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Druskininkų ligoninės gydytojai pasitikrinti sveikatą 
kviečia ir moteris

VšĮ Druskininkų ligoni-
nė visą gruodžio mėnesį 
kvietė vyrus nelikti abejin-
giems savo sveikatai ir atlik-
ti kiekvienam vyrui svarbius 
profilaktinius sveikatos ty-
rimus, kartu atliekant ir pro-
statos specifinio antigeno 
(PSA) tyrimą. 

Ligoninės iniciatyva sulau-
kė didelio susidomėjimo ir 
tikrai daug druskininkiečių 
vyrų pasitikrino sveikatą. 

„Galime tik pasidžiaugti, 
kad didelio susidomėjimo 
sulaukusi programa ir akty-
vus pacientų dalyvavimas 
paskatino sukurti panašią 
programą ir moterims“, – pa-
sakojo Druskininkų ligoni-
nės direktorė Evelina Raulu-
šaitienė.

Svarbu pasitikrinti profilak-
tiškai

„Kad šeima būtų laiminga, turi 
būti sveika mama ir žmona. Aš, 
kaip moteris, myliu savo šeimą. 
Todėl pati rūpinuosi savo svei-
kata ir kviečiu ja pasirūpinti vi-
sas moteris“, – ragino Druski-
ninkų ligoninės direktoriaus 
pavaduotoja medicinai Jurgita 
Matuliauskienė.

„Labai svarbu neatidėlio-
ti sveikatos patikrinimo. Juk 
geriau kreiptis profilaktiškai, 
negu uždelsti ir ateiti per vėlai. 
Sveikatos programos ir skirtos 

profilaktikai, kad pasitikrintu-
mėme savo organizmo būklę. 
Atlikę profilaktinius tyrimus, 
galime eiti pas šeimos gydy-
tojus, gydytojus konsultantus, 
kad būtų nustatyta ar patiks-
linta diagnozė ir skirtas gydy-
mas“, – sakė Druskininkų ligo-
ninės klinikinės laboratorijos 
vedėja Miglė Kavaliukienė.

Taigi dabar ligoninės gydytojai 
ragina savo sveikata susirūpin-
ti ir moteris, siūlydami aktyviai 
dalyvauti prevencinėse sveika-
tos programose. 

Moters ištyrimo programa api-
ma ne tik pačius svarbiausius ir 
dažniausiai skiriamus laborato-
rinius tyrimus, bet ir retesnius, 
kurie apima skydliaukės hormo-
nus ir vėžinius žymenis. 

Ši programa leidžia įvertin-
ti bendrą organizmo būklę, at-
likus bendrą kraujo tyrimą, li-
pidogramą, įvertinus gliukozės 
koncentraciją kraujyje, nusta-
čius mikroelementų koncentra-
cijas organizme.

„Tiksliausiai atliktų tyrimų re-
zultatus įvertins mūsų ligoninėje 
dirbantis gydytojas konsultan-
tas ar Jūsų šeimos gydytojas, 
kuris atsižvelgs į Jūsų amžių, 
lytį, sveikatos būklę, ligos isto-
riją ir kitus faktorius bei pateiks 
galutinį įvertinimą“, – sakė E. 
Raulušaitienė.

Ji informavo, kad, siekiant nu-
statyti paciento ligos diagnozę, 

skirti gydymą, turi būti laiku atlik-
tas tyrimas, gauti tikslūs ir aiškūs 
rezultatai. 

„Druskininkų ligoninės kli-
nikinėje laboratorijoje diegia-
mi naujausi ir pažangiausi ty-
rimo metodai, todėl galime 
pasiūlyti aukščiausią atlie-
kamų tyrimų kokybę, greitus 
tyrimų rezultatus, patrauklią 
ir konkurencingą tyrimų kai-
ną. Laboratorija remiasi vidi-
nės kontrolės standartais ir 
išorinėmis kokybės vertinimo 
programomis, vadovaujamės 
tarptautiniais ir nacionaliniais 
standartais, – sakė Druskinin-
kų ligoninės direktorė. – Deja, 
dalyvaujančių prevencinėse 
programose skaičiai ligoninės 
vadovybės ir gydytojų neten-
kina. Akivaizdu, kad reikia kel-
ti žmonių sąmoningumą daly-
vauti aktyviau. Pacientams 
nebereikia vykti į didžiuosius 
šalies centrus ir laukti eilėse 
dėl tolimesnių tyrimų, daugu-
mą paslaugų galite gauti savo 
mieste“.

Dėl širdies ir kraujagyslių 
ligų ligoninėje galima pasiti-
krinti nemokamai!

VšĮ Druskininkų ligoninė kvie-
čia pacientus (vyrus nuo 40 iki 
54 metų ir moteris nuo 50 iki 64 
metų) dalyvauti širdies ir krau-
jagyslių ligų prevencijos progra-
moje. 

„Atvykęs į ligoninę tikrintis 
sveikatos pagal širdies ir krau-
jagyslių profilaktikos programą, 
pacientas, per pusdienį gaus 
tai, ko tektų laukti, jei tai būtų 
planinė pagalba, – teigė Drus-
kininkų ligoninės direktoriaus 
pavaduotoja medicinai Jurgita 
Matuliauskienė. – Tik būtina iš 
anksto registruotis ir tam pasi-
ruošti“.

Į programą – pagal kriterijus
„Į Druskininkų ligoninę spe-

cialiai pacientų konsultuo-
ti atvyksta iš Santarų klinikų 
kardiologas Vytautas Juknevi-
čius. Tai – dovana ne tik ligo-
ninei, bet ir pacientams, labai 
didelis palengvinimas šeimos 
gydytojams, kuriems tampa 
lengviau įkalbėti žmones daly-
vauti šioje programoje“, – tei-
gė ligoninės direktorė E. Rau-
lušaitienė.

Širdies ir kraujagyslių ligų 
profilaktikos programą finan-
suoja Valstybinė ligonių kasa 
iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo. 

Joje kartą metuose dalyvauja 
vyrai nuo 40 iki 54 metų ir mo-
terys nuo 50 iki 64 metų (imti-
nai). Sulaukusius šio amžiaus 
žmones šeimos gydytojai infor-
muoja apie galimybę dalyvauti 
nemokamoje 
profilaktikos 
programoje. 

Ligoninės gydytojai ragina savo sveikata susirūpinti ir moteris, siūlydami aktyviai dalyvauti prevencinėse sveikatos programose/Roberto Kisieliaus nuotrauka

5 psl.
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Specialiųjų tyrimų tarnyba 

pasitiki Druskininkų savivaldybės 
pateiktomis išvadomis

Druskininkų savivaldybė 
gavo Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) Kauno valdybos raštą, 
kuriame konstatuota, kad, su-
sipažinusi su Druskininkų sa-
vivaldybės pateikta išvada dėl 
korupcijos pasireiškimo tiki-
mybės nustatymo, STT priėmė 
sprendimą neatlikti korupci-
jos rizikos analizės Druskinin-
kų savivaldybės analizuotose 
srityse. 

Druskininkai, kaip ir visos kitos 
šalies savivaldybės, kasmet gau-
na iš STT tam tikras temas, pagal 
kurias pačios savivaldybės atlie-
ka analizę antikorupcijos aspek-
tu ir STT pateikia savo išvadas. 
Specialiųjų tyrimų tarnyba išna-
grinėja gautas išvadas ir nuspren-
džia, ar sutikti su jomis, ar pradė-
ti savo tyrimą.

Kaip teigė Druskininkų savival-
dybės Centralizuoto vidaus audi-
to skyriaus vedėja Vyda Amšie-
jienė, STT kasmet pateikia tam 
tikras veiklos sritis, kurias reikia 
įvertinti antikorupcijos požiūriu. 

2019 metais nuspręsta, jog ko-
rupcijos pasireiškimo tikimy-
bę tikslinga būtų nustatyti šiose 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos veiklos srityse: 

- teritorijų planavimas, savival-
dybės bendrojo plano ar savi-
valdybės dalių bendrųjų planų 
ir detaliųjų planų sprendinių įgy-
vendinimas, užtikrinant savival-
dybės infrastruktūros objektų plė-
trą, vykdant statytojo ir techninės 
priežiūros funkcijas;

- Savivaldybės kontroliuojamų 
įmonių bei įstaigų valdymo ir jų 
veiklos priežiūros vykdymas pa-
gal savivaldybės kompetenci-
ją (atkreipiant dėmesį į interesų 
konfliktų valdymą savivaldybės 
įstaigose ir įmonėse, įmonių ir įs-
taigų vykdomų viešųjų pirkimų or-
ganizavimą, sutarčių vykdymo 
kontrolės užtikrinimą, paramos 
teikimą, priėmimo į pareigas pro-
cedūrų organizavimą ir kontrolę).

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje sušauktas iš-
plėstinis Druskininkų jaunimo 
reikalų tarybos posėdis, o sau-
sio 16-ąją Druskininkų jauni-
mo užimtumo centre į pirmąjį 
šiais metais susitikimą rinkosi 
DSMT – Druskininkų savivaldy-

bės mokinių taryba. 
Jaunimo atstovai pateikė siūly-

mus ir rekomendacijas dėl nau-
jai rengiamos neformalių jauni-
mo grupių iniciatyvų programos, 
diskutavo savanorystės informa-
vimo, emocinės jaunimo gero-
vės ir pozityvios mokymosi aplin-

kos bei kitais, jaunimui aktualiais 
klausimais. 

Druskininkų savivaldybės jau-
nimo reikalų taryba taip pat pa-
tvirtino 2020 m. veiklos planą, o 
DSMT aptarė naujų narių atran-
kos klausimus ir artėjančias 2020 
metų veiklas bei iniciatyvas.

Druskininkų jaunimas aptarė 2020-ųjų veiklas ir 
iniciatyvas

Jaunimo atstovai pateikė savo siūlymus ir rekomendacijas, diskutavo savanorystės informavimo, emocinės jaunimo gerovės ir pozity-
vios mokymosi aplinkos bei kitais, jaunimui aktualiais klausimais/Laimučio Genio nuotrauka

Į posėdį susirinkę Druskinin-
kų savivaldybės tarybos Kon-
trolės komiteto nariai sprendė 
ne tik organizacinius klausi-
mus, bet ir nagrinėjo komite-
tui pateiktą gyventojų skundą. 
Posėdyje dalyvavo visi trys 
komiteto nariai, Savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnybos 
savivaldybės kontrolierius Si-
gitas Valentukevičius. 

Posėdžiui vadovavęs komite-
to pirmininkas Donatas Mizaras 
ir S.Valentukevičius supažindi-
no su praėjusių metų darbų atas-

kaita ir pristatė šių metų veiklos 
gaires. S.Valentukevičius pateikė 
tvirtinti Savivaldybės kontrolės ir 
audito tarnybos asignavimų pla-
ną 2020-iems metams. 

Komiteto narys Antanas Bal-
kė domėjosi, kada bus atlieka-
mas Savivaldybės turto auditas. 
Komiteto narys, mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius infor-
mavo, jog Savivaldybės turto 
auditas atliekamas šiuo metu, 
audito procese dalyvauja ir Vals-
tybės kontrolė. 

Komitetas nagrinėjo vieno dau-

giabučių gyventojų skundą dėl 
bendrovės „Druskininkų butų 
ūkis“ neva pateiktų nepagrįstų 
pasiūlymų dėl namo atnaujinimo. 
Komiteto posėdyje buvo paste-
bėta, kad namo gyventojai gali 
atsisakyti Druskininkų butų ūkio 
paslaugų ir rinktis kitą adminis-
tratorių arba steigti bendriją. 

Posėdyje buvo nuspręsta, kad 
Savivaldybė tarpininkaus Drus-
kininkų butų ūkio ir daugiabučio 
namo atstovų susitikimui, kad 
būtų surastas abi puses tenki-
nantis sprendimas. 

Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nariai sprendė ne tik organizacinius klausimus, bet ir nagrinėjo komitetui pateik-
tą gyventojų skundą/Laimučio Genio nuotrauka

Kontrolės komitetas nagrinėjo ir daugiabučio 
gyventojų skundą

Skelbiamas Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro direktoriaus 

pavaduotojo konkursas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,51 (parei-

ginės algos baziniais dydžiais).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams Druskininkų savival-

dybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo parei-
goms eiti:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su baka-
lauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštą-
jį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 
jam prilygintu išsilavinimu arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti patirties, rengiant ir įgyvendinant socialinės srities progra-
mas ir/ar projektus.

3. Gerai išmanyti ir taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, regla-
mentuojančius socialinį darbą, darbo santykius, viešuosius pirkimus.

4. Išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles, turėti 
patirties rengiant ir gebėti rengti teisės aktų projektus.

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
7. Mokėti užsienio kalbą.
8. Išmanyti darbo su klientais metodus.
9. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sava-

rankiškai priimti tinkamus sprendimus.
10. Gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, 

operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti.
Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos 

valdymo informacinę sistemą ( el. būdu per VATIS Prašymų teikimo mo-
dulį) privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinan-

čius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį 
kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gy-
venamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, 
išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines 
savybes); šiame sąraše išvardyti, kokius įgūdžius turi iš nurodytų kvali-
fikaciniuose reikalavimuose.

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savival-
dybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio drau-
dimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuo-
jamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių 
savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 
21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgy-
vendinimo“, 1 priedą).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkur-
so paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respu-
blikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Druskininkų sa-
vivaldybės interneto svetainėje, Druskininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centro  interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumen-
tus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime 
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumen-
tų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti 
pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai 
paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Druskininkų savivaldy-

bės Socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17, Druskininkai), Tel. (8 313) 
58 072; el. p. druskininkuspc@gmail.com 

Prašymo pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo 
modulį)
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Socialiniai pedagogai susipažino su 

„Saulutės“ sanatorijos  patirtimi
Vienas iš svarbiausių socia-

linių pedagogų metodinio bū-
relio tikslų – dalintis gerąją 
patirtimi. Šio tikslo įgyvendi-
nimui pasirinktas susitikimų 
organizavimas vis kitoje ug-
dymo įstaigoje ir sėmimasis 
naudingos patirties. 

Praėjusį pirmadienį Druskinin-
kų savivaldybės socialinių peda-
gogų metodinis būrelis kartu su 
kuruojančia švietimo skyriaus 
vyriausiąja specialiste Jurgi-
ta Naruckiene rinkosi Santa-
ros klinikų reabilitacijos skyriuje 
Druskininkų „Saulutė“ ir skyrių 
aptarnaujančiose „Saulės“ pa-
grindinės mokyklos sanatorinė-
se klasėse. Visiems buvo įdomu 
pamatyti, kaip veikia 67-us me-
tus skaičiuojanti ir gilias reabili-
tacijos tradicijas turinti vaikų sa-
natorija, išgirsti jos įkūrimo bei 
gyvavimo istoriją.

Specialistai aplankė biblioteką, 
kineziterapijos, ergoterapijos, fi-
toterapijos, sensorikos, sūkuri-
nės ir vertikalios vonių kabine-
tus, bendravo su specialistais, 
kurie papasakojo apie šių proce-
dūrų teikiamą naudą raidos su-
trikimų turintiems vaikams. Savo 
magija užbūrė sensorikos kam-
barys, kuriame susilieja spalvos, 
garsai, vaizdai ir kuria kosmoso, 
nerealios realybės įspūdį. Tai 
padeda atpalaiduoti arba stimu-
liuoti pojūčius, skatina bendrau-
ti ir pažinti aplinką komunikaci-
jos sunkumų patiriančius vaikus. 
Socialiniai pedagogai išbandė 
psichofizinės relaksacijos pro-
cedūrą, o įvaldytą atsipalaida-
vimo techniką galės sėkmingai 
taikyti po įtemptos darbo die-
nos. Daug teigiamų emocijų visi 
patyrė haloterapijos kambaryje, 
kuriame ne tik stiprino savo imu-
ninę sistemą, kvėpuojant druskų 
prisotintu oru, bet ir sugrįžo į vai-
kystę, kartu su mažaisiais paci-
entais stebėdami nuotaikingus 
animacinius filmukus. Visi apsi-
lankė sanatorinėse klasėse, ku-
riose per mokslo metus mokosi 
apie 1000 mokinių iš įvairių Lie-
tuvos kampelių, susipažino su 
mokymosi specifika, bendravo 
su mokytojais ir specialistais. 

Metodinė išvyka pavyko: pasi-

semta gerų emocijų, praplėstas 
akiratis, dar kartą įsitikinta, kad 
svarbiausia gyvenime – gera fi-
zinė ir emocinė sveikata. 

Socialiniai pedagogai ir toliau 

planuos savo metodinius susiti-
kimus vis kitose ugdymo įstaigo-
se, taip pat plės pažinimo ir ge-
rosios patirties sėmimosi ribas 
už savivaldybės ar Lietuvos ribų.

2-3 psl. Druskininkų  savivaldybės informacija

Ūkininkai ir žemės ūkio valdų valdytojai kiekvienais 
kalendoriniais metais privalo atnaujinti duomenis

Druskininkų savivaldybė informuoja žemės ūkio veiklos subjektus, kad žemės ūkio valdų (toliau – valda) 
valdytojams ir ūkininkams yra numatyta prievolė atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis 
kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims. 
Valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus 
valdos (ūkio) duomenų per registrų nuostatuose nustatytą terminą jie bus išregistruoti.

Atvykstant dėl ūkio ir (ar) valdos duomenų tikslinimo, būtina turėti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenis teikia ūkininko įgalio-

tas asmuo.
3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.
4. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius 

dokumentus, išduotus valstybės įmonės Registrų centro (nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, pa-
naudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telki-
nius).

Norėdamas išregistruoti ūkį ir (ar) valdą, ūkininkas pateikia ūkio įregistravimo pažymėjimus ir rašytinį 
prašymą išregistruoti jį iš Registro.

Informuojame, kad ūkininkai ir žemės ūkio valdų valdytojai gali savarankiškai duomenis atnaujinti, prisi-
jungiant prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo per Elektroninių valdžios 
vartų portalą, pasinaudoję Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elek-
troniniu parašu.

Prisijungti prie paslaugos Elektroninių valdžios vartų portale galima adresu: https://www.epaslaugos.
lt/portal/service/78420/26060?searchId=22686aa0-8998-44c9-bc90-3f1cb33e1fc5

Išsamesnė informacija teikiama ir duomenis galima atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos 
Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 56407) ir Viečiūnų se-
niūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47919) bei Ūkio skyriuje (Vasario 
16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 8 614 25826).

Specialistai aplankė biblioteką, kineziterapijos, ergoterapijos, fitoterapijos, sensorikos, 
sūkurinės ir vertikalios vonių kabinetus, bendravo su specialistais, kurie papasakojo apie 
šių procedūrų teikiamą naudą raidos sutrikimų turintiems vaikams/Druskininkų savivaldy-
bės archyvo nuotraukos

Antikorupcijos komisija 
nusiteikusi rimtam darbui

Vakar buvo sušauktas pirma-
sis šiais metais Tarybos narės 
Valės Šmitienės vadovauja-
mos Savivaldybės Antikorup-
cijos komisijos posėdis.

Komisija atsiskaitė už 2019 me-
tais atliktus darbus, patvirtino 
2020 metų veiklos planą, kuriame 
numatyta 16 tęstinių priemonių. 

Komisijos posėdyje buvo aptar-
ti nauji veiklos būdai ir  priemo-
nės, kurios padėtų skatinti visuo-
menės nepakantumą korupcijos 
apraiškoms. Savivaldybės Anti-
korupcijos komisiją sudaro 9 na-
riai – Savivaldybės tarybos nariai, 
seniūnaitis, visuomenės atstovai, 
savivaldybės kontrolierius.

Šiemet pirmą kartą posėdžiavo Savivaldybės Antikorupcijos komisija/Laimučio Genio 
nuotrauka

Druskininkuose – 30 sporto veiklų, 
pamėgti bėgimai ir nemokamas koncertas

Įkandin rekordinės Olimpinės 
dienos – ir rekordinis LTeam 
žiemos festivalis. Vasarą Klai-
pėdoje sporto ir pramogų mylė-
tojai galėjo išbandyti 100, o po 
mažiau nei mėnesio Druskinin-
kuose jų lauks taip pat rekordi-
nis skaičius sporto veiklų – 30.

Kiekvienas šventės visai šeimai 
dalyvis organizatorių palapinėje 
aktyvuos Dalyvio pasą, su kuriuo 
nemokamai galės išbandyti net 
30 sporto veiklų. „Snow arenoje“ 
ir šalia jos įrengtose palapinėse 
šiemet bus galima savo jėgas iš-
mėginti ledo alpinizmo, akmens-
lydžio, biatlono, rogučių, šaudy-
mo, ledo ritulio, greitojo čiuožimo, 
ekstremalaus bėgimo, sniegbri-
džių ir aibėje kitų rungčių.

„Kasmet matome vis didesnį 
žmonių susidomėjimą tiek Olim-
pine diena vasarą, tiek LTeam 
žiemos festivaliu žiemą, todėl 
natūraliai auga ir juose vykdo-
mų veiklų skaičius, – džiuginan-
čias tendencijas išskyrė Lietuvos 
olimpinio fondo (LOF) direktorius 
Mantas Marcinkevičius. – Šiemet 
žiema sniegu mūsų nelepina, to-
dėl tikimės, kad žiemos pramo-
gų išsiilgę lietuviai su šeimomis ir 
draugais gausiai sugūžės į Drus-
kininkus.“

Įveikdami rungtis, LTeam žiemos 
festivalio dalyviai rinks taškus, ku-
riuos dienos pabaigoje bus galima 
iškeisti į prizus – LTeam lipdukus, 
riešo treniruoklius, festivalio atmi-
nimo medalius, šiltas ausines, ka-
klaskares, kuprinaites, akinius nuo 
saulės ir termosus.

Didžiausia vienos rungties atli-
kimo vertė – 50 taškų. Tiek savo 
Dalyvio pasą papildys kiekvie-
nas, sudalyvavęs rytinėje „Impuls“ 
mankštoje, šiaurietiško ėjimo žygy-
je arba tradiciniais jau tapusiuose 
bėgimuose – lietuviškoje olimpinė-
je mylioje (1988 metrai) ir vaikų 500 
metų bėgime (iki 12 metų).

„Prizų medžiotojams išduosiu 
paslaptį – kiekvienas kirtęs lietu-
viškos olimpinės mylios ar vaikų 

bėgimo finišo liniją be taškų dar 
bus apdovanotas ir festivalio at-
minimo medaliais, – šyptelėjo M. 
Marcinkevičius. – Galimybes lai-
mėti daugiau ar vertingesnius pri-
zus padidins ir tai, kad Dalyvio 
paso veiklos bus vykdomos dvi 
dienas.“

Tiesa, abiejuose bėgimuose rei-
kalinga išankstinė registracija, 
nes kiekvienam startuosiančiam 
bus išduodamas specialus da-
lyvio numeris. Vaikų bėgimo re-
gistracijos anketą galima rasti čia 
http://bit.do/vaiku-begimas, o lie-
tuviškos olimpinės mylios – čia 
http://bit.do/olimpine-mylia.

Nors festivalis oficialiai vyks va-
sario 1-2 dienomis, organizatoriai 
pramogų paruošė ir išvakarėse į 
Druskininkuose atvyksiantiems 
žmonėms. Esant tinkamoms oro 
sąlygoms penktadienį nuo 17 iki 
22 val. „Snow arenoje“ veiks ne-
mokama ledo čiuožykla, kurią su 
savo pačiūžomis naudotis galės 
kiekvienas norintis, o 19 val. pra-
sidės sporto kino vakaras – di-
deliame ekrane bus rodomi dvie-
jų filmų seansai iš lapkritį vykusio 
Sporto kino festivalio repertuaro.

