kad ją išsamūs, 
vaizdingi, nuoseklūs pranešimai 
nukėlė į tarpukario Kauną, o įdo-
mūs, intriguojantys faktai ilgai 
išliks atmintyje. Visiems buvo 
įdomu išgirsti, kaip jaunas šiuo-
laikinis žmogus vertina tą metą. 

Rengiant pranešimus ir api-
pavidalinant visą renginį (pro-
gramėlės, nuotraukos, salės 
papuošimas), gražiai bendra-
darbiavo mokiniai ir mokytojai.

Visus konferencijos įspūdžius 
dar labiau sustiprino ekskursi-
ja į Kauną, kuriame pranešimų 
temas buvo galima susieti su 
praktika. Į ekskursiją išvažiavo-
me gruodžio 13 dieną – penk-
tadienį. Suplanavome aplankyti 
žymiausius tarpukario objektus. 
Pirmiausia pravėrėme istorinės 
Kauno prezidentūros duris. Ten 
pamatėme įdomią praėjusio am-
žiaus žymiausių Lietuvos įvy-
kių parodą. Aplankėme atkurtus 
prezidentūros kambarius, pre-
zidento darbo kabinetą ir suži-
nojome įdomių faktų iš to laiko 
valstybės vadovų gyvenimo.

Leidomės į ekskursiją per se-
namiestį, Laisvės alėją ir Ža-
liakalnį. Nors ir pūtė žvarbus 
vėjas, bet visus suplanuotus 
objektus pamatėme, o dauge-

lis iš jų buvo ir aplankyti: sena-
sis centrinis paštas, buvusios 
taupomosios kasos namai (da-
bartinis savivaldybės pastatas), 
Lietuvos banko rūmai, Metropo-
lio viešbutis, Kauno valstybinis 
muzikinis teatras, buvę ,,Pieno 
centro“ bendrovės rūmai, Karo 
muziejaus sodelis. Į Žaliakal-
nį pakilome senuoju technikos 
stebuklu – funikulieriumi, miesto 
panorama grožėjomės nuo Kris-
taus Prisikėlimo bazilikos stogo. 
Tai – įspūdingiausi Kauno mo-
dernistinės architektūros pavyz-
džiai. Na, o Kauno įgulos kari-

ninkų ramovė daugeliui iš mūsų 
buvo tikras netikėtumas: unika-
lios salės, baldai, netgi parke-
tas, žiemos sodelis ir išsaugotų 
paveikslų bei daiktų istorijos įsi-
minė visiems.

Jau sutemus, pasigrožėjome 
šventiškai pasipuošusiu Kauno 
senamiesčiu ir, žinoma, Kalė-
dų eglute. Puiki nuotaika, kalė-
dinė muzika, meduolių ir karšto 
šokolado kvapas ir daug gra-
žių nuotraukų Rotušės aikštėje. 
Taip užbaigėme savo kelionę po 
Kauną – laikinąją Lietuvos tar-
pukario sostinę.

Gimnazijoje organizuota tradicinė mokinių istorijos konferencija, kurios tema „Kau-
nas – laikinoji Lietuvos sostinė“/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Konferencijos įspūdžius dar labiau sustiprino ekskursija į Kauną, aplankyta ten 
esanti istorinė Prezidentūra, kiti objektai/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka
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Tarp apdovanotų aktyviausių 
bendruomeninių organizacijų – ir Viečiūnų 

bendruomenė „Versmė“

Vidaus reikalų ministerijo-
je organizuotame renginyje 
„Bendruomeninių organizaci-
jų gerosios patirties sklaida“ 
už gerąją 2019 metų sociali-
nių paslaugų gyventojams tei-
kimo patirtį ypač socialiai 
pažeidžiamoms grupėms (ne-
įgaliesiems, socialinės rizi-
kos šeimoms, vienišiems ir 
senyviems žmonėms, dau-
giavaikėms šeimoms, bedar-
biams, vaikams, mažamečius 
vaikus auginančioms šeimoms 
ir kitiems) buvo apdovanotos 
gyventojams socialines pas-
laugas teikiančios bendruo-
meninės organizacijos. Tarp 
apdovanotųjų – ir Viečiūnų 
bendruomenė „Versmė“, įver-
tinta už socialinių paslaugų 
teikimą vienišiems senoliams 
ir dienos centro veiklą.

