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Gydytojos E. Matienės aistra – ekstremalios kelionės

Iš tarptautinės
parodos –
naujos idėjos
Druskininkams
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Druskininkai –
darnios energetikos
plėtros pažangos
lyderiai
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E. Matienė: „Ujūnio druskos dykuma lietinguoju metų laiku tampa sekliu sūraus vandens ežeru, kurio paviršius itin gerai atspindi dangų ir sukuria mistiškos erdvės iliuziją – tampa
tarsi didžiausiu pasaulio veidrodžiu, kuriame atsispindi dangus. Niekur kitur to nepatirsi!“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ko gero, daugelis svajoja nuvykti į egzotiškąją Boliviją ar
Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esantį Kamčiatkos pusiasalį. Tik ar daugelis ryžtųsi
keliauti ne populiariais turistiniais maršrutais, o leistis į ekstremalius autonominius žygius? Druskininkų Pirminės
sveikatos priežiūros centro direktorė Eglė Matienė pernai
aplankė abi šias šalis. Ir pamatė jas būtent taip: Bolivijoje – plaukdama kalnų upe Rio
Grande, o Kamčiatoje – vaikščiodama laukinėje gamtoje,
kopdama į ugnikalnius ir kajakais plaukdama atvirame Ramiajame vandenyne.
Pastaraisiais metais ekstremalius vandens žygius atradusi Eglė džiaugėsi, kai draugai,
patyrę vandenininkai ir alpinistai, ja patikėjo ir pakvietė į tolimosiose šalyse organizuotus
žygius. Ir nustebino sakydama,
kad būtent ekstremalios kelionės ją išmokė kantrybės ir padėjo geriau pažinti save.

ir buvimas laukinėje gamtoje. Kada gimė ta meilė kalnų
upėms ir alpinizmo žygiams?
– Ko gero, meilė gamtai, vandeniui buvo akivaizdi nuo vaikystės,
o nuotykių ir ekstremalaus sporto poreikis manyje irgi slypėjo.
Kai susimąstau, tai, ko gero, visada buvo dvi mano pusės: viena – pavyzdinga mokinukė ir studentė, kita – ištroškusi adrenalino
keliautoja.
O tokios kelionės prasidėjo ne
taip ir seniai, kai 2016-aisiais atradau taip vadinamą ekstremalų
vandens sportą. Tiesa, kai pati jį
išmėginau, pasirodė, kad ne toks
jau jis ir ekstremalus. Su draugais tada nuvykome į Austriją ir
kalnų upe leidomės į žygį katamaranais – jais plaukiant, juntama daug daugiau upės jėgos, nei
plaukiant, tarkime, raftais. Taip
jau susiklostė, kad nuo katamarano tais pačiais metais „peršokau“
tiesiai į kalnų baidarę, taip vadinamą kajaką. Kad būtų suprantamiau, tai būtų tas pats, kaip nuo
troleibuso vairo persėsti ant „britvos“... Ir prasidėjo mano kelionės
kalnų upėmis.

– Tiesa sakant, žiūrint į nedidukę, smulkutę, iš pažiūros ramią Eglę, sunku patikėti, kad ją
vilioja plaukimas žiemą kajakais ar baidarėmis, ekstremalios kelionės, sunkios kuprinės

– Ir tada atsirado kelionės,
apie kurias dauguma gali tik
pasvajoti – į Boliviją ir Kamčiatką. Ne turistiniais maršrutais, o su kuprine, nepažintais
takais ir upėmis. Galima saky-

Laima Rekevičienė

ti, kad tas šalis „atradinėjote“
patys?
– Praėjusieji metai man tikrai
buvo dosnūs kelionių įspūdžių.
Abi kelionės – praktiškai 20 tūkst.
kilometrų nuo Lietuvos į vieną ir į
kitą Žemės rutulio pusę.
Boliviją ir Kamčiatką tikrai patys
„atradinėjome“. Ir abi šalys nėra
tokios jau tolimos ir nepasiekiamos, kaip mums atrodo. Tik reikia kruopščiai suplanuoti kelionę
– tokios kelionės planuojamos visus metus, iš anksto reikia pasirūpinti bilietais. Man pasisekė gyvenime atsidurti, kaip sakoma,
tinkamu laiku tinkamoje vietoje
– naujos pažintys ir užsimezgusios draugystės, buvimas viename rate su bendro pomėgio siejamais žmonėmis atveria daug
galimybių. Ir viskas gaunasi tarsi
savaime.
– Paprastai apie Boliviją žinome tiek, kad ten baisūs keliai,
nuostabi laukinė gamta, ryškiais drabužiais vilkintys ir kokos lapus kramtantys vietiniai
indėnai, šamanų ritualai...
– Pietų Amerikoje, Bolivijoje,
buvau lygiai prieš metus. Labai
smagu prisiminti, peržiūrėti nuotraukas ir iš naujo išgyventi tada
patirtus įspūdžius.
Pirmiausia iš Madrido atskridome į Santa Cruzą, vieną iš didžiausių Bolivijos miestų, kuris

paliko tokį lengvą netvarkos, dulkių, senų automobilių ir chaotiško
vairavimo kultūros įspūdį. Gerai,
kad greitai pervažiavome į Sucre, vieną iš dviejų oficialių šalies sostinių, kuris tikrai jaukesnis
ir gražesnis miestas, su jaučiama
ispanų konkistadorų įtaka architektūrai, apsuptas kalnų ir senosios inkų kultūros paminklų.
Vėliau kelionės metu aplankėme Ujūnio druskožemį bei Eduardo Alvaros Andų faunos nacionalinį parką, o galiausiai – dar ir
atogrąžų miškus.
Keliai ten tikrai pavojingi! Visi
žino garsųjį Bolivijos Mirties kelią, bet iš tikrųjų tai nereikia nei
to kelio – adrenalino pakanka,
važiuojant tiesiog aukštai kalnuose esančiu net ir federalinės
reikšmės keliu, kurio kokį trečdalį sudaro žvyrelis... Kaskart
patiri tą „mirties kelią“. Važiuoti
500 kilometrų autobusu užtrunka 18-20 valandų. Keliai kalnuose – tikrai prastos būklės. Tai,
žinoma, lemia ir gamtos sąlygos, kalnai – birūs, todėl dažnos
jų griūtys. Gerai, kai važiuoji naktį, tada nematai, kas ten, apačioje... Autobusai dažnai genda, kelyje neprasilenkia... Niekada labai
tiksliai nežinai, kiek truks tavo kelionė.
Naktimis,
beje, autobusai važiuoja
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Druskininkai ir kariuomenė bendradarbiaus,
rengdami tradicinį rankinio turnyrą

Pagerbtas Holokausto aukų
atminimas

Minėdami tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Miesto muziejaus atstovai aplankė Druskininkuose esančias žydų amžinojo poilsio bei atmintinas vietas ir uždegė prie
atminimo lentų žvakutes/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
Susitikime buvo aptartos 19-ojo Jaunojo šaulio G. Matulionio atminimo rankinio turnyro surengimo detalės ir pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas bei turnyro nuostatai/Laimučio Genio nuotrauka

Kovą Druskininkuose organizuojamas tradicinis Jaunojo
šaulio Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras. Dėl
to susitarė šio turnyro partneriai – Druskininkų sporto centras ir Lietuvos kariuomenės
sporto klubas bei Lietuvos
šaulių sąjunga.
Penktadienį Druskininkų savi-

valdybėje lankėsi Lietuvos šaulių
sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras
Koryzna, Lietuvos kariuomenės
Sporto klubo viršininkas plk. ltn.
Valentinas Mizgaitis ir Karininko
A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios
rinktinės vadas ats. kpt. Skirmantas Valatkevičius.
Susitikime su Druskininkų savivaldybės mero pavaduoto-

ju Linu Urmanavičiumi ir Druskininko sporto centro direktoriumi
Vilmantu Matkevičiumi buvo aptartos 19-ojo Jaunojo šaulio G.
Matulionio atminimo rankinio turnyro surengimo detalės ir pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas bei turnyro nuostatai.
Turnyras vyks 2020 metų kovo
13-14 dienomis.

Suvokdami Holokausto, kaip
tragiško Lietuvos istorijos etapo, reikšmę, ir siekdami pagerbti aukų atminimą, Druskininkų savivaldybės atstovai
prisijungė prie Užsienio reikalų ministerijos pakvietimo sudalyvauti Pasaulio žydų kongreso inicijuotoje pasaulinėje
akcijoje „We remember – „Mes
prisimename“, kuri skirta pagerbti Holokausto aukų atminimą ir skleisti žinią, kad tai

negali pasikartoti – nė vienai
tautai, rasei ar socialinei žmonių grupei.
Sausio 27 dieną, minėdami tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, kuri šiemet siejama su
75-osiomis Aušvico mirties stovyklos išvadavimo metinėmis, Druskininkų miesto muziejaus atstovai
aplankė Druskininkuose esančias
žydų amžinojo poilsio bei atmintinas vietas ir uždegė prie atminimo lentų žvakutes.