LTeam žiemos festivalyje abi die-
nas vyks ir mokamos varžybose, 
kuriose dėl geriausių vardų susi-
grums rogainingo, ledo alpinizmo ir 
bėgimo entuziastai (visos registraci-
jų anketos yra čia http://bit.do/lteam-
ziemos-festivalis-2020), žiūrovai 
taip pat galės išvysti visų jau pa-
mėgtas sporto talismanų ir sniego 
tinklinio varžybas. Be visų sportinių 
pramogų dalyviams ir Druskininkų 
miesto gyventojams bei svečiams 
organizatoriai padovanos ir nemo-
kamą Sauliaus Prūsaičio koncertą. 
Jo pradžia „Snow arenoje“ – vasario 
1-ąją, šeštadienį, nuo 19 val.

Septintą kartą rengiamą LTeam 
žiemos festivalį organizuoja LOF, 
Lietuvos tautinis olimpinis komi-
tetas, Druskininkų savivaldybė ir 
„Snow arena“.

Organizatorių informacija

Vytauto Dranginio nuotrauka
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DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO INICIATYVA – RAŠINIŲ CIKLAS APIE MOKYTOJUS SENJORUS

Mokytoja R. Gvazdaitienė: „Dėkoju Dievui už taip susiklosčiusį mano gyvenimą“
Buvusi ilgametė lietuvių kal-

bos mokytoja 95-erių Regina 
Gvazdaitienė savo užsispyri-
mu, energija ir meile gyvenimui 
spinduliuoja iki šiol. Ji nuola-
tos yra prisimenama buvusių 
mokinių, susitinka su buvu-
siomis kolegėmis, džiaugiasi 
bendravimu ir laiku su vaikais, 
anūkais bei giminėmis. 

Moteris iki šiol negaili patari-
mų, dalijasi meile ir atjauta ki-
tam, mėgaujasi esama kasdie-
nybe. Labai įdomi ir vingiuota 
R. Gvazdaitienės gyvenimo is-
torija. Stebina begalinis jos už-
sispyrimas, kantrybė ir noras 
tobulėti, įgyti išsilavinimą, ne-
likti tėvų prieglobstyje, net ir 
neturint lėšų mokslui.

Svajojo mokytis ir tobulėti
„Gimiau ir augau Širvintų rajo-

ne, netoli Kernavės, 1934 m. pa-
vasarį baigiau keturias klases, 
anuomet – skyrius. Tačiau 5-to 
skyriaus tais metais šalia namų 
neįsteigė, o iki Širvintų buvo toli, 
todėl dvejus metus praleidau tėvų 
namuose. Nuo mažų dienų mane 
supo idilė: labai aukštos kultū-
ros, geri, pozityvūs, darbštūs, 
stiprūs žmonės, aplink niekuo-
met nemačiau jokių ginčų, nesu-
tarimų. Bėdą ar kokią sudėtingą 
bendruomenės situaciją spręsda-
vo visi kartu – susirinkimuose ap-
svarstydavo, išsiaiškindavo ir nu-
tardavo. Prisimenu savo tėvelius, 
senelį – aukštos moralės ir kultū-
ros žmones, žinančius, kaip kitą 
nuteikti pozityviai, kaip padėti ap-
linkiniams. Nebuvome turtingi, tu-
rėjome vos 4 hektarus žemės. 
Tačiau tėvų išmonė ir darbštumas 
buvo pavyzdiniai. Mama vertėsi 
siuvėjos amatu, siūdavo neprie-
kaištingas, stulbinančio grožio 
sukneles, kurios šiandien prilygtų 
profesionaliausių dizainerių dar-
bams, prenumeravo „Chanel“ žur-
nalus. Norėjo, kad ir aš šio ama-
to išmokčiau, galėčiau užsidirbti ir 
susikrauti kraitį. O tėtis buvo ūki-
ninkas, savo sunkiu darbu šei-
mai norėjo suteikti viską, ką tuo 
metu išgalėjo. P. Cvirkos veikalas 
„Žemė maitintoja“ geriausiai api-
būdina, kaip buvo tais senais lai-
kais. O aš labai norėjau mokytis, 
tobulėti. Apžvelgdama savo gy-
venimo ratą, ypatingas akimirkas, 
nuolat pamenu daug situacijų, ku-
rios džiugina ir graudina. Daug 
kas širdyje išliks amžinai. Ir visa-
da prisimenu, kodėl būtent toks 
profesinio kelio pasirinkimas, kaip 
apsigyvenau Druskininkuose“, – 
šypsodamasi prisiminimais dalijo-
si R. Gvazdaitienė.

Pasak ilgametės lietuvių kalbos 
mokytojos, ji savo mamai visuo-
met sakė, kad geriau rūbą susia-
dys, nepavalgys, bet būtinai moky-
sis. Labai norėjo būti mokytoja, tai 
žinojo nuo pat jaunų dienų, nebi-
jojo net ir neištekėti. Svarbiausias 
tikslas ir gyvenimo šviesa buvo 
mokslas, žinios ir savirealizacija.

„Tęsiau mokslus Širvintose, ten 
praleidau vienerius mokslo me-
tus, o jau 1940 m. persikrausčiau 
į Vilnių pas tetą, įstojau į Vytauto 
Didžiojo gimnaziją. 1941 m., pasi-
rodžius vokiečiams ir prasidėjus 
suirutėms, neramumams, visas 
merginas iškėlė į Birutės gimna-
ziją. Asidūriau 4-oje gimnazijos 
klasėje. Vidurinę mokyklą baigiau 
per 5-erius metus, tuomet įstojau 
į Ukmergės mokytojų seminariją. 
Taip stipriai to norėjau ir tikėjau 
savimi, kad pasiskolinau užrašus 
iš ten besimokančių vyresnių stu-
dentų ir iškart įstojau į 3-ią kursą. 
Studijas baigiau 1944 m. pava-
sarį, tuomet Rytų Lietuvoje buvo 

pristeigta progimnazijų, todėl pa-
skyrimą gavau į Gelvonų progim-
naziją“, – apie savo profesinį kelią 
pasakojo mokytoja. 

R. Gvazdaitienė su šypsena ir 
pačiomis geriausiomis emocijos 
prisimena į darbą ją atvežusį tė-
velį. Ten tuo metu bėgiojo moki-
niai: antrokai ir trečiokai spėliojo, į 
kurią klasę ši mokinė keliaus. Pri-
sistatė, kad bus jų lietuvių kalbos 
mokytoja, nustebimo ir susigūži-
mo buvo išties nemažai, kol jauną 
mokytoją mokiniai labai pamilo, o 
lietuvių kalba tapo vienu mėgsta-
miausių mokomųjų dalykų. 

Ypatinga meilė – lietuvių kalbai
„Visos disciplinos man labai se-

kėsi, bet lietuvių kalba ypatingai 
patiko. Džiaugiausi, galėdama 
mokyti mokinius, perteikti visą 
kalbos vaizdingumą. Prisimenu, 
kai vienąkart skaičiau Jono Bi-
liūno „Liūdną pasaką“, o joje ru-
sai buvo vadinami „kacapais“. Aš, 
žinoma, skaičiau originalų tekstą, 
be jokios cenzūros. 

O jau vakare buvau iškviesta 
aiškintis, kokią uždraustą literatū-
rą skaitau. Atsilaikiau didvyriškai, 
paaiškindama, kad tai – literatūra, 
kuri įtraukta į mokomąją. Bet tuo-
metis gyvenimas buvo kaip ant 
skustuvo ašmenų“, – gyvenimo 
patirtimi dalijosi R. Gvazdaitienė. 

Ilgametė pedagogė, tik pradėju-

si savo profesinį kelią, labai sten-
gėsi pateisinti savo mokytojų, 
profesorių metodiką, kuria vado-
vavosi nuo studijų laikų. Žinoma, 
taisyklės – svarbios, tačiau svar-
biausia buvo jas perteikti individu-
aliai kiekvienam mokiniui, vyravo 
didelė pagarba, supratimas, įsi-
klausymas. Sunkiai susirgus my-
limai mamai, Regina sugrįžo dirb-
ti į mokyklą, buvusią arčiau tėvų. 
Deja, po mamos netekties čia jai 
vietos neliko – jaunutę ir visų my-
limą mokytoją buvo pakeitusi kita 
mokytoja. 

Buvę mokiniai, jų tėvai kovojo 
dėl inteligentiškos, visada besi-
šypsančios ir puikią mokymo me-
todiką turinčios mokytojos dar-
bo vietos. Netrukus ministerijoje 
buvo pranešta, kad gali grįžti į bu-
vusią darbovietę, uolūs mokinių ir 
tėvų skundai davė rezultatų. 

Bet Regina sulaukė pasiūlymo 
mokyti ir Dzūkijos krašte, Merki-
nėje, kurioje tuo metu vyko poka-
rio neramumai. 

Drąsi ir iššūkių nebijanti moky-
toja pasiryžo keliauti į  miestelį, 
kurio nė nežinojo ir niekada ne-

buvo ten buvusi.
Jauna, graži, savimi pasitikin-

ti mergina labai patiko Merkinės 
mokyklos direktoriui, tad ji, jaus-
dama stiprią meilę, gerumą, rū-
pestį ir pagarbą pamilo tą vyrą. 
Ir taip Regina Kanclerytė tapo 
Gvazdaitiene. 

Gera gyventi Druskininkuose
Šeimai persikėlus į Druskinin-

kus, labai ilgus savo profesinio 
kelio metus ji praleido, dirbdama 
tuometėje Druskininkų 1-ojoje vi-
durinėje mokykloje, kurioje išleido 
daugybę puikių mokinių laidų, ku-
riems su malonumu perdavė mei-
lę gimtajai kalbai. Ne vienas R. 
Gvazdaitienės mokinys pasirinko 
žurnalistikos ar lietuvių filologijos 
studijas. 

„Druskininkuose mokiau nuo 
1950 m. iki 1995 m., o pedagogi-
nio darbo stažas yra jubiliejinis – 
50 metų. Gera gyventi Druskinin-
kuose, labai smagu ir jauku buvo 
auginti vaikus, kurtis čia su šeima. 
Kad ir visko būta, pavyko aplink 
atrasti tiek mielų, gerų, nuoširdžių 
žmonių. Didžiuojuosi savo auklė-
tiniais. Šį profesinį kelią pasirinko 
ir Druskininkuose žinomi žmonės: 
L. Dudulienė, E. Vilkienė, A. Šu-
liauskas ir daugybė kitų. Kai šven-
tėme mokyklos dešimtmetį, orga-
nizavome labai gražią jubiliejaus 
šventę, buvo pastatytas baletas 
pagal K. Kubilinsko „Oželį kvai-
šelį“, šie prisiminimai patys gra-
žiausi ir tyriausi, šildo mano širdį 
iki šiol. Buvę mokiniai, studentai 
puolė padėti ir viską kurti drauge, 
širdis krūtinėje šoko iš laimės“, – 
neslėpdama šiltų prisiminimų kal-
bėjo R. Gvazdaitienė. 

„Labai smagu, kad po to senjo-
rai susibūrė drauge į senjorų klubą 
„Bičiuliai“ – vieninteliai tokie respu-
blikoje. Susirinkdavome kas mė-
nesį. Kiek pokalbių, kiek klegesio, 
kiek prisiminimų ir džiaugsmo aša-
rų būta! Kai sveikata leido, keliavau 
visur kartu.

Organizuodavome seminarus, 
konferencijas, pasikviesdavome li-
teratų, poetų, kitų įžymių žmonių, 
sukurdavome jaukų ir bičiulišką va-
karą. Dėkoju Dievui už visus gyve-
nimo vingius ir posūkius, lėmusius 
tokią įvykių seką. Esu dėkinga už 
puikią šeimą, vaikus, vyrą, su ku-
riuo kartu nugyvenom labai gražų, 
jaukų, šeimyninį, pagarbos, meilės 
ir šilumos apsuptą gyvenimą. Užsi-
spyrusiai pasiekiau savo tikslą tap-
ti mokytoja ir savo mokymu daugy-
bei žmonių įskiepijau meilę gimtajai 
kalbai. Džiugina buvusių auklėtinių 
padėkos, nuoširdūs pokalbiai su 
jais, susitikimai, geras žodis. Vi-
siems kasdien linkiu gyvenimo pil-
natvės, laimingų dienų, gerumo 
savoj širdy ir dalijimosi juo su kitu 
žmogumi“, – sakė R. Gvazdaitienė.