Renginio ,,Bendruomeninių or-
ganizacijų gerosios patirties 
sklaida“ tikslas – skatinti gyven-
tojų pilietinį aktyvumą ir bendruo-
meninių organizacijų plėtrą šalyje 
bei užtikrinti savivaldybių institu-
cijų bendradarbiavimą su ben-
druomeninėmis organizacijomis.

Viečiūnų bendruomenei „Vers-

mė“ skirtą apdovanojimą atsiėmė 
jos pirmininkė Jūratė Vaičiulio-
nienė. Renginyje dalyvavo Drus-
kininkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius, 
VVG administratorė Agnė Jazep-
čikaitė-Gaidienė, Viečiūnų seniū-
nijos seniūnas Alvydas Varanis 
ir laisvalaikio salės vadovė Jolita 
Miliauskienė.

Nuo 2017 metų Viečiūnų ben-
druomenė „Versmė“ vykdo soci-

alinį projektą vienišiems Viečiū-
nų seniūnijos gyventojams, o nuo 
2019 metų – Vaikų dienos centro 
projektą. „Džiaugiamės, kad bu-
vome pastebėti ir įvertinti už ge-
rosios patirties sklaidą, vykdant 
socialinės veiklos projektus“, –
kalbėjo Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ atstovai.

Viečiūnų bendruomenė 
„Versmė“ informacija

VRM organizuotame renginyje „Bendruomeninių organizacijų gerosios patirties sklaida“ už socialinių paslaugų teikimą vienišiems se-
noliams ir dienos centro veiklą apdovanota Viečiūnų bendruomenė „Versmė“/Organizatorių nuotrauka

Viečiūnų bendruomenei „Versmė“ skirtą apdovanojimą atsiėmė jos pirmininkė J. Vai-
čiulionienė/Organizatorių nuotrauka

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

Tel. 8 686 55889

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

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

Paaugliams – apie narkotinių medžiagų 
vartojimo prevenciją

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras, 
aktyviai bendradarbiauda-
mas su Alytaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Druskininkų policijos komisa-
riatu bei Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos Varėnos rink-
tine, organizuoja renginių ciklą 
„Paauglių narkotinių medžiagų 
vartojimo prevencija“. Šių ren-
ginių ciklas yra skirtas ne tik 
paaugliams suteikti daugiau 
žinių apie psichoaktyviųjų me-
džiagų vartojimo prevenciją, 
bet ir užkirsti kelią paaugliams 
jas vartoti.

Pirmasis užsiėmimas praėjusį 
trečiadienį surengtas Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijoje. Sveikatos 
psichologė Sandra Tulickaitė pa-
pasakojo, kaip išsivysto priklau-
somybė psichoaktyvosioms me-
džiagoms, atsakę į gimnazistų 
užduotus klausimus. Druskinin-
kų PK vyriausiasis tyrėjas Edga-
ras Suchanekas išsamiai pristatė 
teisinę atsakomybę bei visą bau-
džiamojo proceso eigą, susiju-
sią su psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimu nepilnamečiams. Drus-
kininkų pasienio užkardos vy-

resnysis specialistas Raimondas 
Grigelis informavo, kokiais bū-
dais žmonės bando gabenti nar-
kotines medžiagas. 

Renginio pabaigoje Varėnos pa-
sienio rinktinės sienos kontrolės 
skyriaus specialistas Audrius Dik-
sa kartu su savo tarnybiniu šuni-
mi Enigma Endi pademonstravo, 
kaip šis padeda atpažinti žmo-

gų, kuris turi narkotinių medžia-
gų, inscenizuotas ir tokio asmens 
sulaikymas.

Šis renginių ciklas yra tęstinis ir 
artimiausiu metu bus organizuo-
jamas kitose Druskininkų savival-
dybės ugdymo įstaigose.