Iš Vokietijoje surengtos tarptautinės parodos –
naujos idėjos Druskininkams
Druskininkai, siekdami likti Lietuvos turizmo lyderiais,
domisi Pasaulio ir Europos
pramogų naujovėmis, planuojama jas įgyvendinti mūsų kurorte. O pamatyti naujausius
projektus, pasisemti naujų
idėjų geriausiai galima, lankantis specializuotose parodose.
Praėjusį savaitgalį Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas bei Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas
Svirskas lankėsi tarptautinėje
Vandens pramogų parodoje Diuseldorfe (Vokietija).
Per dvi įtemtas parodos dienas
druskininkiečiai parodos paviljonuose susipažino su visa ekspozicija, o vėliau domėjosi, kurią iš
naujovių galima būtų pritaikyti
Druskininkuose.
Minėtoje parodoje garsūs gamintojai iš viso pasaulio pristatė
vandens pramogų atrakcionus –
įvairioms atrakcijoms ir sportui
skirtus baseinus, vandens pramogų ir sporto įrangą, vandens
transporto priemones.
Mero R. Malinausko teigimu,
apsilankymas kiekvienoje teminėje parodoje, aktualioje kurortui, – tai naujos idėjos, nauji potyriai, įdomios pažintys
su žmonėmis, kurie kuria tuos
atrakcionus ir juos įgyvendina.
„Po šios parodos man pasitvirtino mintis, kad net ir vandens
pramogos, tarp kurių – banglenčių baseinas, vandens slydimo
lentos ir kita, tai, ko mes ieškojome ir ką planavome daryti
prie centro AQUA Vandens parko, galėtų būti įrenginėjama šalia „Snow Arenos“. Tai yra sportas“, – kalbėjo meras.
Jo nuomone, nederėtų painioti
Vandens parko poilsio ir atsipalaidavimo su sportu. Meras kar-

tu su centro AQUA direktoriumi
E. Antanaičiu, svarsto racionalų išmetamos ir nepanaudojamos šilumos, kuri išsiskiria, šaldant sniego areną, pritaikymą.
R. Malinauskas mano, kad naujieji vandens atrakcionai galėtų
atsirasti būtent šalia „Snow Arenos“, tada racionaliai būtų panaudojama išsiskirianti šiluma,
kurios daug reikia šiems atrakcionams.
Meras pasidžiaugė, kad, perėmus „Snow Areną“ į Savivaldybės valdomo Sveikatinimo ir
poilsio centro AQUA rankas, situacija arenoje buvo stabilizuota ir iš esmės pasikeitė į gerąją pusę: „Mums pavyko išspręsti
visas, su „Snow Arena“ susijusias problemas, jau turime teigiamą rezultatą. Galime didžiuotis kokybišku sniegu, kokybiška
įranga nuomai ir paslaugos teikimui. „Snow Arena“ jau dirba pelningai.“
Diuseldorfo parodoje pamatyti nauji atrakcionai ir tai, kaip jie
veikia, kokį lankytojų susidomėjimą sukelia, kaip juose organizuojamos varžybos, dar kartą
patvirtino spėjimus, jog jie būtų
įdomūs ir druskininkiečiams, ir
mūsų kurorto svečiams.
„Lankydamiesi tokiose parodose, mes ieškome naujų
Druskininkų paslaugų krypčių
– ko dar trūksta, ką dar turime
padaryti ir ką sugebėsime padaryti.
Jei mes kalbame apie pramogas visus metus, ar tai būtų
pramogos ir sportas vandenyje ir šalia jo, ar šio sporto
pamokos, tai po tokių parodų
formuojasi tam tikros vizijos,
kurios, aš manau, pas mus bus
įgyvendintos. Ir Druskininkai
vėl bus keletu žingsnių priekyje“, – sakė R. Malinauskas.

Minėtoje parodoje garsūs gamintojai iš viso pasaulio pristatė vandens pramogų atrakcionus – įvairioms atrakcijoms ir sportui skirtus
baseinus, vandens pramogų ir sporto įrangą, vandens transporto priemones/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
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Druskininkai – darnios energetikos plėtros pažangos lyderiai
Lietuvos
energetikos
agentūra atliko pirmąjį savivaldybių vertinimą pagal
2019 metais jų pasiektą pažangą atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimo
skatinimo ir energetikos
vartojimo efektyvumo didinimo srityse.
Pagal Lietuvos savivaldybių
asociacijoje pristatytus vertinimo duomenis, Druskininkų savivaldybė šioje srityje
pripažinta pažangiausia tarp
visų Lietuvos savivaldybių.
Savivaldybių darnios plėtros
indeksą sudarė 11 kriterijų. Tai
– renovuotų daugiabučių rodiklis, vidutinė šilumos kaina,
elektromobilių skaičius, savivaldybių darnios plėtros projektai ir kiti rodikliai. Už kiekvieną iš šių rodiklių buvo
skiriami balai.
Druskininkų savivaldybė surinko daugiausia balų ir buvo
pripažinta darnios energetikos plėtros pažangos lydere
tarp visų 60 šalies savivaldybių.
Absoliučiais lyderiais Druskininkai buvo pripažinti renovuotų daugiabučių srityje, pagal pateiktus duomenis,
Druskininkuose renovuota didžiausia daugiabučių dalis –
net 42,04 proc.
Taip pat Druskininkų rodikliai
patys geriausi Lietuvoje pagal Finansuojamus projektus.
Tūkstančiui gyventojų tenkanti
finansinė parama sudaro net 4
mln. 773 tūkst. eurų. Tai keturis
kartus geresnis rodiklis už antroje vietoje esantį Klaipėdos
miestą ir net 7 kartais geresnis už trečioje pozicijoje esantį Vilnių.
Druskininkai – trečioje vietoje pagal elektromobilių įkrovimo stotelių skaičių, tenkantį
1000 gyventojų.

kriterijai: merų pakto iniciatyva;
atsinaujinančių
energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros veiksmų planų instrumentas; renovuotų
daugiabučių dalis; biokuro pajėgumų išnaudojimas;
vidutinė šilumos kaina; savivaldybių darnios plėtros
projektai; gaminančių vartotojų įrenginių galia; elektromobilių skaičius; elektromobilių įkrovimo stotelių
skaičius; pritrauktas finansavimas ir NT mokestis AEI
projektams.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras: „Viso pasaulio dėmesys nukreiptas į ekologiją, oro
taršos mažinimą, mus supančios aplinkos saugojimą,
svarbu, kad ateities kartos galėtų gyventi švariuose
miestuose, kvėpuoti grynu oru.
Druskininkuose dedamos visos pastangos, kad taršos
būtų mažiau. Įrengta ekologiška transporto priemonė –
Lynų keltuvas, perkami šeši elektra varomi autobusai,
biokuro katile įrengti specialūs filtrai beveik šimtu procentų išvalo dūmus ir neleidžia teršti kurorto aplinkos.
Skatiname elektromobilių naudojimą mūsų savivaldybėje, numatytos keturios įkrovimo stoteles, kuriose
vienu metu galima įkrauti po du elektromobilius. Aktyvus ir kryptingas darbas davė rezultatų – ekspertai mus
pripažino lyderiais ir šioje srityje. Kitaip ir būti negali – kurortas turi būti pavyzdžiu
visoms kitoms savivaldybėms ir energetikos plėtros pažangos srityje“.