Parengė Simona Dailydaitė

R. Gvazdaitienė savo užsispyrimu, energija ir meile gyvenimui spinduliuoja iki šiol/Roberto Kisieliaus nuotrauka

R. Gvazdaitienė (kairėje) džiaugiasi, kad senjorai susibūrė į senjorų klubą „Bičiuliai“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Lietuvių kalbos mokytoja R. Gvazdaitienė su malonumu skirdavo laiko šokiui/Asmeni-
nio archyvo nuotrauka

R. Gvazdaitienė nuo mažens svajojo tap-
ti mokytoja/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Prie Vijūnėlės tvenkinio esančios tvoros likimą lėmė teismų maratonas

Milda Kuizinaitė 

Druskininkų savivaldybės kri-
tikų išreklamuota ir daugybės 
tarnybų apžiūrėta tvora šalia 
Vijūnėlės tvenkinio gali stovė-
ti. Nors neaišku, kas ją pasta-
tė, Aukščiausiasis teismas ne-
įžvelgė jokių priežasčių jos 
ardyti. 

Druskininkų pakraštyje jau ke-
lis dešimtmečius stovinčia tvora 
statybų inspektoriai pastaraisiais 
metais rūpinosi labiau nei stati-
niais nacionalinių parkų teritori-
jose. 

Dėl tvoros, stovinčios ša-
lia dirbtinio Vijūnėlės tvenkinio, 
aiškinosi net trys teismai. Sep-
tynerius metus trukusią disku-
siją šią savaitę nutraukė Aukš-
čiausiasis teismas (AT), galutine 
ir neskundžiama nutartimi pripa-
žinęs, kad tvora šalia Vijūnėlės 
tvenkiniu dabar vadinamo buvu-
sio hidrotechnikos įrenginio sto-
vi teisėtai ir jos griauti nėra pa-
grindo. 

Negana to, į nuolatinių Druski-
ninkų savivaldybės kritikų skun-
dus uoliai reagavusi ir į politinius 
žaidimus įsivėlusi Valstybinė te-
ritorijų planavimo ir statybos ins-
pekcija (VTPSI) patyrė ir nuosto-
lių – Druskininkų savivaldybei ji 
turės atlyginti 982 eurus bylinėji-

mosi išlaidų. 
Garsiosios tvoros istorija pra-

sidėjo dar 2012 metais, kai Na-
cionalinė žemės tarnyba (NŽT) 
Druskininkų savivaldybei leido 

naudotis žemės sklypu, esančiu 
šalia Klonio ir Turistų gatvių. 

Šioje teritorijoje buvo vielos 
tvora, neturinti savininko, todėl 
Druskininkų savivaldybė kreipė-

si į teismą, kad šis statinys būtų 
pripažintas bešeimininkiu ir per-
duotas savivaldybei. Teismas 
prašymą tenkino ir 2014 metais 
šeimininko neturinčią tvorą per-

davė Druskininkų savivaldybei. 
Kad toks statinys liktų, nepriešta-
ravo ir NŽT. 

Tačiau tvora užkliuvo į skun-
dus reagavusiems VTPSI spe-
cialistams. 2018 metais sta-
tybos inspekcija Druskininkų 
savivaldybės administracijai 
pateikė privalomą nurodymą – 
nugriauti tvorą arba gauti NŽT 
leidimą, kad ji galėtų stovėti to-
liau. Savivaldybė, jau anksčiau 
turėjusi NŽT sutikimą, su tokiu 
nurodymu nesutiko ir kreipėsi į 
teismą. 

Tais pačiais metais Alytaus 
apylinkės teismas pripažino, 
kad VTPSI reikalavimo vykdy-
ti nereikia, ir privalomą nuro-
dymą išardyti statinį panaikino. 
Savivaldybės pozicijai visą laiką 
pritarė ir NŽT. Praėjusiais me-
tais papildomų skundų sulauku-
si Statybos inspekcija Alytaus 
apylinkės teismo nutartį apskun-
dė Kauno apygardos teismui, o 
jis nusprendė, kad būtina vykdy-
ti privalomą VTPSI nurodymą – 
nugriauti tvorą. 

Druskininkų savivaldybė šią 
Kauno teismo nutartį apskundė 
Aukščiausiajam teismui, o jis ne-
įžvelgė jokių priežasčių nugriau-
ti tvorą.

„Lietuvos rytas“, 2020-01-18 

Aukščiausiasis teismas nutarė, kad griauti šios tvoros nėra pagrindo/Laimučio Genio nuotrauka

Aukščiausiasis teismas: Druskininkų savivaldybė teisi
Praėjusią savaitę Lietu-

vos aukščiausiasis teismas 
priėmė galutinę ir neskun-
džiamą nutartį garsiosios 
Druskininkų tvoros byloje: 
tvora teisėta ir nėra jokių 
priežasčių ją griauti. 

Visa šios istorijos esmė, kad 
1960 metais prie tuometinės 
kompostavimo aikštelės pa-
statyta tvora, šiuo metu juo-
sianti hidrotechninį įrenginį, 
yra valstybinėje žemėje ne-

toli mero namų. Vietiniai po-
litikieriai, siekdami apjuodin-
ti merą ir mesti absurdiškų 
įtarimų šešėlį Savivaldybei, 
daugiau nei septynerius me-
tus dėl šios bešeimininkės 
tvoros beldėsi į visas institu-
cijas, nors ši dar 2014 metais 
teismo sprendimu buvo per-
duota Savivaldybei. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administraci-
jos direktorė: „Mano nuomone, ši tvoros istorija buvo ne kas kita, 
kaip visiems žinomų vietinių veikėjų politinės intrigos, siekiant bet 
kokia kaina pakenkti merui ir sumenkinti Savivaldybės dalykinę re-
putaciją. Juk tvora jiems rūpėjo tik dėl to, kad yra netoli mero namų. 
Žinomos ir kitos šių politikierių intrigos, tarp jų – ir Latežeryje esanti 
mero močiutės sodyba. Beje, visos Latežerio kaimo sodybos stovi ant 
upelio kranto, bet tiems veikėjams užkliuvo tik mero. Kai nesugebi 
garbingai laimėti rinkimų, tai imi drabstytis purvais? 

Džiugu, kad Aukščiausiasis teismas pagaliau padėjo tašką šioje is-
torijoje, o Savivaldybė atgaus 2000 eurų, kuriuos išleido bylinėjimuisi. 
Tuos pinigus turės sumokėti Statybų inspekcija, kuri kelerius metus 
gaišino Savivaldybės laiką teismuose, reikalaudama iš savivaldybės 
neįmanomų dalykų, galimai uoliai vykdydama kažkieno nurodymus“. 

Druskininkų ligoninės gydytojai pasitikrinti 
sveikatą kviečia moterisAtkelta iš 1 psl.

Atliekami reikiami tyrimai, ku-
rių metu ir nustatomi rizikos 
veiksniai. 

Išaiškins rizikuojančius su-
sirgti

Pasak ligoninės administraci-
jos darbuotojų, žmonėms, nu-
tarusiems pasitikrinti sveikatą 
ir dalyvauti programoje, kardio-
logas atliks detalius širdies ir 
kraujagyslių tyrimus, nustatys 
rizikos veiksnius bei koreguos 
tolimesnį žmogaus gyvenimo 
būdą, jei paaiškėtų, kad susirgti 
širdies ligomis rizika didelė.

Medikai informuoja, kad rizikuo-
jančių susirgti tikrai daug. Statis-
tika teigia, jog Lietuvoje mirtin-
gumas nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų beveik dvigubai didesnis, nei 
Europos Sąjungos šalyse. 

Išsivysčiusiose šalyse mirtin-
gumas mažėja, kai kuriose ša-
lyse sumažėjo trečdaliu, o Lie-
tuvoje skaičiai pakito mažai.

Stengtis reikia patiems
„Ši programa – tai pirminė pre-

vencija, nes dauguma dalyvau-
jančių dar neserga širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Tad ir gy-

dymo jiems dar nereikia – pa-
kanka sureguliuoti rizikos veiks-
nius, kraujospūdį, cholesterolį. 
Rizikos veiksnių korekcija vyk-
doma, sureguliavus mitybą, pa-
cientas turi labai pasistengti, 
kad rizika, kiek įmanoma, ma-
žėtų. Tai būtina, kad žmogus iš-
vengtų kardiovaskulinių įvykių 
– širdies infarkto ar širdies ne-
pakankamumo“, – laiku susirū-
pinti sveikata kviečia Druskinin-
kų ligoninės gydytojai. 

Druskininkų ligoninės 
informacija

„Labai svarbu neatidėlioti sveikatos patikrinimo, geriau kreiptis profilaktiškai, o ne uždelsti ir ateiti per vėlai“, – įsitikinusios Druskininkų 
ligoninės gydytojos B. Stoncelienė (kairėje) ir M. Kavaliukienė (dešinėje) /Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Bibliotekoje pristatyta 
E. Kuckailio knygos 
„Partizano žiedas“

Praėjusį antradienį Druskinin-
kų savivaldybės viešojoje bibli-
otekoje buvo pristatyta naujau-
sia vieno iš pirmųjų atkurtos 
Lietuvos kariuomenės savano-
rių, 1999-2005 metų misijų Ko-
sove, Afganistane ir Irake da-
lyvio, Sausumos pajėgų Juozo 
Lukšos mokymo centro snai-
perių rengimo centro eksperto 
Ernesto Kuckailio knyga ,,Par-
tizano žiedas“. Tai – jau penk-
toji šio autoriaus knyga. Pirmoji 
knyga „Trispalvio erelio skry-
dis. Eskadrono „Erelis02“ mi-
sija Afganistane 2002-2003 m.“ 
pasirodė 2012-aisiais, antroji – 
„Pavasarį paukščiai sugrįžta“ 
– 2015-aisiais, trečioji – „Tylūs 
žingsniai per samanas“ – 
2016-aisiais, o ketvirtoji – „Laiš-
kai iš Varviškės“ – 2018-aisiais.

Naujoje knygoje pasakojama, 
kaip Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas, lydimas kelių partizanų 
nuo plačių Kazlų Rūdos miškų 
keliauja pas žemaičius į 1949 m. 
vasarį vykusį Lietuvos partizanų 

vadų susitikimą. Jame buvo pa-
skelbtas svarbiausias partizani-
nio karo dokumentas – Deklaraci-
ja, sujungusi 1918-ųjų Lietuvą su 
miškuose laisvę vis dar saugan-
čiais laisvės kovotojais. 

Knygoje realūs įvykiai interpre-
tuojami, pasitelkus istorinę doku-
mentiką ir archeologinius tyrinėji-
mus. Į pasakojimą apie partizanų 
vadų susitikimą ir susirėmimą su 
enkavėdistais Užpelkių miške au-
torius taip pat įterpia kai kuriuos 
Jėgerių bataliono kūrimosi epizo-
dus, rasdamas gana daug pana-
šumų tarp partizanų ir jėgerių vei-
klos taktikos. 

Renginį vedė ir ištraukas iš nau-
jausios E. Kuckailio knygos „Par-
tizano žiedas“ skaitė Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Druskininkų 
šaulių kuopos vadas ir Karių rea-
bilitacijos centro specialistas Ra-
mūnas Šerpetauskas.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta naujausia vieno iš pirmųjų at-
kurtos Lietuvos kariuomenės savanorių E. Kuckailio (viduryje) knyga ,,Partizano žiedas“/
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Žinia apie Druskininkus – jubiliejinėje turizmo ir 
laisvalaikio parodoje Nyderlanduose

VšĮ Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro at-
stovai kartu su kolegomis iš 
Klaipėdos, Nidos, Palangos 
ir Gargždų dalyvavo Utrech-
te (Nyderlandai) surengtoje 
50-ojoje tarptautinėje turizmo 
ir laisvalaikio parodoje „Va-
kantiebeurs 2020“. Tai – vie-
na iš didžiausių ir gausiausiai 
lankomų turizmo parodų vi-
suose Nyderlanduose. Prista-
tyti keliones į savo šalį kas-
met atvyksta atstovai iš viso 
pasaulio. Šiais metais paro-
doje prisistatė 1147 dalyviai iš 
120 pasaulio šalių, darbavo-
si 13 462 turizmo profesiona-
lai, o ją aplankė daugiau kaip 
110 000 lankytojų, kurie vidu-
tiniškai parodoje praleisdavo 
5 val. 11 minučių. 