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Druskininkų savivaldybės VSB drauge su Druskininkų PK bei VSAT Varėnos rinktine 
pirmąjį renginių ciklo „Paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevencija“ užsiėmimą or-
ganizavo „Ryto“ gimnazijoje/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka
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„Bočiai“ rungėsi pasagos 
mėtymo varžybose

Druskininkų „Bočių“ pasagos mė-
tymo klubas, vadovaujamas Sta-
nislovo Daugėlos, senuosius metus 
palydėjo asmeninėmis pasagė-
lės mėtymo varžybomis. Jos truko 
per dvi valandas, taigi būta įtemptų 
nervų ir fizinės ištvermės kovų. Po 
finalinio švilpuko paaiškėjo varžy-
bų nugalėtojai. Tarp moterų pirmą-
ją vietą laimėjo Zita Jančiauskienė, 
antrąją – Aldona Šovienė, trečiąją 

– Janina Kriščiūnienė. Vyrų kate-
gorijoje geriausiai pasirodė Artūras 
Daugėla, antroji vieta atiteko Algi-
mantui Januškai, trečioji – Stanis-
lovui Daugėlai. 

„Bočių“ pasagos mėtymo klubas 
sveikina Druskininkų sporto ben-
druomenę su 2020-aisiais, linki 
puikių sportinių pasiekimų.

Parengė Janina Kriščiūnienė

Pagerbti pasagos mėtymo varžybų nugalėtojai/„Bočių“ archyvo nuotrauka

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Nuomoju – keičiu – parduodu. Variantai: 
1. Komercinės paskirties patalpos 62,61 kv. m, primas aukštas, 

du įėjimai, dideli elektros pajėgumai
2. Dviejų kambarių butas ir kambarys komercinei veiklai

3. Du butai – 2 ir 1 kambario 
Arba keičiu į 2-3 kambarių butą miesto centre 

Liškiavos 11-1. Tel. 8 612 12197

Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis 
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599 

Įmonė UAB „Transeta“ ieško vairuotojo-ekspeditoriaus maršrutams Lietuva-Lenkija-Lietuva ir 
Lietuva- Ispanija-Lietuva. Darbas su šaldytuvinėmis puspriekabėmis. Savaitgaliai namuose. Dėl 

detalesnės informacijos susisiekite telefonu +37069826861
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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-237-01

Paaiškėjo konkurso „Sveikiausia klasė 2019“ 
nugalėtojai

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
praėjusį ketvirtadienį orga-
nizavo baigiamąjį konkurso 
,,Sveikiausia klasė 2019“ ren-
ginį. Konkurso tikslas – ugdy-
ti vaikų ir mokinių gebėjimus 
saugoti ir stiprinti savo ir kitų 
sveikatą, vertinti savo ir kitų 
galimą potencialą dirbti ko-
mandoje, uždaviniai – skleisti 
sveikos gyvensenos principus 
mokyklinio ugdymo įstaigose, 
skatinti vaikų, mokinių, moky-
tojų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų bendra-
darbiavimą, skatinti mokyklos 
bendruomenę domėtis sveika 
gyvensena.

Renginį atidarė Druskininkų sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro direktorė Inga Kostina, 
pasveikinusi mokinius ir palinkė-
jusi jiems toliau puoselėti sveika-
tos kultūrą bei išlikti sveikiems. 
Po sveikinimo žodžio vaikų lau-
kė smagūs žaidimai, kuriuos pra-
vedė Druskininkų jaunimo užim-
tumo centro darbuotojas Justas. 
Vaikams buvo rodomas trumpa-
metražis filmukas iš dalyvavusių 
klasių atsiųstų užduočių. Rengi-
niui įsibėgėjus, buvo pristatoma 
vertinimo komisijos skirtų taškų 
apžvalga. 

Pabaigoje buvo apdovanotos 
konkurse dalyvavusios ugdymo 
įstaigos. Trečiąją vietą užėmė 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos 7a klasės komanda, an-
trąją – Druskininkų savivaldybės 
Viečiūnų progimnazijos 7 klasės 
komanda, o pirmąją vietą iško-
vojo „Ryto“ gimnazijos 2b klasės 
komanda. Ji laimėjo ir kelialapį 
„Kelionė į Anykščius“. Visoms da-

lyvavusioms komandos įteikti di-
plomai, padėkos bei prizai. Drus-
kininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras džiaugiasi dide-
liu mokinių susidomėjimu bei ak-

tyvumu, dalyvaujant konkurse 
„Sveikiausia klasė 2019“. 