Savivaldybių darnios plėtros indeksą sudaro šie

Įvairių institucijų specialistai diskutavo apie jaunimo problemas
Kaip spręsti jaunimo užimtumo problemas, kokių prevencijos priemonių imtis, įtariant
galimą kvaišalų vartojimą?
Kaip padėti jaunimui, turinčiam psichologinių problemų,
kaip užkardyti galimas jaunimo nusikalstamumo apraiškas? Šiuos ir kitus klausimus
nagrinėjo praėjusį penktadienį
savivaldybėje organizuoto susitikimo dalyviai.
Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė apie
Druskininkų jaunimo problemas
diskutavo su įvairių institucijų atstovais: pedagogais, medikais,
policijos pareigūnais, socialinės
rūpybos, vaikų teisių specialistais
ir psichologais.
Susitikimo metu buvo modeliuojamos kritinių situacijų
sprendimo schemos, ieškoma
naujų jaunimo užimtumo formų,
tariamasi apie glaudesnį įvairių institucijų bendradarbiavimą
sprendžiant aktualias jaunimo
problemas.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Grigorienė apie Druskininkų jaunimo problemas diskutavo su įvairių institucijų atstovais/Laimučio Genio nuotrauka
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA
įsitvirtino tarp stipriausių šalies įmonių

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA“ įteiktas sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje Lyderiai 2019”, kuriuo pažymima, kad įmonė 5 metus turi aukštą kredito reitingą/Centro AQUA archyvo nuotrauka

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ išlieka viena iš stipriausių šalies
įmonių. Tokį sertifikatą centrui
ir vėl suteikė vienintelis kredito biuras Lietuvoje „Creditinfo“, kaupiantis išsamiausią
informaciją apie įmonių mokumą. Įmonės mokumas yra vienas iš gero įvaizdžio sudedamųjų dalių.
Kaip savaitraščiui „Mano Druskininkai“ sakė „Creditinfo“ marketingo vadovė Ieva Kutkaitė,
sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje“ suteikiamas finansiškai patikimoms Lietuvos įmonėms ir pa-

atkelta iš 1 psl.

po du.
Supratome, kad autobusų avarijos ten – gana dažnas reiškinys, ir
nieko nestebina...
Ispanakalbiai vietiniai vairuotojai
– labai komunikabilūs ir turi ką pasakoti. Gerai, kad draugų kompanijoje buvo ispaniškai kalbantys
lietuviai, jie vertėjavo, tad išvengėme nemažai nesusipratimų ir
sužinojome visokiausių įdomybių.
Ir, tiesą sakant, net nežinau, kur
buvo daugiau adrenalino, ar kalnų
upėje, ar važiuojant jų autobusais?
– Kuo dar nustebino Bolivija?
– Žinoma, pirmiausiai nuostabia gamta. Pavyzdžiui, unikaliu
gamtos objektu, beveik 4 kilometrų aukštyje esančiu Ujūnio druskožemiu. Šios didžiausios pasaulyje druskos dykumos plotas yra
beveik 11 tūkst. kilometrų! Lietinguoju metų laiku druskos dykuma tampa sekliu sūraus van-

grindžia gerą įmonės kredito
istoriją: „Sertifikatas patvirtina,
kad įmonė yra patikima ir labai tikėtina, kad ateityje įvykdys savo
finansinius įsipareigojimus. Šis
įvertinimas atspindi gerą įmonės
ekonominę būklę ir finansinius rezultatus, taip pat indėlį į Lietuvos
ekonomikos plėtrą ir sąžiningą
verslo kultūrą“.
Jos teigimu, svarbiausias vertinimo kriterijus, suteikiant „Stipriausi Lietuvoje“ sertifikatą –
aukštas kredito reitingas, kuris
parodo mažą prognozuojamą
statistinę tikimybę nevykdyti įsipareigojimų 90 ir daugiau dienų

per ateinančius 12 mėnesių. Įmonių mokumas vertinamas ir reitingas nustatomas, remiantis kredito istorija, kurią sudaro įmonės
finansinių įsipareigojimų vykdymas, mokėjimų istorija, finansiniai
rezultatai ir jų pokyčiai – pajamų,
pelno, likvidumo, nuosavo kapitalo ir kitų finansinių rodiklių kitimas.
Taip pat atsižvelgiama į verslo sąsajas, turto areštus, sektoriaus
būklę ir kitą svarbią informaciją.
Iš viso nustatant kredito reitingą
atsižvelgiama į daugiau nei 100
įvairių kintamųjų, kurie turi skirtingą poveikį įmonės reitingui.
Sertifikuojant įmones „Stipriau-

si Lietuvoje Lyderiai“, papildomai
vertinama 5 metų kredito istorija.
Šis sertifikatas įrodo, kad įmonė
penkerius metus iš eilės sugebėjo išlaikyti tinkamą finansinę discipliną ir yra patikimas verslo partneris. „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centras AQUA yra sertifikuotas, kaip „Stipriausi Lietuvoje Lyderiai“, nes daugiau nei 5
metus atitinka griežtus kriterijus
– demonstruoja aukštą finansinę drausmę, atsakingai vykdo atsiskaitymus su savo darbuotojais,
partneriais ir tiekėjais. Toks ilgalaikis požiūris rodo įmonės stabilumą, jos vadovų vertybes ir požiūrį į

verslo vystymą“, – sakė I. Kutkaitė.
„Didžiuojamės, kad įmonė nuolat patenka tarp stipriausių Lietuvoje įmonių“. O pripažinimas „Stipriausi Lietuvoje Lyderiai“ mums
patiems, mūsų verslo partneriams, o taip pat ir darbuotojams
įrodo ir patvirtina, kad įmonė yra
stabili, patikima ir laiku vykdo
savo finansinius įsipareigojimus“,
– pasidžiaugė UAB “Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro
AQUA” direktorius Edmundas Antanaitis.
„Mano Druskininkai“
informacija

Gydytojos E. Matienės aistra – ekstremalios kelionės
dens ežeru, dėl didelio vandens
tankio šio ežero paviršius itin gerai atspindi dangų ir sukuria mistiškos erdvės iliuziją – tampa tarsi didžiausiu pasaulio veidrodžiu.
Niekur kitur to nepatirsi!
Ant to druskožemio 2016 m.
vyko ir Dakaro ralio etapas, tad
nepraleidome progos ir įsiamžinome prie paminklo Dakarui.
Bolivija man pasirodė labai įvairiapusė šalis, bet turistai ją lanko
rečiau, nei šalia esančias Peru,
Argentiną ar Čilę. Čia, man atrodo, dar mažiau civilizacijos, vis
dar gyva senųjų indėnų kultūra ir
papročiai. Džiaugiuosi, kad kelionės metu man pavyko pabuvoti ir
šalies aukštumose, kur žmonės
labai vargingai gyvena, ir žemumose, kur derlingose Amazonijos
baseino žemėse išvystyta žemdirbystė. Stebina, kad šalis, kurioje yra pusė žemės ličio atsargų, jau nekalbant apie borą, nikelį

ar brangiuosius metalus, yra tokia
skurdi. Pasirodo, Bolivijos pagrindinė ekonomikos šaka – žemės
ūkis. Augina bulves, vaisius, javus. Žemumose žmonės sėkmingai ūkininkauja.
Vieną dieną praleidome atogrąžų džiunglėse, miškuose, kurie priklauso Amazonės baseino daliai,
yra mūsų žemės plaučiai. Vykome
džipais su tik ispaniškai kalbančiu
gidu ir, nors ispanakalbiai draugai
buvo jau atsiskyrę, visgi nemažai
supratome, ką pasakojo gamtininkas. Nors egzotiškų gyvūnų nematėme, sužinojome, kad tuose miškuose auga daugybė farmacijos
pramonėje naudojamų augalų, matėme augančius kokos lapus ir haliucinogeninius grybukus.
Kalbant apie šalies žmones, tai
įspūdį paliko jų autentiškas indėnų fenotipas: boliviečiai skiriasi
nuo kaimynų iš Čilės savo kompleksija, yra kresni ir apvalūs.

Daug žmonių gatvėse vilki tradicinius Andų aukštikalnių apdarus.
Ten būnant, jaučiasi, kad šalis
nenutolusi nuo savo šaknų, puoselėja tradicijas. Nuostabu, kad
globalizacijos vėjai dar ne viską
suvienodino.
Bolivijos virtuvė taip pat paliko
labai gerą įspūdį. Lamos mėsa
ten labai populiari, kaip, beje, ir
kita mėsa. Mums, europiečiams,
gana egzotiškai atrodė gatvės
maisto kultūra, stebino jo gausa
ir asortimentas. Verdiktas: skanu,
sotu ir nebrangu.
– Bet pagrindinis Jūsų kelionės tikslas vis dėlto buvo kalnų upė Rio Grande?
– Mūsų, „vandenininkų“, kompanija skrido plaukti Andų kalnų upe. Pavyzdžiui, JAV, Peru,
Nepale, net Zambijoje ir kitose pasaulio šalyse yra populiaru plaukti raftais ar kajakais kalnų

upėmis. Ten išvystyta infrastruktūra šiam turizmui: yra firmos, jos
organizuoja plaukimus, pasitinka,
lydi keliautojus. Galima jų laivais
plaukti, galima savais. O Bolivijoje viso šito nėra...
Apie tą upę, kuria pasirinkome
plaukti, informacijos ypatingai mažai, ką jau kalbėti apie plaukimo žemėlapį, taip vadinamą lociją. Taigi
mūsų laukė tikras iššūkis. Privažiavimo Andais iki upės didžiojoje
plaukimo dalyje nėra, telefono ryšio – irgi. Taip vadinamo „nusiėmimo“ iš upės ekstra atveju taip pat
nėra, išskyrus kelis taškus, visame
420 km maršrute. Turėjome satelitinį telefoną, tik įdomu, kokią pagalbą
mes ten būtumėme juo išsikvietę?
Taigi plaukėme upe be vietinio
žmogaus palydos, be žemėlapio
– tik patys iš Google maps susikūrę savo minižemėlapiuką.
Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iš 4 psl.