Pirmoji parodos diena buvo 
skirta turizmo profesionalams, 
kitos – visiems lankytojams. 
Jungtinį Druskininkų ir Pamario 
krašto stendą aplankiusieji turė-
jo galimybę susipažinti su Lie-
tuvos turizmo ištekliais. Drus-
kininkų TVIC atstovai pristatė 
kurorte teikiamas apgyvendini-
mo, maitinimo, SPA paslaugas, 
taip pat ir aktyvaus laisvalaikio 
praleidimo galimybes, lankyti-
nas vietas bei renginius. Susi-
domėję kelionėmis Lietuvoje, 
informacijos apie šalį parodos 
lankytojai galėjo rasti olandų 
bei anglų kalbomis. 

Pirmąją dieną stendas sulau-
kė gausaus būrio turizmo profe-
sionalų, besidominčių Lietuva ir 
Druskininkais. Stende apsilankė 
kelionių kemperiais organizato-
rių „ACSI“, „Mir Tours Services 
GmbH“ bei „ANWB“ atstovai, 
kurie atnaujino savo žinias apie 
kurortą, pasiėmė literatūros ir 
džiaugėsi, kad sulaukia labai 
gerų atsiliepimų iš savo klientų, 
kurie atvažiuoja į Druskininkus. 
Kaip kalbėjo kelionių organiza-
torius bei Lietuvos ir Druskinin-
kų mylėtojas Evert van Beilen, 
Lietuva – puiki šalis atostogoms, 

o Druskininkai – geriausia vie-
ta, nes čia galima rasti viską, 
ko reikia puikioms atostogoms. 
Jam pritarė ir sutuoktinių pora iš 
Apeldoorno (Nyderlandai) Dean 
ir Fenna: „Kai pirmą kartą prieš 
11 metų pasirinkome kelionę su 
„ACSI“ po Pabaltijo šalis, labai 
jaudinomės, nes niekada nebu-
vome keliavę į Rytus toliau nuo 
Berlyno (Vokietija). Bet kai nu-
vykome ir pamatėme, kokios tai 
gražios šalys, kokie geri žmo-
nės, skanus maistas, įdomi kul-
tūra, jaudulys dingo. Mes mė-
gavomės tomis atostogomis. 
Dabar kas antrus metus būti-
nai aplankome Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo šalis, ir taip pat mie-
lai užsukame į Druskininkus, ku-
rie mus sužavėjo savo ramybe 
ir žaliuojančiais parkais. Apsi-
stojame Druskininkų kempinge, 
mielai lankome įdomias vietas, 
tokias, kaip Grūto parkas ar A. 
Česnulio skulptūrų ekspozicija. 
Tai – tikrai unikali vieta, nes nie-
ko panašaus nesame matę nie-
kur kitur“. 

Ne tik Dean ir Fenna parodos 
metu minėjo, kad jau yra ne kar-

tą aplankę Lietuvą bei Druski-
ninkus, ir jiems čia patiko.

Jeigu praeityje Nyderlandų tu-
ristą buvo galima apibūdinti, 
kaip daugiau kaip 60-ies sulau-
kusį asmenį, keliaujantį su an-
trąja puse kemperiu, gyvenantį 
kempinguose, besidomintį kul-
tūriniu ar gamtiniu turizmu, tai ši 
tendencija po truputį ima keistis. 
Šios parodos metu buvo paste-
bėtas jaunesnės kartos turistų 
susidomėjimas kitokiu apgyven-
dinimo tipu ir keliavimo būdu, 
domėjimasis viešbučiais, skry-
džiais į Lietuvą, aktyvaus poilsio 
galimybėmis, renginiais. 

Taigi galima teigti, kad vis dau-
giau jaunesnių žmonių domisi 
galimybėmis apsilankyti Lietu-
voje. 

Stendą parodoje taip pat ap-
lankė LR ambasadorius Nyder-
landuose Vidmantas Purlys. 
Vizito metu buvo aptartos ben-
dradarbiavimo galimybės, rinko-
daros projektai, Nyderlandų tu-
ristų keliavimo ypatumai.

Druskininkų TVIC 
informacija

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro atstovai kartu su kolegomis Utrech-
te (Nyderlandai) surengtoje 50-ojoje tarptautinėje turizmo ir laisvalaikio parodoje „Vakan-
tiebeurs 2020“ pristatė kelionių į Lietuvą ir Druskininkus galimybes/Druskininkų TVIC ar-
chyvo nuotraukos
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„Menų kalvėje – druskininkiečių kalėdinė paroda „Pokalbiai“

Amatų centre „Menų kalvė“ 
veikia druskininkiečių meni-
ninkų kūrybos darbų kalėdi-
nė paroda „Pokalbiai“. Kaip ir 
kasmet, prieš pat naujuosius 
metus Druskininkų krašto kū-
rėjai susirinko pabendrauti 
ir pasidžiaugti per metus su-
kurtais naujais kūriniais. Šie-
met kiekvienas parodos auto-
rius pristatė po du kūrinius. 
Ekspozicijoje galima pamatyti 
įvairaus žanro, skirtingos sti-
listikos darbus.

Parodos autorius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, menininkų draugai, bičiuliai 

ir artimieji.
Kaip ir kasmet, renginiui žais-

mės suteikė „Menų kalvės“ vei-
klos koordinatorės Ingridos Gri-
niūtės pasiūlytas žaidimas. Iš 
pradžių ekspozicijoje pateikiamų 
kūrinių autoriai nebuvo nurodyti 
– juos pagal braižą ar savitą stilių 
turėjo atspėti parodos atidaryme 
dalyvavę menininkai ir svečiai.

Stebint šios parodos kūrinius 
neapleidžia jausmas, kad tai 
jau yra tau pažįstama – artima, 
brangu. Priverčiantis sustoti Ka-
lėdų kuklumo spindesys, pava-
sariais tirpstančios žiemos, dar 
nepažinta seno draugo pusė, 
nostalgija ir susikaupimas, arti-

mi tėviškės toliai, pilnatvė, sie-
los nerimą gydantis Rūpintojėlio 
žvilgsnis, jaukūs mamos apka-
binimai, gėlėtas jaunystės šėls-
mas, viltingos bičiulystės intriga 
ir lūkesčiai, kantrybė, nurami-
nantis gamtos prieglobstis, pa-
tirties simboliai virš slenksčio į 
Naujuosius metus... 

Parodoje savo kūrybos darbais 
kalbasi: Alė Kalėdienė, Giedrius 
Bocisas, Eglė Vitonienė, Ugnė 
Vitonytė, Elma Šturmaitė, Dia-
na Lukošiūnaitė, Adelbertas Ne-
dzelskis, Raimonda Bolienė, Rai-
mondas Šalaševičius, Gintautas 
Akstinas, Lina Kabelkaitė, An-
tanas Česnulis, Laima Griškevi-

čienė, Vytautas Česnulis, Lina 
Raškauskienė, Indrė Svirskaitė, 
Deividas Sinkevičius, Juozas Ka-
valiauskas, Rūta Burbulė, Romu-
aldas Povilanskas, Natalja Bulo-
tienė, Daiva Stoncelienė ir Onutė 
Zakarienė. 

„Kalėdinė paroda „Pokalbiai“ 
– tai šventė kuriantiems druski-
ninkiečiams menininkams, kartu 
ir jų kūrybos gerbėjams. Džiau-
giamės galėdami pakviesti juos 
susiburti Amatų centro „Menų 
kalvė“ parodų erdvėje ir pajaus-
ti bendrą kūrėjo dvasią, kuriai 
sparnus suteikia ši maža meno 
Meka – Druskininkai, – per paro-
dos atidarymą kalbėjo I. Griniūtė. 

– Bendravimas yra neatsiejama 
žmogaus gyvenimo dalis. Tiki-
mės, kad „Pokalbiai“ šio kraš-
to menininkams taps gražia tra-
dicija palydėti turtingus kūrybos 
metus, pasidalinti mintimis, įspū-
džiais, patirtimi, palinkėjimais 
sau ir kitiems. Linkime, kad kie-
kvienais naujais kūrybos metais 
„Menų kalvėje“ šmėsteltų Deja 
vu, kad jau buvote čia ir taip kal-
bėjotės, matėte vieni kitų kūry-
bą – ir vėl susitikote dalintis tuo, 
ką sukūrėte, nes nekurti – tiesiog 
negalite!“. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Kalėdinė paroda „Pokalbiai“ – tai šventė  ir kuriantiems druskininkiečiams menininkams, ir jų kūrybos gerbėjams/Laimos Rekevičienės nuotraukos

BUD TAILANDO 
MASAŽAI

1 VAL. – 35 EUR
V. Kudirkos g. 37, 

Druskininkai
Svečių namai 

„Senasis paštas“
Tel. 8 693 52720

Gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos – 
Druskininkų kardiologijos centre

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dirban-
tis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje

Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Užsakymo Nr. MDR-238-01

Druskininkų kultūros centras skelbia Druskininkų kultūros centro turto – patalpų patikėjimo tei-
se valdomame pastate Alėjos g. 3, Leipalingyje, Druskininkų sav. (unikalus pastato Nr. 5997-4007-
3012, nuomojamų patalpų indeksas 1-35 (17,26 kv. m)) nuomos viešą konkursą.

Informacija apie turto nuomos konkursą skelbiama Druskininkų savivaldybės interneto tinklapyje www.
druskininkusavivaldybe.lt ir Druskininkų kultūros centro interneto tinklapyje www.druskininkukulturoscen-
tras.lt

Nuomos terminas – 3 metai, minimalus mėnesio nuompinigių dydis – ne mažiau kaip 15,00 Eur per mė-
nesį.

Pradinis trijų mėnesių nuompinigių dydžio įnašas turės būti sumokėtas pavedimu į Druskininkų kultūros 
centro sąskaitą banke.

Užklijuotame voke pateiktos paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 30 d. darbo dienomis 10.00–12.00 
val. Druskininkų kultūros centre, 3 kabinete, Vilniaus al. 24, Druskininkai.

Komisijos posėdis (vokų atplėšimas) nuomos konkurso laimėtojui išaiškinti įvyks 2020 m. sausio 30 d. 
14.00 val. Druskininkų kultūros centre, 3 kabinete, Vilniaus al. 24, Druskininkai.

Papildoma informacija teikiama Druskininkų kultūros centre adresu Vilniaus al. 24, Druskininkai, 3 kabi-
netas arba el. paštu projektai@druskininkukulturoscentras.lt

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursai – pedagoginio išsilavinimo 
neturintiems asmenims

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų tikslas – suteikti galimybę asmenims, laisviesiems moky-
tojams, pavyzdžiui, menininko statusą turintiems asmenims, kultūros darbuotojams ir panašiai, norintiems 
ir siekiantiems vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas.

Kursų programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių akademinių valandų ir 60 sava-
rankiško darbo akademinių valandų.

Kursą sudaro trys modeliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos. Kiekvienam moduliui skiriama po 
40 kontaktinių akademinių valandų ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų.

Mokymo formos: paskaitos, nuotolinis mokymas (bus suteikta kiekvienam dalyviui Moodle prieiga dar-
bui 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 
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Druskininkų JUC laukia savanorių 
iš Europos šalių

Druskininkų jaunimo užim-
tumo centras (JUC), gavęs fi-
nansavimą Europos Sąjungos 
programos „Europos solida-
rumo korpusas“ finansuoja-
mas projekto „Veiklus jauni-
mas – veikli bendruomenė“, 
nuo rugsėjo mėnesio ilgalaikei 
savanorystei pasikvies į Drus-
kininkus savanorius iš ES ša-
lių. Kaip sakė įstaigos direkto-
rė Aušra Nedzinskienė, mūsų 
mieste planuojama priimti tris 
savanorius, kurie savanoriaus 
„Atgimimo“ mokykloje ir lop-
šelyje-darželyje „Žibutė“ ir, ži-
noma, Druskininkų JUC.