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Renginio pabaigoje buvo apdovanotos visos konkurse „Sveikiausia klasė 2019“ dalyvavusios ugdymo įstaigos/Druskininkų savivaldy-
bės VSB archyvo nuotrauka

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursai – pedagoginio 
išsilavinimo neturintiems asmenims

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų tikslas – suteikti ga-
limybę asmenims, laisviesiems mokytojams, pavyzdžiui, menininko 
statusą turintiems asmenims, kultūros darbuotojams ir panašiai, no-
rintiems ir siekiantiems vykdyti neformaliojo vaikų švietimo progra-
mas.

Kursų programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kon-
taktinių akademinių valandų ir 60 savarankiško darbo akademinių 
valandų.

Kursą sudaro trys modeliai: pedagogikos, psichologijos ir didakti-
kos. Kiekvienam moduliui skiriama po 40 kontaktinių akademinių va-
landų ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų.

Mokymo formos: paskaitos, nuotolinis mokymas (bus suteikta 
kiekvienam dalyviui Moodle prieiga darbui nuotoliniu būdu).

Kursai mokami. Bus išduodami kurso baigimo pažymėjimai.
Registracija ir išsamesnė informacija tel. (8 313) 51178 arba 

e. p. snieguole@dscentras.lt iki 2020-02-03 

Druskininkų švietimo centre – intensyvūs anglų, 
vokiečių ir lietuvių valstybinės kalbos kursai

Vieta – Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80
Trukmė – 40 akademinių valandų (2 kartus per savaitę po 2 aka-

demines val.)
Kursai mokami (3 Eur/1 akad. val.)
Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai (1 vnt/1,50 Eur)
Registracija iki 2020-01-31 
Tel. (8 313) 51178 arba el. paštu snieguole@dscentras.lt 

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.

Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa 
prekybai. Tel. 8 604 18200

Atnaujintas Negyvosios jūros vandens 
terapijos kabinetas. 

Vanduo gabenamas tiesiai iš Izraelio ! 
Sausį ir vasarį procedūrai taikysime 20% nuolaidą. 
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, tel. 8 313 56666

Restoranas  
„Romnesa“ ieško 

barmeno (-ės), 
padavėjo (-os). 
Tel. 8 614 44445
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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 

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Genadij Zinovjev, 
mylimai Mamai mirus.

Karių reabilitacijos centro kolektyvas

Renginiai
Sausio 16 d. 17 val. Vie-

šojoje bibliotekoje – Gedimi-
no Mažinto parodos „Monu-
mentaliai australietiški foto 
pašnekesiai apie meną“ pri-
statymas (V. Kudirkos g. 13)

Sausio 20 d. 17 val. Vie-
šojoje bibliotekoje teatro 
„Labas“ spektaklis „Miško 
seserys“. Vaidins aktorės 
Neringa Varnelytė ir Vitali-
ja Mockevičiūtė (V. Kudirkos 
g. 13)

Sausio 21 d. 17 val. Viešo-
joje bibliotekoje – naujų kny-
gų pristatymas „Ten, kur su-
sitinka knygos ir žmonės“ (V. 
Kudirkos g. 13)

Parodos
Iki vasario 1 d. Amatų cen-

tre „Menų kalvė“ veiks drus-
kininkiečių menininkų kūry-
binių darbų Kalėdinė paroda 
„Pokalbiai“  (M. K. Čiurlionio 
g. 27)

Viešojoje bibliotekoje – 
spaudinių paroda ,,Sausio 
13-oji tautos atmintyje“, skir-
ta Laisvės gynėjų dienai (V. 
Kudirkos g. 13)

Dėkojame Druskininkų vaikų reabilitacijos skyriaus „Saulu-
tė“ buvusiems ir esamiems darbuotojams, DNSB „Saulutė“ gy-
ventojams ir visiems draugams, artimiesiems, buvusiems šalia 
ir palaikiusiems mūsų šeimą sunkią valandą, palydint į pasku-
tinę kelionę mylimą žmoną ir mamą Jadvygą Tolubienę.

Vyras Bernasius ir sūnus Bernardas 

Mokytis niekada nevėlu!
Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ „Profesijų spektras“ kviečia į 

SPA specialisto-masažuotojo mokymus. Praktiniai užsiėmimai su-
daro 70 proc. mokymo programos.

Stojamųjų egzaminų nėra!