Telefono ekrane pasididinę tą
žemėlapį, žiūrėdavome, koks
klastingas upės slenkstis laukia. Nors buvo liūčių sezonas,
upė nebuvo patvinusi, buvo galima visas kliūtis lengviau įveikti.
Džiugu, kad jokių avarijų nebuvo.
Kita vertus, sausra ir išdžiūvusios
upės suteikė ekstremalių potyrių
dėl geriamo vandens stygiaus.
Pati upė Rio Grande buvo lyg tekantis molio srautas. Nebuvo matyti, kas vandenyje. Iš pradžių net
mūsų patyrę vandenininkai abejojo, ar galės „skaityti“ upės srovę tokiame vandenyje. Ką nors
pametus tame molio sraute, tikrai nerastum. Gerti tokio vandens neįmanoma, o į autonominį žygį vandens paprastai imama
tik vienai parai. Taigi, nors žemėlapyje matėme daug upės intakų,
dėl to, kad upės buvo nusekusios,
likome be gėlo vandens, teko „nusodinėti“ tą moliną vandenį, filtrų
neturėjome. Užvirdavome tą vandenį, pildavome į butelius ir jį gerdavome, plaukdami.
Taigi dėl to, kad nusekusios
upės srovės buvo mažesnis
greitis, ir dėl to, kad nebuvo gėlo
vandens ir maisto, mūsų žygis
buvo trumpesnis – vietoj 12 dienų plaukėme 8. Ten žuvies nepasigausi, grybo nesusirasi,
kaip, pavyzdžiui, Sibire. Priplaukėme tiltą ir baigėme žygį. Jeigu ne tiltas, ten nėra kitos galimybės sustoti, kad kas nors tave
iškeltų.

ta yra tikrų tikriausiąsias deimantas Žemės planetoje. Žmonių ten nedaug. Būdamas ten,
pajunti neįsivaizduojamą, begalinę gamtos didybę. Ugnikalniai,
raudona jų žemė, karštis, sustingusios lavos laukai, lygumos,
miškai, neįžengiami krūmynai
ar mėnulio paviršių primenantis kraštovaizdis. Kartu ateina
suvokimas, kaip viskas trapu, ir
noras, kad kuo ilgiau žmogus su
savo ūkine veikla nesikištų, neskriaustų gamtos.

Eglei įsiminė plaukimas Rio Grande upe ir pasivaikčiojimas Ujūnio druskožemiu, kuriame stovi ir paminklas Dakaro raliui/Asmenio albumo nuotraukos

– Kaip, išleisdami į tokią ekstremalią kelionę, reagavo Jūsų
artimieji?
– Prieš kelionę ir aš pati dar nežinojau, kas manęs laukia. Taigi
nieko nežinojo ir namiškiai. O kai
nežinai, tai ir ramu. Jiems buvo
aišku, kad Bolivijoje 12 dienų nebūsiu ryšio zonoje.
Na, taip jau gavosi, kad pirmas
mano žygis buvo gana ekstremalus. Bet viskas tikrai laimingai baigėsi, tikrai yra ką prisiminti!
– Bet grįžusi iš šios kelionės,
dar namuose neapšilusi kojų,
leidotės į kitą pasaulio kraštą,
į Kamčiatkos pusiasalį...
– Ši kelionė jau buvo planuojama, dar prieš išvykstant į Boliviją.
Ir šįkart laurų dėl kelionės planavimo negaliu prisiimti sau – viską
suplanavo ir maršrutą sudėliojo
draugai, patyrę keliautojai.
Kamčiatką norėjome pamatyti
dėl unikalios gamtos – pasaulyje,
ko gero, nėra kitos vietos, kurioje
būtų tiek daug veikiančių ugnikalnių, geizerių, žmogaus beveik nepaliestų miškų ir net ten gyvenančių meškų.
Kamčiatkoje buvo suplanuotas
kopimas į kalnus. Planavome
pasiskirstyti į dvi grupes – patyrusius alpinistus ir mažiau patyrusius – aš ir dar keli bendražygiai iš viso neturėjome tokios
patirties.
Bet ir šioje kelionėje gamta pakoregavo mūsų maršrutą, nes
prieš pat mūsų kelionę seisminį aktyvumą didinti ėmė aukščiausias iš visų veikiančių šiaurės pusrutulio ugnikalnių, beveik
penkių kilometrų aukščio Kliučių
ugnikalnis (Kliučevskaja sopka).
Taigi kolegos, planavę į jį kopti, pradėjus ugnikalniui spjaudyti dūmus, planų atsisakė. Pakeitėme planą ir visi kartu leidomės
į žygį kitu maršrutu. Kelionė lengva nebuvo, bet ir nebuvo labai
ekstremali. Atvykę į Kamčiatką,
porą dienų praleidome Elizovo
mieste, esančiame už 30 kilometrų nuo sostinės Petropavlovsko. Reikėjo suderinti paskutines
detales dėl leidimų ir transporto.
Vėliau autobusu važiavome į Kozirevsko gyvenvietę – ten prasideda dauguma kalnų maršrutų į
Kliuči nacionalinį parką.

E. Matienės žodžiais, Kamčiatka yra tikrų tikriausiąsias deimantas Žemės planetoje/
Asmenio albumo nuotraukos

– Kuo įdomi buvo šita kelionė? Juk daugelis, ko gero, norėtų pamatyti šį dar mažai ci-

vilizacijos paliestą unikalų
gamtos kampelį.
– Tikrai taip, Kamčiatkos gam-

– O Kamčiatkoje į kalnus leidotės su vietiniais vedliais?
– Taip, jų ten yra. Bet mes manėme, kad esame patys labai patyrę keliautojai... Ir, tiesą sakant,
kelionė šioje šalyje, nebuvo tokia
nutrūktgalviška avantiūra, kaip
Bolivijoje, kurioje mes realiai turėjome galimybę tiesiog dingti,
ir mūsų būtų ieškojusios nebent
šeimos, pasigedę po numatytų po
12 dienų žygio, kai turėjome grįžti
į ryšio zoną...
Prieš kelionę į Kamčiatkos pusiasalį leidimus į nacionalinius
parkus, žygio maršrutą teko suderinti prieš gerą pusmetį, registravomės jų Vidaus reikalų
ministerijoje, alpinizmo asociacijoje. Atvykus į vietą, gelbėjimo
tarnyboje buvo užregistruotas
mūsų GPS, kad kas dieną siųstume savo koordinates. Negavę mūsų signalo sutartu periodiškumu, gelbėtojai būtų pradėję
paieškas, taigi jautėmės visiškai
saugiai.
Nors naudojomės ir viešuoju
transportu, be vietinių gyventojų,
kurie mums padėjo nusigauti į žygio pradžios tašką, nebūtume išsivertę. Keliai Kliučiu nacionaliniame parke labai prasti, o daugelyje
vietų jų išvis nėra. Taigos ar kalnų keliais judama labai lėtai ir tik
specialiai tam paruoštu transportu – sunkvežimiais ar specialiai
modifikuotais visureigiais.
Labai įsiminė patys ugnikalniai,
buvome pakilę į tris veikiančius,
matėme jų kraterius, raudoną įkaitusią žemę. Ėjome per sustingusius, tarsi susiraukšlėjusius lavos
laukus. Atrodė, tarsi būtumėme atsidūrę „Discovery“ kanalo filme.
Įspūdingas potyris buvo ir plaukiojimas jūriniais kajakais atvirame Ramiajame vandenyne po
grotas ir pusę paros trukęs plaukimas jachta atvirame vandenyne, stebint gyvūniją. Pamatėme
visą būrį orkų – banginius žudikus. Žvejojome, traukėme iš vandens įspūdingo dydžio žuvis, kurias paskui ir suvalgėme...
– O ar saugiai jautėtės, būdami laukinėje gamtoje? Juk žinojote, kad ten galima sutikti ir
meškų...
– Galiu paneigti stereotipą, kad
reikia meškų bijoti. Svarbu protingai elgtis, kai esi toje vietoje, kur yra jų teritorija. Jos tikrai
nėra žmonių tykantys ir sudraskyti pasiruošę monstrai. Žinoma, kai važiavau ten, aplinkiniai
prieš kelionę gąsdino, kad tais
metais Kamčiatkoje nėra žuvies,
meškos alkanos, taigi gali pulti
žmones. Ir tikrai baimės buvo,
nors žinojau, kad meška puola tik tada, jei ji sužeista ar gina
jauniklius.
Vieną dieną žygio pradžioje dėl
didelio rūko ir lietaus paklydome. Neveikė GPS funkcijos telefonuose. Apeidinėdami didelį lavos lauką, patekome į sunkiai
praeinamas vietas: kalnas, slėnis,
akmenynas, krūmai... Matėme ir
meškų kailio, ir ekskrementų, žinojome, kad jos yra visai šalia.
Taigi, eidami, visi garsiai dainavome, barškinome puodukus, pasikeisdami ir taip baidydami laukinius žvėris.
Aišku, vėliau matėme ir už 300