„Pagaliau, gavę finansavimą, 
sulauksime savanorių iš Euro-
pos Sąjungos arba šalių partne-
rių“, – džiaugėsi JUC direktorė A. 
Nedzinskienė. Ji papasakojo, kad 
JUC pateikė paraišką projekto fi-
nansavimui, o „Atgimimo“ moky-
kla ir lopšelis-darželis „Žibutė“ 
aktyviai bendradarbiavo ir pa-
reiškė norą prisidėti prie projek-
to. Visos trys minėtos įtaigos yra 
akredituotos priimti savanorius iš 
Europos Sąjungos.

Druskininkų JUC projektų ko-
ordinatorė Gerda Zubavičienė 
sakė, kad, planuojant savanorys-
tės projektą, pirmiausia buvo gal-
vojama, ką savanoriauti atvykę 
jaunuoliai galėtų nuveikti Drus-
kininkuose: „Kadangi JUC dirba-
me su jaunimu, tai mūsų įstaigoje 
savanoriausiantis jaunuolis galės 
„pasimatuoti“ jaunimo darbuotojo 
profesiją, susipažinti su jos dar-
bo kasdienybe, užmegzti santy-
kius su jaunais žmonėmis, save 
realizuoti šioje veikloje. Galbūt jis 
įtrauks į savo veiklas ir mūsų ben-
druomenės jaunimą?“.

Gerda pasakojo, kad JUC jau 
turi panašios patirties, bendrau-
jant su savanoriais iš užsienio. Į 
jaunimo veiklas jau buvo įsitrau-
kusi italė Frederika, savanoriavu-
si Druskininkuose. JUC projek-
tų koordinatorės žodžiais, labai 
įdomu pažinti kitos šalies žmogų, 
kitą kalbą, kitą kultūrą: „Bendravi-
mas su kitos šalies piliečiu ugdo 
ir toleranciją, ir smalsumą, ir norą 
pažinti, skatina keliauti, pažinti ki-
tas kultūras ir tapti platesnių pa-
žiūrų žmogumi. Smagu ir įdomu 
pažinti šalį, iš kurios atvyko ben-
draamžis, per jo pasakojimus ir jo 
patirtis. Tas žmogus kartu atsive-
ža nemažai savo šalies“.

„Manau, kad JUC galėsime pa-
siūlyti labai plačias galimybes at-

vykusiam savanoriui. Juk jaunimo 
darbuotojas  su pas mus besilan-
kančiais jaunais žmonėmis kartu 
bendrauja, žaidžia stalo žaidimus, 
muzikuoja, drauge mokosi, disku-
tuoja, sportuoja. Viskas priklauso 
nuo to, ko atėjęs jaunas žmogus 
tą akimirką labiausiai nori. Jau-
nimo darbuotojas tiesiog prisitai-
ko prie jaunimo poreikių, kartu su 
jaunuoliais mokosi ir pats, priima 
įvairius iššūkius. Jis ir pats savyje 
atranda naujų savybių, būdamas 
kartu su jaunais žmonėmis“, – pa-
sakojo A. Nedzinskienė.

Visos trys projekte dalyvaujan-
čios Druskininkų įstaigos pripažino, 
kad įdomiausia būtų, jei atvyktų sa-
vanoriai iš trijų skirtingų šalių. „At-
vykę į mūsų miestą, jie turės naujų 
iššūkių, nes gyvens viename bute, 
dalinsis buities rūpesčiais, ben-
draus, turės laikytis visiems priim-
tinų taisyklių. Manome, kad būda-
mi trise, jie smagiau leis laisvalaikį, 
jiems bus įdomiau gyventi nepažįs-
tamame mieste. Manome, kad ir 
mūsų mažai Druskininkų bendruo-
menei bus dovana, kai sulauksime 
savanorių iš trijų šalių“ – sakė pro-
jekto iniciatorė A. Nedzinskienė.

„Patys džiaugiamės, kad ir pas 
mus besilankantis Druskinin-
kų jaunimas, ir mes patys įgysi-
me trijų kalbų įgūdžių – tikimės, 
kad tikrai sulauksime savanorių iš 
skirtingų šalių, tobulėsime, ben-
draudami angliškai. 

Ir viena iš veiklų, kurias jiems 
siūlysime, – mokyti tos šalies kal-
bos ne tik mūsų jaunimą, bet ir 
visą bendruomenę, žmones, ku-
rie tuo domėsis“, – pasakojo G. 
Zubavičienė.

Mokykloje ir lopšelyje-daržely-
je savanoriausiantys jaunuoliai, ži-
noma, negalės atlikti tų funkcijų, 
kurios tenka mokytojams ar auklė-
tojams. Jie tiesiog turėtų apjungti 
bendruomenę, organizuoti veiklas 
pertraukų metu, po pamokų, burti 
jaunuolius įdomiai veiklai. 

Lopšelyje-darželyje savanoriai 
taip pat galės pasiūlyti naujų da-
lykų, įtraukti mažuosius į jiems 
patrauklias veiklas, padėti pla-
čiau susipažinti su pasauliu. Žino-
ma, dirbdami ugdymo įstaigose, 
savanoriai galės „pasimatuoti“ ir 
pedagogų profesiją, susipažinti 
su jos specifika, pamatyti prakti-
nę jos pusę. 

Savanoriai abejose įstaigo-
se turės tutorius – vadovus, ku-
rie jiems padės adaptuotis naujo-
je aplinkoje – JUC, mokykloje ar 

lopšelyje-darželyje, padės įsiver-
tinti kompetencijas pasirinktoje 
savanorystės srityje. Taip pat bus 
vienas mentorius visiems trims 
savanoriams, kuris padės susi-
gaudyti mieste, pavyzdžiui, kaip 
nuvykti į vieną ar kitą vietą, paro-
dys, kur yra sveikatos priežiūros 
įstaigos, parduotuvės ar pramo-
gų vietos laisvalaikio praleidimui.

Kaip sakė A. Nedzinskienė, 
Druskininkuose savanoriai gyvens 
ir dirbs 9 mėnesius – visus moks-
lo metus: „Vasarą jaunimas įsilieja 
į darbo rinką, dalyvauja stovyklose 
ar išvyksta iš miesto atostogauti ar 
dalyvauti įvairiose projektuose. 
Todėl būtent mokslo metų laikas 
yra tinkamiausias visoms trims įs-
taigoms priimti savanorius“. 

„Pirmą kartą priimame pas mus, 
norime, kad tai būtų geras star-
tas, – sakė Gerda. – Norime, kad 
ir druskininkiečiai sužinotų, kad 
yra tokia galimybė išvykti į kitą 
šalį savanoriauti ir „pasimatuoti“ 
tam tikrą profesiją, įgyti patirties. 
Juo labiau, kad dabar daugelis 
jaunuolių po mokyklos net nesto-
ja niekur, o stengiasi ieškoti savęs 
ir tik tada apsispręsti, ko nori pa-
siekti gyvenime ir kokią profesiją 
norėtų įgyti“. 

JUC sulaukia nuolatinių pasiūly-
mų iš įvairių organizacijų, kviečian-
čių savanorius. Taigi ir druskininkie-
čiams atsiveria puikios galimybės 
išvykti į kitas šalis. O kartais būtent 
išvykimas ir savanorystė suteikia 
pasitikėjimo savimi, tikėjimo savo jė-
gomis. Jau yra jaunųjų druskininkie-
čių, kurie buvo išvykę savanoriauti. 
JUC atstovės informavo, kad ir da-
bar jaunuoliams siūlomos ilgalaikės 
ir trumpalaikės savanorystės gali-
mybės Bulgarijoje. 

Savanorius priimanti organizaci-
ja pasirūpina jaunuolio apgyven-
dinimu, pasirūpinama jo maitini-
mu arba jam skiriami dienpinigiai 
maistui ir kišenpinigiai. Jaunimas 
turi nuolatinį užimtumą, dirba visą 
darbo dieną nuo pirmadienio iki 
penktadienio. 

„Pirmą kartą priimsime savano-
rius, mums tai bus didelis iššūkis. 
Tikimės, kad jie bus pirmiausia 
savo šalių ambasadoriai Druski-
ninkuose, o vėliau – Druskininkų 
ambasadoriai savo šalyse. Pada-
rysime viską, kad viešnage mūsų 
kurorte jie būtų patenkinti“, – min-
timis dalijosi JUC direktorė A. Ne-
dzinskienė.

Druskininkų JUC informacija

„Pagaliau sulauksime savanorių iš Europos Sąjungos arba šalių partnerių“, – džiaugėsi JUC direktorė A. Nedzinskienė ir  projektų ko-
ordinatorė G. Zubavičienė/Deivido Laukionio nuotrauka

Švietimo centro erdvėse 
– Justino Kygos pieštų 

automobilių paroda

Piešta ar fotografuota? Pir-
miausia toks klausimas kyla, 
apžiūrint Justino Kygos pieš-
tų realistinių automobilių paro-
dą, eksponuojamą Druskininkų 
švietimo centro fojė erdvėse. 
Šioje parodoje eksponuojami 
2016-2019 m. mišria technika 
sukurti darbai.

Nuo pat vaikystės meilė auto-
mobiliams ir pomėgis piešti Jus-
tino neapleidžia iki šiol. Vaikinas 
sako, kad laisvalaikiu piešia ne tik 
automobilius, bet būtent ši tema 
nuo pat mažens – pati mėgsta-
miausia. 2007 m. iš tuo metu Lie-
tuvoje leisto vaikiško automobilių 
žurnalo „Hot Wheels“ už vaikišką 
automobilio piešinuką yra sulau-
kęs ir pirmojo apdovanojimo.

Justinas pasakojo, kad sukur-
ti vieną piešinį užrunka apie sa-

vaitę. Jo sukurtus nuosavų auto-
mobilių „portretus“ jau turi ir ne 
vienas garsus Lietuvos lenktyni-
ninkas. 

Piešimo įgūdžius pradėjęs tobu-
linti Druskininkų V. K. Jonyno dai-
lės mokykloje, J. Kyga iki šiol juos 
tobulina savarankiškai. O dabar 
gilina ir fotografijos žinias, mat 
studijuoja Vilniaus dizaino kolegi-
joje Taikomosios fotografijos spe-
cialybę.

„Atsiradus laisvesnei valandė-
lei, nepraleidžiu progos užfiksuo-
ti Druskininkus savo kadruose 
jiems svarbių akimirkų tėkmė-
je“, – sako Justinas, kviesdamas 
jau į penktąją autorinę savo dar-
bų parodą.

Druskininkų švietimo centro 
informacija

J. Kyga parodoje eksponuoja 2016-2019 m. mišria technika sukurtus pišiius/Asmenio 
archyvo nuotrauka
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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

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

UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų da-
žymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pagei-

dautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 

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

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ siūlo darbą ikimoky-
klinio ugdymo pedagogui (-ei) dirbti 1, 0 etatu nuo 2020-02-03. 
Darbas grupėje su ikimokyklinio amžiaus vaikais. 

Reikalavimai: atsakingumas, sąžiningumas. mokėjimas dirbti su 
vaikais, mokėjimas organizuoti ugdomąjį procesą. Privalumas – darbo 
patirtis ir komunikabilumas.

Atlyginimas nustatomas pagal išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo patirtį 
ir kitus įgūdžius. 

CV siųskite el. paštu koriukas@gmail.com 

Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų 
grupės savanoriai maloniai prašo padovanoti 

darbui veikiantį stacionarų kompiuterį. Ačiū už 
jūsų gerumą. Tel. 8 695  35812

Parduodamas automobilis Volkswagen Golf III, 1.6 l ben-
zinas, yra 4 elektriniai langai ir veidrodžiai, labai geras 
stovis, apžiūra iki 2022 m. Kaina – sutartinė, 1994 m. 

Tel. 8 623 23430

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidau-
tina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. 