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija: 
darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. 
Sveikatos g. 3, Druskininkai 
Tel. (8 313) 60369 

www.goda.lt/spektras
www.facebook.com/profesijuspektras Perkame miškus, 

sodybas, paežeres, 
žemes. 

Miškai gali turėti daug 
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
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2020.01.18 d.
Šeštadienis

2020.01.17 d.
Penktadienis

2020.01.19 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.
16:30 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 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 Tikroji padėtis.
00:55 Šlovė.
02:35 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“.
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 „Troliai“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

„Toras. Tamsos pasaulis“.
23:35 „Lok, stauk arba šauk“.
01:45 „Džiunglės“.
03:45 „Dešimt su puse balo. Apoka-

lipsė“.

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 penktadienis. 
21:00 Radijo stoties “Lietus” muzikos 

apdovanojimai „Aukso lašas“ 2019. 
00:00 Viskas prarasta.
02:00 Bleiro ragana.
03:25 Programos pabaiga.

06.29 Programa.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Oponentai. 

09.00 Greiti pietūs. 
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
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. 
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“.
22:30 Svetimas.
00:25 Pavojingos gatvės.
02:20 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis. 

07:20 Premjera. Šaunusis penketu-
kas dinozaurų slėnyje.

09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Metų laikų kaita.
12:55 Premjera. Naledi. Pasakoji-

mas apie drambliukę.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 2020. 

Eurovizijos nacionalinė atranka. 
23:10 Dėdė Bakas.
00:50 Tikroji padėtis.
02:55 Auksinė komanda. 
03:55 Langas į valdžią. 
04:20 Šaunusis penketukas dino-

zaurų slėnyje. 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 vai-

kai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Septyni pasauliai, viena planeta.
12:55 Premjera. Amerika iš paukš-

čio skrydžio. Pasakojimai apie van-
denis.

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

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 

„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Teresės nuodėmė.
00:20 Gimtadienio noras.
01:50 Pasaulio dokumentika. Sep-

tyni pasauliai, viena planeta.
02:40 Amerika iš paukščio skrydžio. 

Pasakojimai apie vandenis .
03:30 Tėčio reikalai. 
03:55 Šventadienio mintys. 
04:20 Dėdė Bakas.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 

07.19 Programa.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija . 
09.00 „Pone prezidente”.

10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
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“.
03.30 „24/7“. 
04.10 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.50 „Pasaulio turgūs“.
05.10 Kaimo akademija. 
05.30 Oponentai. 
06.10 Nauja diena. 

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

bernetinė Visata“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 PREMJERA „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 „Jūrų dinozaurai 3D“.
12:50 „Titanikas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Uošvių nepasirinksi“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Milijardie-
rių klubas“.

23:05 „Sugyventi su Džounsais“.
01:10 „Karas už beždžionių planetą“.
03:40 „Atsargiai! Merginos“.

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

bernetinė Visata“.
07:30 „Aladinas“.

07:55 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Žvaigždė prieš blogio jėgas“.
13:50 „Išdykėlis Danstonas“.
15:40 „Mylinčios širdys“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Džekas milžinų nugalėtojas“.
21:15 VĖLYVAS VAKARO KINO 

TEATRAS „Drakono kardas“.
23:30 „Toras. Tamsos pasaulis“.
01:40 „Sugyventi su Džounsais“.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
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 

„Antropoidas“.
01:25 „Makgaiveris“.
02:10 „X failai“.
03:05 „Tironas“.
03:55 „Kobra 11“.
04:45 „Atsargiai! Merginos“.

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“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Peliuko 

Gambos nuotykiai.
11:25 Gaisrinės šuo.
13:40 Staiga trisdešimties.
15:40 Skola tėtušiui.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kempiniukas 

Plačiakelnis 2.
21:20 PREMJERA Nevykėliai po 

priedanga 2.
23:35 Griaustinis tropikuose.
01:35 Viskas prarasta.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

09:45 „Rozenheimo policija“.
10:45 Gyvūnų pasaulis.
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 „NAUJAS SEZONAS Monikai 

reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Žavusis 

žudikas Tedas Bandis.
00:45 „Akloji zona“.
01:35 „Kolibrio“ projektas.
03:25 Programos pabaiga.

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
08.30 Nauja diena. 