metrų buvusias rudąsias meškas,
kurias galėjome net fotografuoti.
Jos buvo ir vienos, ir su meškiukais, matėme jas uogaujančias,
renkančias mėlynes.
Pavojaus atvejui turėjome signalines raketas, bet nepanaudojome. Pasitvirtino faktas, kad,
jeigu žmogus pats neprovokuoja,
rudosios meškos laikosi atokiai.
O ta pirma žygio diena tikrai
įsiminė – šlapios kuprinės, kiekvienas peršlapęs batas dienos
pabaigoje sveriantis apie 3 kilogramus ir į nugarą kvėpuojančios
meškos...
– Ką pačiai suteikia tokios
ekstremalios kelionės? Ar tikrai Jums gyvenime taip trūksta adrenalino?
– Man labai svarbus buvimas
gamtoje. Patinka keliauti, apsistojant ne viešbučiuose, o palapinėje, kai galiu anksti nubudusi pasveikinti dieną, būdama gamtoje.
Tada tarsi išsivalo galva, mintys
„persikrauna“.
Dabar mūsų gyvenimas neatsiejamas nuo civilizacijos, kasdienybę sunku įsivaizduoti be elektros
ar telefono, kompiuterio. O išėjus
į autonominį žygį, gyveni be viso
šito. Ir po tokios kelionės supranti, kiek tau nedaug iš tikrųjų gyvenime reikia. Pabuvusi laukinėje
gamtoje, tiesiog jaučiuosi laimingesnė.
Mano specialybė – anesteziologija, dinamiška, joje reikia greitų sprendimų. Ilgą laiką taip ir dirbau, nes mano toks būdas. Nors
dabar dirbu kitą darbą, dinamiškumo jame irgi netrūksta.
Kelionė į Boliviją ir plaukimas
pavojinga kalnų upe mane išmokė kantrybės, kas šiaip gyvenime
labai praverčia. Ten pasitaikė momentų, kai buvo daug nežinios,
sumišusios su nerimu ir suvokimu, kad niekas čia nuo tavęs nepriklauso – belieka laukti...
– Kai grįžusi su šeima pasidalinote kelionių įspūdžiais, ar
jie norėtų vykti kartu, ar atkalbinėja ir pačią nuo panašių kelionių?
– Dukrytės, žinoma, norėtų,
kad nevažiuočiau. Joms per ilgu
būti be manęs kelias savaites.
Artimiausiu metu dėl įvairių priežasčių tokių kelionių ir nenusimato. Bet, žvelgdama į ateitį, manau, kad šeimyna galėtų keliauti
kartu. Gal ir ne į tokias ekstremalias keliones, bet, pavyzdžiui, galėtumėme su dukromis kartu lipti
į kalnus, nakvoti palapinėse. Manau pats laikas pradėti nešti kuprines, išmokti stovyklauti ir pajusti kalnų žavesį.
– Koks būtų Jūsų svajonių
žygis?
– Konkretaus plano neturiu. Tik
dabar atrandu žygius ir svarstau,
kodėl nekeliavau anksčiau? Kodėl, mokydamasi Vilniaus Universitete, nedalyvavau žygeivių klube? Juk tiek yra neaplankytų šalių
ir kontinentų: Australija, Naujoji
Zelandija, Pietų Amerikos šalys...
Vilioja Kanada su savo nuostabia
gamta.
Šiemet, duok Dieve, bent kelioms dienoms pavyktų Europos
baltame vandenuke (kalnuose) su
kajakais pasitaškyti...
Gaila, kad šią žiemą vandens
Lietuvos upėse nėra. Juk mūsų,
vandens pats sezonas – žiemą, kai upėse daug vandens,
jis greitai teka, būna daugiau
bangelių, sūkurių. Kas nežino,
tai galiu patikinti, kad Lietuvoje
yra nuostabių, dinamiškų upelių
– Dūkštelė, Šelmenta, Žvelsa,
Anykšta...
O kalbant apie realų svajonių
žygį, tai dabar, ko gero labiausiai norėčiau nukeliauti į Altajaus
kraštą.
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Jubiliejinio festivalio „Žiemos ekranai“ filmai – ir Druskininkų centre AQUA
Jubiliejinis festivalis „Žiemos
ekranai“, sausio 23 dieną atidarytas Vilniuje, keliauja į dar vienuolikos Lietuvos miestų kino
sales. Šiais metais festivalio
filmus bus galima išvysti ir vis
daugiau žmonių pritraukiančiuose Druskininkuose – centro AQUA konferencijų salėje. .
Festivalis „Žiemos ekranai“ jau
tapo svarbiausiu gero, intelektualaus ir aktualaus kino mėgėjų
žiemos renginiu. Jo organizatoriai siekia, kad geras kinas pasiektų ne tik didžiuosius Lietuvos
miestus, bet ir mažesnius miestelius. Festivalį jau penkioliktus metus organizuoja Prancūzų insitutas
Lietuvoje ir, kaip atidarymo metu
kalbėjo Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Clair Lignier-Counathe, kinas yra viena iš prancūzų
ambasados Lietuvoje misijų: „Tai
– meno rūšis, kuri apjungia visas
amžiaus grupes“.
LR Kultūros ministro Mindaugo
Kvietkausko teigimu, festivalis „Žiemos ekranai“ yra nuostabi Prancūzijos dovana Lietuvai: „Festivalio
programos temas galima sujungti į vieną bendrą temą – atvirai kintanti dabartis, kurioje yra daug nenuspėjamos kaitos. Kinta daug
kas: technologijos, klimatas, žmonių mentalitetas. Kultūra ir kartu šis
festivalis gali prisidėti prie to, kad ši
kaita vyktų į gerąją pusę, su viltimi“.
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA marketingo ir
pardavimų vadovė Jūratė Vaitkevičiūtė džiaugiasi, kad druskininkiečiai ir miesto svečiai gali pamatyti
gerą prancūzų kiną ir mūsų kurorte: „Pirmą kartą festivalio organizatorių akiratyje atsidūrė mūsų
miestas. Kol kas tik su keturiais
filmais susipažinsime, tačiau viliamės, kad druskininkiečiai pasinaudos šia proga ir įrodys, kad kitais metais mes verti pamatyti ir
dar daugiau filmų iš Prancūzijos“.
Sausio 31 d. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA
konferencijų salėje galėsite pamatyti komediją „Laukinis“
(„Le Sauvage“).
Karakasas, Venesuela. Po iškilmingų sužadėtuvių vakaro spontaniškoji Nelly bando slapta pabėgti
nuo atkaklaus sužadėtinio, ir netikėtai atsiduria Martino viešbučio
kambaryje. Garsus kvepalų kūrėjas Martinas, pavargęs nuo Paryžiaus tuštybės, įsikūrė negyvenamoje saloje ir svajoja kuo greičiau
į ją sugrįžti. Tačiau pažintis su Nelly tik prasideda, o drauge su ja –
komiškos ir pavojingos avantiūros.
Žinomo scenaristo, režisieriumi tapusio 7-ojo dešimtmečio viduryje, Jean‘o-Paul’io Rappeneau’o (1932) filmografijoje – aštuoni
vaidybiniai filmai: elegancija ir nepriekaištingu ritmingumu žavinčios
komedijos, istoriniai filmai ir literatūros klasikos ekranizacijos. Savitam režisieriaus stiliui būdingas
žvalus lengvumas, derantis su ambicingų temų nagrinėjimu, virtuoziškas Holivudo screwball comedy
žanro perkėlimas į prancūzų kultūrinį kontekstą. Vienas iš garsiausių
Rappeneau’o filmų Cyrano de Bergerac (1990) buvo įvertintas Oskaru ir dešimčia Cezarių, o Gerard’as
Depardieu už vaidmenį šiam filme
laimėjo geriausio aktoriaus apdovanojimą Kanų kino festivalyje
Vasario 1 d. Druskininkuose
galėsite pamatyt filmą „Paskutinė Pamoka“ („L›Heure de la
Sortie“).
Kai pavaduojantis mokytojas

Pierre’as Hoffman’as atvyksta į
prestižinį Saint-Joseph’o licėjų, jį
pasitinka tylūs ir priešiškai nusiteikę paaugliai. Mokytojo neapleidžia
grėsmės nuojauta, ir jis ima sekti
paslaptingą itin gabių mokinių grupelę. Pastarieji, įsitikinę, kad artėja visuotinė ekologinė katastrofa,
atrodo, jau yra praradę visas šviesios ateities viltis ir rengiasi blogiausiam.
Sébastien’as Marnier subtiliai
eksperimentuoja žanrinio kino kodais ir įtaigiai kuria psichologinę
įtampą tarp paranojos kamuojamo
mokytojo ir apokalipsę pranašaujančių paauglių.
Vasario 7 d. festivalis „Žiemos
ekranai“ druskininkiečiams ir

miesto svečiams pasiūlys dar
vieną komediją pavadinimu „Du
sūnūs“ (Deux Fils).
Kai Joseph’as netikėtai nusprendžia tapti rašytoju ir nutraukia gydytojo praktiką, jo sūnūs ne juokais
sunerimsta.
Vyresnėliui
psichiatrijos studentui Joachim’ui
širdį gelia eilinis išsiskyrimas su
mylimąja. Jaunėlis Ivan’as nepritampa mokykloje, nors yra labai
gabus. Drauge jie stengiasi suprasti ir rūpintis vienas kitu, bet nesusipratimai veja vienas kitą.
Aktoriaus Félix’o Moati režisūrinis debiutas jautriai ir su švelniu
humoru kuria intymią ir kiek melancholišką šiuolaikinės šeimos
kroniką.