Tel. 8 684 44444 

Mūro, betonavimo darbai, PVC 
grindų klijavimas. Tel. 8 636 27602

Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis 
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599 

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179
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„Atgimimo“ mokykla laimėjo Sporto rėmimo fondo projektą
Druskininkų ,,Atgimimo“ mo-

kykla laimėjo Sporto rėmimo 
fondo finansuojamą projektą 
„Sportinių erdvių saugumas 
– sveikatinimosi sąlyga“. Di-
džiajame futbolo stadione bus 
įrengti 4 mobilūs futbolo var-
tai, 4 futbolo aikštės kamuolių 
gaudyklės, aikštelė su 4 lauko 
treniruokliais. Projekto pabai-
ga – 2020 rugpjūčio 31d. Pa-
grindinis prioritetas – vaikų ir 
jaunimo fizinio aktyvumo ska-
tinimas, bendruomenės įtrau-
kimas į sporto veiklas

Įgyvendinus projektą, bus suda-
rytos palankesnės sąlygos spor-
tuoti ne tik mokyklos mokiniams, 
bet ir visai bendruomenei, nes 
„Atgimimo“ mokyklos sportinė 
bazė yra miesto centre, gausiai 
lankoma miesto gyventojų, sve-
čių bei sportininkų. Ja naudojasi 
ir mieste veikiantys sporto klubai. 

Pagerės ir saugumas žaidimų 
metu – nebus keliamas pavojus 
aplinkinių namų gyventojų turtui 
(langams). Įsigyta priemonė pa-
sitarnaus Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynėms 2021 metais, nes 
šioje aikštėje numatytos žaidynių 
futbolo varžybos. Mobilūs futbolo 
vartai pagerins aikštės ir žaidimo 
kokybę – vienu metu galės žaisti 
dvi komandos, komandose galės 
būti nestandartinis žaidėjų skai-
čius. Įsigijus ir sumontavus 4 pa-

pildomus lauko treniruoklius, pri-
taikytus neįgaliesiems, padidės 
treniruoklių aikštės funkcionalu-
mas ir kokybė – atnaujinti treni-
ruokliai taps saugesni.

Įgyvendinus projektą, atsiras 
galimybė organizuoti respubliki-
nes varžybas ir renginius. Spor-
tinė bazė taps saugesnė, labiau 
prieinama įvairaus amžiaus spor-
tuojantiems žmonėms ir įvairių 
poreikių sportininkams, labiau ati-
tiks šiuolaikinius reikalavimus.

Projekte iki šių metų rugsėjo 
30d. įsipareigojome surengti ben-
dradarbiaujančių mokyklų iš Lie-
tuvos, Baltarusijos ir Lenkijos fut-
bolo turnyrą ,,Kamuolys apvalus“; 
o vasarą – organizuoti Druskinin-
kų savivaldybės bendruomenių 
spartakiadą, tinkamai pasiruoš-
ti 2021 m. Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynėms pagal Savivaldybės 
iškeltus tikslus.

Pagal Sporto rėmimo fon-
do lėšomis finansuojamų spor-
to projektų 12 punktą ,,Tinkamos 
finansuoti projekto išlaidos apmo-
kamos iš Fondo lėšų iki 93 pro-
centų nuo tinkamomis pripažin-
tų išlaidų sumos“, Druskininkų 
savivaldybė prisidės 7 procen-
tais. Bendra projekto vertė – 30 
740,00 Eur.

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Didžiajame futbolo stadione bus įrengti 4 mobilūs futbolo vartai, 4 futbolo aikštės kamuolių gaudyklės, aikštelė su 4 lauko treniruo-
kliais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Viešojoje bibliotekoje spektaklio 
„Miško seserys“ premjera

Pirmadienį Druskininkų sa-
vivaldybės viešoji biblioteka 
miesto gyventojus ir svečius 
pakvietė į teatro „Labas“ įkūrėjų 
Neringos Varnelytės ir Vitalijos 
Mockevičiūtės premjerą „Miš-
ko seserys“. Tai – spektaklis 
apie mažai kam žinomą moterų̨ 
kasdienybę, pasiaukojimą̨ ir 
atjautą rezistencinių kovų fone. 
Šviesus, kartais – juokingas, 
linksmas, kartais – graudus ir 
tragiškas pasakojimas žiūrovą 
nuvedė į 1944-1953-ųjų Dzūki-
jos kraštą ir atvertė stiprius ir 
ryžtingus Lietuvos moterų por-
tretus. Būtent per moteris buvo 
pristatytas visas partizaninių 
kovų skrespjūvis: pergalės ir 
išdavystės, sunki buitis ir kil-
nus laisvės troškimas, žiaurūs 
kankinimai, griežtos karo lauko 
taisyklės. 

Moterų istorijos scenoje para-
leliai spektaklyje pagyvinamos iš 
ekrano skambančiais gyvų to meto 
liudininkių atsiminimais. Spekta-
klyje pateiktas jau beišnykstan-
tis Dzūkijos apeiginis tautosakos 
žanras – dzūkiškos raudos bei gy-
vai atliekamos partizaninės dainos 
dzūkiška tarme. Jas atlikę muzi-

kantai Paulius Kovalenko ir Darius 
Mockevičius sulaukė gausių publi-
kos aplodismentų.

„Partizaninė kova, kurios dva-
sia buvo gyva visus sovietinės 
okupacijos metus, nebūtų tokia, 
kokia buvo, be šalia veikusių ry-
šininkių, motinų, seserų, mylimų-
jų besąlygiško atsidavimo ir pa-
galbos. Jų dėka partizaninė kova 
Dzūkijoje turėjo išskirtinių bruo-
žų – ištisi kaimai slėpė, maitino, 
rengė, gydė partizanus. O išda-
vysčių, ypač pirmaisiais metais, 
būdavo labai mažai. Bene bran-
giausias miško brolių ir seserų 
palikimas – dainos. Per jas gali-
ma atsekti visą pasipriešinimo is-
toriją – kiekvieną mūšį, kiekvieną 
netektį, kiekvieną viltį ir meilę“, – 
pasakojo V. Mockevičiūtė. 

Kuriant spektaklį ir siekiant 
užtikrinti to laikotarpio įvykių 
objektyvų interpretavimą, kū-
rėjai konsultavosi su Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro specialistais, 
istorikais, kultūrologais.

 Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija 

Viešojoje bibliotekoje buvo galima pamatyti teatro „Labas“ įkūrėjų N. Varnelytės ir V. 
Mockevičiūtės premjerą „Miško seserys“/Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos 
archyvo nuotrauka
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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 

Mirus tėveliui Juozui Kibirkščiui, užjaučiame dukrą Daivą.

Kaimynai

Renginiai
Sausio 24 d. 17 val. poezi-

jos vakaras su Vytautu Kaziela, 
Viktoru Rudžiansku ir Rita Mak-
selyte M. K. Čiurlionio memori-
aliniame muziejuje (M. K. Čiur-
lionio g. 35, Druskininkai)

Sausio 28 d. 19 val. „Drau-
gystės sanatorijos“ Raudono-
joje salėje koncertuos „Bočių“ 
mišrus ansamblis

Parodos
Iki vasario 1 d. veiks druski-

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

Viešojoje bibliotekoje vyks-
ta spaudinių paroda „Sausio 
13-oji tautos atmintyje“, skirta 
Laisvės gynėjų dienai (V. Ku-
dirkos g. 13)

Iki vasario 16 d. V. K. Jonyno 
namuose-galerijoje eksponuoja-
ma vienuoliktoji tarptautinė teks-
tilės miniatiūrų bienalė „Matmuo“ 
(Turistų g. 9)

Iki vasario 3 d. Viešojoje bi-
bliotekoje vyksta Gedimino Ma-
žinto paroda „Monumentaliai 
australietiški foto pašnekesiai 
apie meną“ (V. Kudirkos g. 13)

Iki vasario 24 d. Viešojoje bi-
bliotekoje veiks Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos V. 
K. Jonyno dailės skyriaus 14 m. 
mokinių (Mokytoja – A. Kalėdie-
nė) tapybos darbų paroda „Bū-
tasis laikas“ (V. Kudirkos g. 13)

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

Išnuomojamos  28 kv. m. patalpos  I-jame aukšte adresu 
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

Atlieku griovimo darbus. 
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881

Jei dar įmanoma tave paguosti,
žinok, kad širdys mūsų gedi su Tavim.

Tik žmogui skausmą pažaboti,
surast ramybę, susitaikyt su lemtim.

Šokių kolektyvas „Dosado“ užjaučia Alioną Kononovą, 
mirus Mamai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Ireną Vailionienę, netekusią mylimos Mamos.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai

Dėkojame šeimos gydytojai R. Ambrazaitienei, slaugyto-
jai Jūratei už rūpestingą gydymą, lopšelio-darželio „Žibu-
tė“ kolektyvui, esamiems ir buvusiems darbuotojams, Liš-
kiavos g. 6-ojo namo gyventojams, draugams, artimiesiems 
ir visiems, kurie buvo šalia sunkią valandą, mirus Mamai Ma-
rijai Susmarienei.

Dukra Aldona su šeima

Nuoširdžiai dėkojame sesėms Romutei ir Stasei, giminai-
čiams, draugams, kaimynams, laidojimo namams „Nutrūkusi 
styga“, ESO ir vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojams, 
buvusiems šalia ir palaikiusiems mus sunkią valandą, palydint 
į paskutinę kelionę žuvusį mylimą sūnų Liną. 

Dalė, Justinas ir Vytautas Kavaliauskai
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2020.01.25 d.
Šeštadienis

2020.01.24 d.
Penktadienis

2020.01.26 d.
 Sekmadienis

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 Gyvenimo spalvos (subtitruo-

ta, kart.).
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 47 roninai.
00:45 Tūkstantis ir viena naktis. I 

dalis. Neramioji.
02:45 Klausimėlis. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
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 „Ratai 2“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Galaktikos sergėtojai“.
00:05 „Patruliai“.
02:05 „Melas vardan tiesos“.
04:35 „X failai“.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

07:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 „Rozenheimo policija“.
10:50 Nuo... Iki... 
11:50 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Atvykimas.
23:20 Priešas už vartų.
01:50 Princas.
03:20 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 „Pone prezidente”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Mano vieta. 
14.30 Kryptys LT.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
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 Keršto valanda. Atlygis.
23:25 Desperado.
01:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
02:10 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis. 

07:15 Heko Fino nuotykiai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gyvenimas tarp beždžionių.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Didžiųjų kačių epocha.
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 Bosė.
00:50 47 roninai.
02:45 Stebuklas. Vaidybinis filmas. 
04:15 Heko Fino nuotykiai. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

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

ka iš paukščio skrydžio. Pietų valstijos .
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 Subtilumas.
00:15 Herojai.
01:45 Pasaulio dokumentika. Septy-

ni pasauliai, viena planeta.
02:35 Pasaulio dokumentika. Ameri-

ka iš paukščio skrydžio. Pietų valstijos .
03:25 Tėčio reikalai. 
03:55 Šventadienio mintys. 
04:20 Bosė. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.

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“.
02.50 „Neprijaukinti“.
03.15 „24/7“. 
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija. 
05.15 Oponentai. 
05.55 Skyrybos. 

06:25 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 „Ežiukas Bobis“.
13:55 „Draugės - priešės“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Uošvių nepasirinksi“. 
21:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Svarbiausios valandos“.
23:20 „Drakono akys“.
01:15 „Taksi 2“.
02:45 „Nesuvokiama“.
04:35 „Atsargiai! Merginos“.

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

bernetinė Visata“.
07:30 „Aladinas“.

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 VAKARO KINO TEATRAS 

„Atominė apokalipsė“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:35 „X failai“.
02:30 „Tironas“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“. 

06:50 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

07:15 „Zigis ir Ryklys“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.

08:00 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Nykštuko 

Tomo ir Coliukės nuotykiai.
10:50 Tomas ir Džeris. Stebuklingas 

žiedas.
12:00 Ateivis vardu Aidas.
13:50 Polis.
15:40 Roko mokykla.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Šerlokas Gnomsas.
21:15 Didžiosios motušės namai.
23:15 PREMJERA „Plotas“.
01:10 Atvykimas.
03:05 Programos pabaiga.