09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Skyrybos. 
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“.
03.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.10 Gyvenimas. 
04.50 Kryptys LT. 
05.10 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
05.30 Skyrybos. 
06.35 „Neprijaukinti“.
06.55 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“. 
06.10 Nauja diena. 

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”.
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 „Pone prezidente”.
21.30 Laikykitės ten su A.Tapinu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 

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. 

Rytas - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS Šarvuotis.
23:45 AŠTRUS KINAS Demonas vi-

duje.

06:30 Galiūnai. 
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija. 
10:05 „Varom!“.
10:40 „Nepaprastos žmogaus gali-

mybės“.
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. 

CBet - Pieno žvaigždės. 
19:30 Fantomas prieš Skotland Jardą.
21:35 „Narkotikų prekeiviai“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:55 Svetimas.
01:35 Demonas viduje.

06:55 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:20 „Zigis ir Ryklys“.
07:45 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:10 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Elfai.
11:25 Šaolinio futbolas.
13:10 Auksinis berniukas.
15:00 Tūkstančiai mylių iki tavęs.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 PREMJERA „Kolibrio“ pro-

jektas.
00:20 Snoudenas.
02:45 Nevykėliai po priedanga 2.
04:30 Programos pabaiga.

2020.01.20 d.
  Pirmadienis

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

Žičkumi. 
06.25 „Neprijaukinti“.
06.50 „Pasaulio turgūs“.
06.00 „Pone prezidente”.

03:15 Programos pabaiga. 12:00 Beatos virtuvė. 
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.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

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

grama.
23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.
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06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:30 „Stoties policija“.

09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Gelbėtojai - 112“.
11:25 „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 „Galiu rytoj“.
21:00 Projektas „Monstras“.
22:40 Šarvuotis.
00:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:20 „Narkotikų prekeiviai“.
02:20 „Gyvi numirėliai“.
03:20 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

2020.01.22 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė polici-

ja 36.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
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 verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
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. Humoro pro-

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

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas.

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

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
 07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
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 

„Taksi 2“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Taksi 2“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:40 „X failai“.
02:30 „Tironas“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:35 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
 07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
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“. 

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

07:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 „Rozenheimo policija“.
10:45 „Monikai reikia meilės“.
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 „NAUJAS SEZONAS Monikai 

reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Pasitikėjimas.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Spąstai.
02:45 Programos pabaiga.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

07:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 „Rozenheimo policija“.
10:45 „Monikai reikia meilės“.
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 Apdovanojimai „Žmonės 

2020“. 
22:30 VAKARO SEANSAS Princas.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Pasitikėjimas.
02:40 Alchemija XIII. Apie patriotizmą. 
03:10 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
03:40 Programos pabaiga.

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

08.30 Nauja diena. Rubrika. 2020.
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. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 2020.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
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 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Laikykitės ten su A.Tapinu.
02.00 Nauja diena. 
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.25 „Pone prezidente” .
03.45 „Gyvybės langelis”.
04.35 Oponentai. 
05.15 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija”.
06.20 Nauja diena. Rubrika. 2020.

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 „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 „Pone prezidente” .
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Oponentai. 
02.00 Nauja diena.
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.25 „Pone prezidente”.
03.45 „Gyvybės langelis”.
04.35 Gyvenimas. 
05.15 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06.20 Nauja diena. Rubrika. 2020.

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 „Pone prezidente”.
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 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Gyvenimas. 
02.00 Oponentai. 
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.25 „Pone prezidente”.
03.45 „Gyvybės langelis“.
04.35 Skyrybos. 
05.15 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija”.
06.20 Nauja diena.Rubrika. 2020.

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 „Galiu rytoj“.
21:00 Kursas į katastrofą.
22:50 Projektas „Monstras“.
00:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:15 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

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 „Galiu rytoj“.
21:00 Nesutramdomas.
22:50 Kursas į katastrofą.
00:35 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:25 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

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 „Galiu rytoj“.
21:00 Desperado.
23:10 Nesutramdomas.
00:55 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

2020.01.21 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
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. Socialinė do-

kumentika. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
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 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
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“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nesuvokiama“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Makgaiveris“.
01:55 „X failai“.
02:45 „Tironas“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:25 „Ką mes veikiame šešėliuo-

se“.
04:50 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

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

09:45 „Rozenheimo policija“.
10:45 „Monikai reikia meilės“.
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 „NAUJAS SEZONAS Monikai 

reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Spąstai.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Žavusis žudikas Tedas Bandis.
03:00 Programos pabaiga.