Na, o vasario 8 d. centro
AQUA konferencijų salėje ir vėl
bus laukiami komedijos žanro
gerbėjai, bus rodomas filmas
„Ožka“ („La Chèvre“).
Verslininko Alexandre’o Bens’o
dukra dingsta be žinios Pietų
Amerikoje. Kai privatus detektyvas Campana grįžta iš paieškų
tuščiomis rankomis, belieka viena išeitis – surasti dukrą siųsti tą,
kuriam, kaip ir jai, viskas ypatingai nesiseka. Nelaimėlis François
Perrin’as ir racionalusis Campana,
visiškos priešingybės, išsiruošia į
komiškų situacijų ir absurdiškų atsitiktinumų kupiną detektyvinę kelionę.
Kino režisierius, scenaristas
ir dramaturgas Francis Veber’is

(1937) pelnytai laikomas prancūzų
komedijos žanro meistru: klasika
tapusios komedijos „Ožka“ (1981),
„Bėglys“ (1986) ar „Kvailių vakarienė“ (1998) prajuokino milijonines
žiūrovų sales ne tik Prancūzijoje.
Neginčijamas buddy movie žanro
filmų Prancūzijoje virtuozas savo
sėkmingos karjeros metu dešimtyje filmų įamžino dviejų išskirtinių
personažų – François Pignon’o ir
François Perrin’o – komiškus nuotykius.
Nepraleiskite galimybės festivalio „Žiemos ekranai“ filmus pamatyti ir savo mieste!
Parengta pagal festivalio
organizatorių ir centro AQUA
informaciją
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Savivaldybė pasirūpino kurorto ekologija ir gyventojų patogumu
Druskininkų
savivaldybė,
siekdama, kad kuo daugiau
miesto gyventojų namų būtų
prijungta prie centralizuotos
nuotekų sistemos, sėkmingai
įgyvendino Aplinkos apsaugos
ministerijos finansuojamą projektą ir pagerino kurorto ekologinę būklę bei palengvino buitį 28 druskininkiečių šeimoms.
Projektas padengė išlaidas
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas, Savivaldybė dalyvavo projekte „Privačių namų prijungimas prie
nuotekų surinkimo infrastruktūros
Druskininkuose“ ir gavo dotaciją nuosavų namų prijungimui prie
centralizuotos nuotekų sistemos.
„Pagal projektą, kiekvienam namui buvo skirta apie 1000 eurų, o
likusias lėšas pridėjo Savivaldybė
ir bendrovė „Druskininkų vandenys“. Buvo sudaryta komisija, kuri,
atsižvelgdama į socialinius aspektus ir aplinkosauginę taršą, atrinko
projekte dalyvaujančias šeimas,
buvo padaryti techniniai projektai“,
– pasakojo A. Svirskas.
Pirmenybė buvo teikiama toms
šeimoms, kurioms pagal materialinę būklę buvo sunku savo lėšomis prisijungti prie centralizuotos
nuotekų sistemos. Atrinkti namai
yra įvairiose vietose, nemaža jų
dalis – Ratnyčioje, kiti – atokes-

Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė: „Druskininkams,
kaip kurortui, galioja griežtesni
statybos reikalavimai. Gyventojas, norintis prijungti savo būstą
prie vandens ar nuotekų tinklų, iš
vandens tiekėjo turi gauti prisijungimo sąlygas, pasirengti projektą,
gauti statybos leidimą, atlikti darbus bei pateikti deklaraciją apie
statybos užbaigimą. Šis projektas
viską supaprastino – Savivaldybė ir „Druskininkų vandenys“ viskuo pasirūpino ir sutaupė gyventojų pinigus. Džiaugiamės, kad prijungimas prie nuotekų sistemos ne
tik pagerino dalies druskininkiečių gyvenimo sąlygas, bet ir sumažino kurorto aplinkos taršą“.
nėse miesto vietose. Bendra projekto suma – 55 tūkst. eurų, iš jų
28 tūkst. eurų – projekto lėšos,
beveik tiek pat prisidėjo ir Savivaldybė iš savo aplinkosaugai skirtų
lėšų kartu su bendrove „Druskininkų vandenys“.
Prisijungusieji – sutaupys
Bendrovės „Druskininkų vandenys“ direktorius Mindaugas
Jaskelevičius pasakojo, kad ES
Miesto nuotekų tvarkymo direktyva numato, kad miestuose ne
mažiau kaip 98 proc. gyventojų
nuotekų turi būti tvarkoma centralizuotai: „Druskininkuose šis
reikalavimas įgyvendintas, tačiau vis dar yra pavienių individu-

alių namų, kurie nėra prisijungę
prie centralizuotų nuotekų tinklų.
Šių namų gyventojai dažniausiai
nuotekas šalina į nuotekų surinkimo duobes. Individualiai tvarkant
nuotekas, kyla grėsmė, kad dėl
nesandarių talpų gali būti teršiamas gruntas bei paviršiniai vandenys. Be to, individualus nuotekų tvarkymas gyventojams
kainuoja brangiau, sukelia nepatogumų, o šaltuoju metų laiku ne
visada pavyksta išsikviesti asenizacinį automobilį.“
Asenizacinės mašinos (1 cisternos) kaina miesto ribose – 17,46
Eur (kaina mokama už visą cisterną, nepriklausomai kiek išsiurbė, kaina už reisą), o nuotekų

Šio namo gyventojai buvo įtraukti į programą, ir namas buvo prijungtas prie centralizuotos nuotekų sistemos/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

tvarkymas centralizuotai gyventojams kainuoja tik 0,86 Eur už
kubinį metrą.
Direktoriaus teigimu, nuotekų
tvarkymo infrastruktūra Druskininkuose yra gerai išplėtota, likusi maža dalis gyventojų nesijungia prie centralizuotos sistemos
dėl lėšų trūkumo. O šio projekto lėšos padėjo išspręsti šią problemą. Prie centralizuotos nuotekų sistemos prisijungę gyventojai
sutaupys nemažai pinigų.
Džiaugiasi lengvesne buitimi
Nemuno gatvės gyventoja Edita Markelevičienė iki šiol negali atsidžiaugti palengvėjusia buitimi, kai jos šeimos namas projekto

lėšomis buvo prijungtas prie centralizuotos nuotekų sistemos: „Ilgai laukėme šios šventės, bet pagaliau sulaukėme, ji atėjo į mūsų
užkampį. Mūsų gyvenimas dabar
tapo daug geresnis ir pigesnis.
Labai džiaugiamės tuo, kad gyvename moderniai ir nereikia nuotekų leisti į duobę, esame civilizuoti gyventojai. Mūsų šeimoje keturi
asmenys, tačiau dažnai sulaukiame sugrįžtančių saviškių, todėl
nuotekų apimtys savaitgaliais padidėja. Dėkojame savivaldybei už
rūpestį mūsų buitimi ir už gerėjančią gyvenimo kokybę.“
Druskininkų savivaldybės
informacija