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

09:45 „Rozenheimo policija“.
10:45 Gyvūnų pasaulis.
11:15 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
14:55 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Sukili-

mas.
00:15 „Akloji zona“.
01:05 Komandosai.
02:45 Programos pabaiga.

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
08.30 Nauja diena. Rubrikos. 

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

09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 

10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Pone prezidente”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Šelesto bylos”.
02.50 „Neprijaukinti“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
03.55 Gyvenimas. 
04.35 Kryptys LT. 
04.55 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
05.15 Skyrybos. 
05.55 Oponentai. 
06.35 „Neprijaukinti“ 5. 
06.55 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.

06.29 Programa.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 

08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
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 Andriumi Ta-

pinu. 
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
02.00 Nauja diena. 
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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

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

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus gali-

mybės“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:40 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS Naktinis 

reisas.
23:40 AŠTRUS KINAS Ką radau, 

tas mano.
01:15 Keršto valanda. Atlygis.

06:30 Galiūnai. Mačas Lie-
tuva-Latvija. 

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus gali-

mybės“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:40 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

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

Žalgiris - Rytas. 
19:30 Žmogus – orkestras.
21:20 „Narkotikų prekeiviai“.
22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 Naktinis reisas.
01:00 Ką radau, tas mano.

06:55 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

07:20 „Zigis ir Ryklys“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.

08:05 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Pirmyn į 

kosmosą.
11:35 Rembo sūnus.
13:30 Mergina iš Džersio.
15:30 Mano tėtis nuvarė mašiną.
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Komandosai.
00:10 Stebėtojai.
01:50 Didžiosios motušės namai.
03:30 Programos pabaiga.

2020.01.27 d.
  Pirmadienis

02.40 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.25 „Pone prezidente”.
03.45 „Gyvybės langelis“.
04.35 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
05.15 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06.25 „Neprijaukinti“.
06.50 „Pasaulio turgūs“.

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.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asme-

nybės kūrybingumo paieškos ir lavini-
mo ugdymas. 

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

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Aldabra“.
13:30 „Sosto įpėdinis“.
15:35 „L.O.L.“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Planas tėčiui“.
21:50 VĖLYVAS VAKARO KINO 

TEATRAS „Profas“.
23:40 „Galaktikos sergėtojai“.
01:55 „Svarbiausios valandos“.
03:55 „Havajai 5.0“.
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06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:40 „Stoties policija“.

09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Neribota prieiga.
22:55 Žmogus – orkestras.
00:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:30 „Narkotikų prekeiviai“.
02:25 „Gyvi numirėliai“.
03:10 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:55 Programos pabaiga.

2020.01.29 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

cija.
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.
21:00 Dienos tema.
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.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

cija.
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. 
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.
21:30 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. 
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

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

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

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

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

TEATRAS „Broliai Sistersai“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Broliai Sistersai“.
00:30 „Majų baikerių klubas“.
01:35 „Makgaiveris“.
02:25 „X failai“.
03:15 „Tironas“.
04:10 „Majų baikerių klubas“.
05:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:30 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

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

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

„12 galimybių“.
00:15 „Majų baikerių klubas“.
01:20 „Makgaiveris“.
02:10 „X failai“.
03:00 „Tironas“.
04:00 „Majų baikerių klubas“.

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 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
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 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Prieš 

ugnį – ugnimi.
00:25 „Akloji zona“.
01:15 Velkami per betoną.
03:45 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 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Dingusi.
01:30 „Akloji zona“.
02:15 Prieš ugnį – ugnimi.
03:45 Alchemija XIV. Visaginas : at-

rastas miestas. 
04:15 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:45 Programos pabaiga.

06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Nauja diena. 
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 

09.00 „Tu esi mano“.
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 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.00 Laikykitės ten su Andriumi 

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. 

06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 Nauja diena. 
08.00 Sėkmės gylis. 

09.00 „Tu esi mano“.
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. 

06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 Nauja diena. 
08.00 Visi savi. 

09.00 „Gluchariovas“.
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. 

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 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Pavojus. Oro upės.
22:50 Neribota prieiga.
00:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:20 Programos pabaiga.

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 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.

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 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Ekstremali riba.
22:50 Smogiamoji jėga.
00:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:30 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:15 Programos pabaiga.

2020.01.28 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

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. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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

06:25 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

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

kelnis“.
7:55 „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 

„Vanduo drambliams“.
00:25 PREMJERA „Majų baikerių 

klubas“.
01:45 „Makgaiveris“.
02:35 „X failai“.
03:25 „Tironas“.
04:20 „Majų baikerių klubas“.
05:35 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“. 

06:25 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:25 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

2020.01.30 d.
 Ketvirtadienis

03.25 „Pone prezidente”.
03.45 „Gyvybės langelis“.
04.35 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.15 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06.20 Nauja diena. Rubrika. 2020.

01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

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

07:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 „Rozenheimo policija“.
10:45 „Monikai reikia meilės“.
11:15 „Būrėja“.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
14:50 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Velkami per betoną.
01:35 „Akloji zona“.
02:20 Sukilimas.
03:45 Programos pabaiga.

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 Smogiamoji jėga.
22:55 Pavojus. Oro upės.
00:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
01:30 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:15 Programos pabaiga.

05:00 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:20 „Atsargiai! Merginos“.

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Dėkojame Druskininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biurui už puikiai organizuotą šiaurietiško 
ėjimo žygį. Taip pat esame dėkingi Druskininkų savi-
valdybei ir UAB „Kautros keltuvai“ už dovaną – kėli-
mąsi lynų keltuvu.

Šiaurietiško ėjimo žygio dalyviai
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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

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

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

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005

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.

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

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927
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Asmeniniai skelbimai
4 durų spinta su antrasolėmis, 3 
dalių veidrodis, 2 dalių sekcija, 
kompiuterio stalas. 5 foteliai ir 
staliukas. Supama kėdė, televi-
zorius „Promus“, tel. 8 699 33839

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

Nekilnojamas turtas

2 kamb. 34 kv. m. 3 a iš 9. Tel. 8 
610 91301

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

Skubiai parduodamas 1 kamb. 
butas Kalviškių mikrorajone. 
Kaina – 30 000 Eur. Tel. 8 604 
28195

2 kamb. 37 kv. m. butas Veisie-
jų g. 4 iš 4, su baldais ar be jų. 
Kaina – 27 000 Eur. Tel. 8 675 
05672

Parduodamas 1 k. 37,59m2 bu-
tas 2 aukšte renovuotame name 
Ateities g. Tel. 8 687 37575

Parduodamas suremontuotas ir 
paruoštas trumpalaikei nuomai 
2 k. 50,97 m2 butas 5/5 aukšte 
Vytauto g. Kaina – 59 900 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 2 kamb. butas 
Ateities g. 49, 61 kv. m. 4 aukštas 
iš 6. Namas – renovuotas. Kaina 
– 36 000 Eur. Tel. 8 650 16100

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

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

Tvarkingas 32 m2, 2 kamba-
rių, 2 a butas Gardino g. Kaina 
–  23000 Eur. Galimas keitimas. 
Kalviškių, Gardino g. nesiūlyti. 
Tel. 8 683 98529

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

1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti 
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir 
„Iki“. Kaina – 41 tūkst. Eur. Tel. 8 
686 69194, 8 681 75484

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

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

1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti 
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir 
„Iki“. Kaina – 41 tūkst. Eur. Tel. 8 
686 69194, 8 681 75484

Automobiliai ir jų dalys

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

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

Automobilis Volkswagen Golf III, 
1.6 l benzinas, yra 4 elektriniai 
langai ir veidrodžiai, labai geras 
stovis, apžiūra iki 2022 m. Kaina 
– sutartinė, 1994 m. Tel. 8 623 
23430

VW Golf, 1994 m. puikiai važiuo-
ja, 300 Eur. TA iki 06. Tel. 8 608 
33221

Mazda 5, 2009 m. 2.0 l dyzelis, 
TA, žieminės padangos R 16, tel. 
8 647 33100

Nuoma

Centre, Taikos g. 1 kamb. butas, 
120 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116

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

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

Nuomojamas 1 kamb. butas Mer-
kinės g. 1 a. Tel. 8 616 13 704

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

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

Ilgam laikui išnuomojamas trijų 
kambarių butas senamiestyje, 
Liepų g. Yra požeminė automobi-
lio parkavimo vieta. Kaina – 350 
Eur/mėn. + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 610 27959

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

Kiti daiktai

Iphone 7, juodas, 32 GB, geros 
būklės, pilna komplektacija su 
dėžute. Kaina – 185 Eur. Tel. 8 
659 71488

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

Parduodama vaikiška lova su 
čiužiniu  ir patalynės dėže „Hel-
low Kitty“ 140×70 naudota, kaina 
– 40 Eur, tel. 8 613 75031

Nebrangiai naują moterišką striu-
kę juodos spalvos, odinė su kapi-
šonu, šilta – 50 Eur. Nenaudotą 
elektros skaitliuką, džiovintus 
grybus – šilo baravykai. Tel. 8 
652 20037

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

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

Kompiuteris procesorius AMD 
Athlon XP2100+1, 30 GHz, 
Ram – 1 gb, hdd 200 gb, du lcd 
monitoriai, vienas – 17, kitas – 19 
coliai. Klaviatūra + pelė Logitech, 
operacinė sistema – Windows 7 
pro SP1, MS Office 2010, Adobe 
acrobat reader, 7-zip ir kt. Tel. 8 
601 10292, 8 648 30484

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm) – 12 Eur, TV sieninis lai-
kiklis – 6 Eur, įvairūs pulteliai nuo 
2 Eur, elektrinė pirties krosnelė 
„Harvia“, 6 kW – 155 Eur, įvairūs 
šviestuvai nuo 3 Eur ir rašalinis 
spalvotas spausdintuvas „Epson“ 
– 15 Eur. Tel. 8 686 43600

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

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

Reikalinga

Reikalingas apdailininkas vidaus 
ir išorės darbams, tel. 8 679 
70312

Žemės ūkio produkcija

3 tonos smulkių kviečių 80 Eur/
tona, rugiai ir avižos (140 Eur/t), 
aliejinio ridiko sėkla (1 kg/1 Eur). 
Tel. 8 698 50782

Miškas, mediena, malkos

Beržinės ir drebulinės malkos 
Tel. +37064892746. Skambinti po 
15 val. 

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

Išsinuomotų 

Žemės ūkio paskirties žemę 
aplink Leipalingį. Tel. 8 612 
54947

Ieško darbo

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

29 m. vyras ieško darbo statybų 
sektoriuje ar bet kokio kito darbo. 
Tel. 8 679 03964

Plytelių klojėjas ieško darbo, tel. 
8 628 56495

Jaunas vyras ieško pavienių 
darbų: valandai ar dviem, dienai, 
savaitei ar mėnesiui.  Kruopštus, 
atsakingas, be žalingų įpročių, 
galima dirbti ir darbo dienomis, ir 
savaitgaliais. Tel. 8 676 52360

Dovanoja

Žmogui, turinčiam sveikatos pro-
blemų, gal gali kas pigiai parduoti 
ar padovanoti mikrobangų kros-
nelę, hidroforą?  Tel. 8 675 61036

Maltos ordino pagalbos tarnybos 
Druskininkų grupės savanoriai 
maloniai prašo padovanoti darbui 
veikiantį stacionarų kompiuterį. 
Ačiū už jūsų gerumą. Tel. 8 695  
35812

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

Tel. 8 674 61 640

Parduodamas Nokia C1, 
kaina – 30 Eur, su įkrovi-

kliu, dokumentais, puikiai 
veikiantis. Tel. 8 682 57013

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasa-
vininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355

Restoranui „Sicilia“ reikalingi virtuvės darbuotojai ( vi-
rėjai, virtuvės pagalbiniai, picų kepėjai, indų plovėjai). 

Tel. +370 698 72997

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai. 
Tel. +370 698 72997

Ieškau bendrakeleivių kar-
tu žvejoti vasarą Norvegi-

joje. Tel. 8 688 74012
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

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

info@manodruskininkai.lt

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

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 