2020.01.23 d.
 Ketvirtadienis

00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
02.00 Nauja diena. 
02.30 Nauja diena.Rubrika. 2020.
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.25 „Pone prezidente”.
03.45 „Gyvybės langelis“.
04.35 Laikykitės ten su A.Tapinu. 
05.15 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06.20 Nauja diena.Rubrika. 2020.

21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
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. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4. 

22:00 VAKARO KINO TEATRAS 
„Melas vardan tiesos“.

01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „X failai“.
02:40 „Tironas“.
03:30 „Makgaiveris“.
04:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.
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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 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.

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-butano dujų balionų tarą.

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

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

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

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

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

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005
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Asmeniniai skelbimai
Parduoda dviejų kambarių, Anta-
kalnio g.18, 48,50 kv. Tel. 8 621 
92956

Reikalinga

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

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

Huawei V330 išmanusis – 35 
Eur, LG telefonas – 8 Eur. Tel. 8 
647 33100

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

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

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

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

Siuvimo mašina „Privileg“ vo-
kiečių gamybos, šviestuvai, 
moteriški kailiniai, televizorius 
su priedėliu „Gold Star“, austos 
vilnonės lovatiesės. Tel. 8 630 
87652

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

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

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

Pirties kieto kuro pečius. Tel. 8 
645 08267

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

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

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

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

Kompiuteris procesorius AMD 
Athlon XP2100+1, 30 GHz, Ram 
– 1 gb, hdd 200 gb, du lcd 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, vyriškos striukės su kapi-
šonais. Kaina – nuo 12 Eur. Tel. 8 
313 54697, 8 604 57914

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

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

Įrašytos įvairios muzikos kasetės, 
diskai. Medalių kolekcija. Anti-
kvarinių laikrodžių kolekcija. Tel. 
8 600 61817

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. Tel. 
8 656 38881

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

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

Nuoma

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

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

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

Išnuomojamas garažas Baltašiš-
kėje. Tel. 8 623 29226

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

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

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

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

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

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

3 k. (65m²) butas 5/5 aukšte Vie-
čiūnuose. Tel. 8 650 99556

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Parduodamas sodas Dainavos 
sodų g. (100 kv.m., 6 arų sklypas, 
graži vieta, ribojasi su mišku, 
šalia visos miesto komunikaci-
jos). 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

Butas Šiltnamių g. 2 a iš 2 a. 
Paketiniai mediniai langai, uosio 
parketas, buit. technika, baldai, 
su visais patogumais ilgalaikei 
nuomai. Tel. 8 609 28835

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

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

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Parduoda kaladėlėmis malkas. 
Tel. 8 608 70658

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

Malkos kaladėmis. Tel. 8 656 
38881

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

Automobiliai ir jų dalys

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

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

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

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

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

„Audi A6“: 1997 m. pabaiga, 
dyzelis, 1,9 l, 81 kW, sedanas, 
tamsiai žalia, TA iki 2021 m. 10 
mėn. Kaina – 1400 Eur. Tel. 8 
614 01382

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

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

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

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

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Kviečiai, kvietrugiai, rugiai. Tel. 8 
616 11588

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

Perka

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

Perka garažą Baltašiškėje. Tel. 8 
662 81354 

Ieško darbo

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

29 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 679 03964

Plytelių klojėjas ieško darbo, tin-
kuoja. Tel. 8 628 56495

Ieško slaugės darbo slaugyti li-
gonius. Tel. 8 6 26 48705

24 m. vyras iš Varėnos rajono 
dirbęs Lentpjūvėje pagal indivi-
dualią veiklą miško darbus ieško 
darbo. Tel. 8 607 74522

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

58 m. moteris ieško slaugės 
darbo, turi patirtį ar bet kokio kito 
darbo. Tel. 8 605 05177

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

Nuomojamas 2 k. butas Ateities g. 1 a. 
150 Eur + komunaliniai. Tel. 8 687 15698

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

Visi vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 675 83453

Mašinų kėbulų ir žibintų poliravimas.
Tel. 8 610 66734

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

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

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 