Ligoninėje – naujas modernus rentgeno aparatas ir atnaujintos patalpos
VšĮ Druskininkų ligoninė,
gerindama rentgeno diagnostikos paslaugų kokybę, papildė savo diagnostikos įrangos
arsenalą dar vienu moderniu
įrenginiu
Vakar ligoninėje organizuotas
iškilmingas atnaujinto rentgeno kabineto su nauju moderniu
rentgeno aparatu atidarymas,
kuriame dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė, LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė, ligoninės
personalas, medicinos įrangos
tiekėjų atstovas.
Taigi ligoninėje sumontuota
nauja, moderni Japonijos gamintojo „Shimadzu“ dviejų darbo vietų rentgeno sistema „Radspeed“.
Rentgeno vamzdžio kolona sumontuota ant lubinės pakabos,
ir tai leidžia atlikti plačius ir skersinius, ir išilginius judesius.
Yra galimybė atlikti rentgeno
tyrimus, pacientui esant vertikalioje ir horizontalioje padėtyse, taip pat ir ant pervežimo vežimėlio.
Sistemos gaunamų vaizdų kokybę užtikrina naujausios kartos
detektorių sistema, kuri pasižymi ne tik pažangiausiais techniniais parametrais, bet, reikalui
esant, lengvai gali būti naudojama su kitais, pavyzdžiui mobiliais rentgeno aparatais.
Rentgeno sistema sukomplektuota su kompiuterine rentgeno
ir mamografinių vaizdų peržiūros ir diagnostikos darbo vieta
su dviem 5 megapikselių medicininiais monitoriais.
Išskirtinė darbo stoties savybė – galimybė peržiūrėti ir diagnostikai naudoti ne tik rentgeno, bet ir mamografinius, tarp

Simbolinę juostelę perkirpo medicinos įrangos tiekėjų atstovas, Seimo narys Z. Streikus, Savivaldybės administracijos direktorė V.
Jurgelevičienė, meras R. Malinauskas ir Druskininkų ligoninės direktorė E. Raulušaitienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ligoninės medikai džiaugiasi, kad įstaigos diagnostikos įrangos arsenalas papildytas dar vienu moderniu įrenginiu/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

jų – ir tomosintezės, kompiuterinės tomografijos, magnetinio
rezonanso, ultragarsinius ir kitus vaizdus.
Tai leidžia maksimaliai universaliai išnaudoti darbo stotį rutininių ligoninės tyrimų aprašymams.
Įranga įsigyta su trijų metų garantija, kuri apima ne tik techninę priežiūrą, bet ir techninės
būklės tikrinimą bei kokybės
kontrolės bandymus, tai leis šį
laikotarpį naudotis sistema be
jokių išlaidų jos priežiūrai.
Pristatydama naują aparatą,
ligoninės direktorė E. Raulušaitienė pasidžiaugė aktyviu Savivaldybės bendradarbiavimu,
įsigyjant modernų diagnostikos
įrengimą ir pastebėjo, kad šis
aparatas bus saugesnis, mažiau radioaktyvus ir, jį naudojant, bus galima aptarnauti daugiau pacientų.
Meras R. Malinauskas pasidžiaugė, jog naujasis įrenginys
bus vienas iš moderniausių regione ir palinkėjo, kad jam būtų kuo
mažiau darbo, kad druskininkiečiai ir kurorto svečiai būtų sveikesni.
Administracijos direktorė V.
Jurgelevičienė pajuokavo, jog
Savivaldybė ligoninei šiemet padovanojo ne tik naują aparatą,
bet ir energingą vadovę.
Svečiai ir ligoninės atstovai
perkirpo simbolinę juostelę, o
naujasis rentgeno aparatas pradeda savo darbą.
Rentgeno
aparatas
įsigytas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotoje
rentgenodiagnostikos paslaugų
kokybės gerinimo 2018-2025
metų programoje bei finansuojant Druskininkų savivaldybės
lėšomis.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Prasmingai praleistas laikas drauge

Gydomojo, sportinio masažo specialistas,
masažuotojas Audrius Buzas
Išankstinė registracija tel. 8 679 04883
„Facebook“ paskyra „Gydomieji Sportiniai
Masažai Druskininkuose“

Užsakymo Nr. MDR-237-01
Padėkos dienos pabaigoje „Bočiai“ įsiamžino bendroje nuotraukoje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vita Gimaitė
Per Lietuvą nuvilnijo padėkos
dienos. Šią bangą jau ne kartą pagavo ir Druskininkų „Bočių“ kolektyvai. Mus užliejo gerumo, šiltumo, Tėvynės meilės
banga, noras išsakyti vieni kitiems gerus žodžius, pasidalinti pozityviomis, puikiomis
gyvenimo emocijomis, perduoti gerą energiją, padėkoti už šaunias minutes, dienas,
drauge praleistus metus.
Socialinių
paslaugų
centro
salė pilnutėlė. Susirinko pasipuošę, šventiškai nusiteikę visi
LPS Druskininkų bendrijos „Bočiai“ kolektyvai. Gausus ir dainingas „Bočių“ mišrus ansamblis
didžiuojasi savo turtingu repertuaru, daugybe koncertų, tvirta
draugyste. Darbščios, talentingos „Kraitės“ dalyvės papuošė
ne tik tos dienos, bet ir daugybės

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

kitų, ne tik mūsų buveinėse, bet
ir mieste organizuojamų renginių
aplinką. „Žodžio meno“ klubo narės pradėjo susibūrimą Sigito Gedos kūriniu „Giesmė pasaulio medžiui“ ir skatino didžiuotis savo
gimtine, improvizavo laikmečio
tema. Moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ priminė, koks nepaprastas įspūdis dainuoti drauge ir jausti balsų dermę, taiklios
rankos ir žvitrios akies „Pasagėlės“ būrys, pasidabinę laimės pasagėlėmis, aktyviai populiarino šį
auksinį žaidimą. Na, o „Sveikatingumo mankštos“ grupė nustebino
„baltuoju“ špagatu.
Renginyje atsilankiusi Druskininkų savivaldybės vyriausioji
specialistė kultūrai Rūta Barkauskienė ne tik pagyrė „Bočių“ kolektyvus už darbštumą, jaunatviškumą, veržlumą, puikią atmosferą,
bet padėkojo už aktyvų ir išradingą dalyvavimą Druskininkų kalė-

dinio miestelio renginiuose. Visų
nuostabai, viešnia mums padainavo dvi nuostabias dainas, o publika jai pritarė. Likome jai dėkingi
už malonų siurprizą, tai dar kartą
patvirtino, kad ir miestui mes esame reikalingi.
„Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė daug naktelių nemiegojo, dėliodama renginio scenarijų ir kurdama nominacijas. O jų
šįmet gausu, net 19! Nominacijos
rimtos, tekstai išsamūs, tinka ne
tik atliktam darbui, bet ir jį atlikusiam žmogui. Keletas iš jų: darbščiausioji – Genovaitė Puidokienė,
balsingiausioji – Liucija Gerasimova, gailestingiausioji – Onutė
Sakalauskienė, patriotiškiausias
– Vytautas Valentukevičius, stropiausias – Stanislovas Daugėla...
Žaidimai, dainų pynės liejosi visą pusdienį... Padėkoję vieni
kitiems, „sukritome“ į nuotrauką,
kuria dalinamės ir su Jumis.

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

Tel. 8 601 46179

Tel. 8 674 61 640

Atliekame glaistymo,
dažymo ir kitus apdailos
darbus.
Tel. 8 601 52590

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355
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„Ryto“ gimnazistų ir Alytaus vaikų globos namų auklėtinių draugystė
Andra Mikulskytė,
„Ryto“ gimnazijos 1a klasės
mokinė
Sausio 15 dieną Druskininkų
„Ryto“ gimnazijos 1a klasės
mokiniai susitiko su Alytaus
vaikų globos namų auklėtiniais. Jau ne pirmus metus
jie vyksta į svečius, nuveža
dovanų gerą nuotaiką, kartais – net ir vaidinimą. Vaikai,
sužinoję, kad juos aplankys
gimnazistai, taip pat ruošiasi.
Kiekvienas susitikimas ir vieniems, ir kitiems ilgai išlieka
atmintyje.
Šįkart, vos tik atvažiavus, nustebino draugiškos auklėtojų ir
globotinių šypsenos, kviečiančios bendrauti. Buvo nutarta, kad
pirmoji pažintis prasidės pasirodymais. Gimnazistai suvaidino
savo sukurtą sakmę „Kodėl pirtyse nebeliko velnių“. Šeimininkai – mažiausiajam buvo penkeri – sudainavo linksmą dainelę
apie skaičius. O vyresnių merginų daina „Spindulys“ buvo palydėta ovacijomis. Po pasirodymų,
išsiskirsčius grupelėmis, auklėtojos papasakojo, kad vaikai gyvena šeimynose – kiekvieną šeimyną sudaro aštuoni žmonės,
pakvietė su kiekviena susipažinti artimiau.
Dauguma nustebo, įėję į kambarius ir iš karto pajutę jaukumą, visur – labai tvarkinga, erdvu. Žaisti su globotiniais buvo
smagu – jokios įtampos, niekam
nerūpėjo laimėti, svarbiausia –

bendrauti. Mokiniai dalyvavo ir
edukacinėje programoje – kartu
gamino pelėdžiukus. Visi jautėsi
tarsi seni, geri pažįstami. Kartu
pasivaišino arbata ir skanėstais.
Vaikų globos namai – turtingi
įvairių žaidimų, tačiau čia gyvenantys vaikai sakė, kad jie labai
pasiilgsta nuoširdaus ir neapsimestinio bendravimo su bendraamžiais. Atsisveikinant, kiekvienas apsikabinimas buvo
tikras ir nesuvaidintas. Kai kurie nenorėjo paleisti mūsų iš
glėbio, vaikų akys tarsi kvietė
– „Dar bent minutėlę pažaiskime, mes nenorime, kad jūs išvažiuotumėte“. Grįžtant namo,
kilo daug minčių. „Kelionė į vaikų globos namus leido pažvelgti į gyvenimą iš kitos pusės,
privertė susimąstyti, kiek mes
daug turime, kai namuose laukia tėvai,“ – savo įžvalgomis dalijosi moksleiviai. „Pagalvojau,
o kas būtų, jei vienas iš tų vaikų būtų mano mažasis brolis?“,
– toks klausimas kilo ne vienam. „Žaidžiant, buvo ir gera, ir
graudu, nes žinojome, kad gyvenime jų laukia daugiau, nei
įprastai, iššūkių“, – ne vienam
išsprūdo ir tokia mintis.
„Žmogus negali būti gyvas viena duona, jam svarbus ir geras
žodis bei draugiškas žvilgsnis“,
– taip galima perfrazuoti girdėtą biblinį posakį, susitikus su
Alytaus vaikų globos namų auklėtiniais. Visi vieningai nutarė
– šioje išvykoje įgauta reikalingų gyvenimo patirčių. Viena iš

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokiniai aplankė Alytaus vaikų globos namų auklėtinius,
dovanojo savo draugystę ir gerą nuotaiką/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

jų – abejingai nepraeiti pro šalia esantį, pasidalinti tuo, ką turi,
negailėti padrąsinančio žvilgsnio ar žodžio. Gimnazistai dėkoja juos drauge važiuoti pakvietusiai mokytojai Eglei Aurylienei,
kuri į Alytaus vaikų globos namus važiavo jau ne pirmą kar-

Dar viena jaunojo pianisto sėkmė
tarptautiniame konkurse

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinys Augustas Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė) yra daugelio respublikinių, bei tarptautinių pianistų konkursų laureatas. O sausio 4-8 dienomis jis Dresdene (Vokietija) surengtame tarptautiniame konkurse „Winter stars of Dresden 2020“
(liet. „Dresdeno žiemos žvaigždės 2020“) taip pat iškovojo pirmąją vietą.
Konkurse varžėsi dalyviai iš Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Italijos ir Lietuvos.
Džiaugiamės Augusto laimėjimu, sveikiname ir linkime sėkmės!
M. K. Čiurlionio meno mokyklos informacija ir nuotrauka

tą. Ačiū jie sako ir Alytaus vaikų
globos namų renginių organizatorei Linai Klebauskienei, kurios
dėka susipažino su naujaisiais
draugais.
Be to, prie kelionės prisidėjo ir
gimnazijos mokytojai, jie surinko
nemažą pinigų sumą.
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Mūro, betonavimo darbai, PVC
grindų klijavimas. Tel. 8 636 27602
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
Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.

Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.
Apšiltinimas, garso izoliacija.

Tel. 8 624 34603

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

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881
Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Pigiai parduodama
puikios būklės
dvigulė 1,8x2 m lova.
Tel. 8 698 55732

Parduoda skaldytas
beržines ir alksnines
malkas.
Tel. 8 673 56110

Restoranas
„Romnesa“ ieško
barmeno (-ės),
padavėjo (-os).
Tel. 8 614 44445

Atlieku griovimo darbus.
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881
Skubiai parduodamas arba išnuomojamas namas Leipalingyje, 70
kv. m. Sklypas – 7, 13 a, kaina – 15 500 Eur. Tel. 8 616 48116

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

Parduodamas 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
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

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

Ieškau bendrakeleivių kartu žvejoti vasarą Norvegijoje. Tel. 8 688 74012

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ siūlo darbą ikimokyklinio 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
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Mielieji gydytojai,
širdingai Jums dėkoju! Už kvalifikuotą gydymą ir priežiūrą norėčiau išreikšti padėką Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus chirurgui Remigijui Stankevičiui, Vidaus ligų
skyriaus vedėjai Nijolei Šavelskienei, vyr. slaugytojai Nijolei Kniubienei, gydytojai Zinaidai Nakienei, sesutėms Elvyrai Grušauskienei, Inai Lukoševičienei, Laimutei Jurgionytei,
Snieguolei Goborovienei, Aldonai Barisevičienei, Nijolei Ūsaitei, Krtistinai Karaliūnienei ir Vidai Vaičiulytei, taip pat slaugutėms Vidai, Neringai, Angelei, Rositai ir Virginijai.
Ir patys būkite sveiki ir laimingi!
Algis Maslauskas

Renginiai

Užuojautos

Vasario 4 dieną, 17.20 val.
Naujasodės kaime esančiame A. Česnulio skulptūrų
parke – tradicinis metų kūrybos pristatymas

Mirus seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame Stasį Malaškevičių.

Vasario 5 d. 17 val. Viešojoje
bibliotekoje Dianos Lukošiūnaitės (karpiniai) ir Linos Kabelkaitės (siuvinėjimas) parodos „Iš
praeities aruodų” atidarymas
(V. Kudirkos g. 13)

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Daivą Patašienę.

Vasario 5 d. 16 val. parodos
„Augalų portretai“ atidarymas
M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio
g. 35)

Druskininkų Trečiojo amžiaus
universiteto klausytojai

UAB „Draugystės sanatorija“
darbuotojai

Vasario 6 d. 16 val. Viečiūnų bendruomenės centre knygos Druskininkų krašto tautotyros metraštis 2 pristatymas.
Vasario 6 d. 17 val. Amatų
centre „Menų kalvė“ fotomenininko Pavel Suščonok (Minskas) parodos „Grožio nelaisvėje“ atidarymas (M. K. Čiurlionio
g. 27)
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti
renginiai Leipalingyje:
10 val. akcija „Uždek žvakutę
ant savanorio kapo“
12 val. Šv. Mišios Leipalingio
Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčioje, po Šv. Mišių – vėliavos pakėlimo ceremonija prie Nepriklausomybės
paminklo. Koncertuos Rūta
Kotryna
Vasario 16 d. 16 val. Jaunimo užimtumo centre (Veisiejų g. 17, Druskininkai) – teatralizuota programa „Mes
esam Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Dalyvaus atlikėjai: Mikas
Suraučius, Morta Elžbieta Bieliukaitė, Leipalingio laisvalaikio
salės tautinių šokių kolektyvas
„Leipūnas“, Viečiūnų laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvas „Avilys“, šiuolaikinio šokio studija „Opus“.

Parodos
Iki vasario 1 d. veiks druskininkiečių menininkų kūrybinių
darbų kalėdinė paroda „Pokalbiai“ Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27)
Iki vasario 3 d. Viešojoje bibliotekoje veiks Gedimino Mažinto paroda „Monumentaliai
australietiški foto pašnekesiai
apie meną“ (V. Kudirkos g. 13)
Iki vasario 16 d. V. K. Jonyno namuose-galerijoje eksponuojama vienuoliktoji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė
„Matmuo“ (Turistų g. 9)
Iki vasario 24 d. Viešojoje
bibliotekoje veiks Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus 14 m. mokinių (Mokytoja
– A. Kalėdienė) tapybos darbų
paroda „Būtasis laikas“ (V. Kudirkos g. 13)

Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa
prekybai. Tel. 8 604 18200
Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 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

Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines galimybes.

Tel. 8 605 81979
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

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų dažymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860

Valo individualių namų kaminus
Druskininkų mieste ir apylinkėse.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Išnuomoja 1 kambario butą Ateities g.: su balkonu,
2 aukštas, su baldais. Tel. 8 617 43379
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2020.01.31 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
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 vertimu 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 Premjera. Ratas.
00:35 Tūkstantis ir viena naktis. II
dalis. Apleistoji.
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 TIESIOGIAI „M.A.M.A. apdovanojimai“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Bėdos kurorte“.
00:50 „12 galimybių“.
02:45 „Vanduo drambliams“.
04:50 „Atsargiai! Merginos“.
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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Amerikietis žudikas.
23:15 Saldus kerštas.
01:10 Ryklys robotas.
02:45 Dingusi.
05:05 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Oponentai.
08.00 Greiti pietūs.
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 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.
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“.
06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai – 112“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
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 Baudėjas. Karo zona.
23:35 Ekstremali riba.
01:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
02:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.02.01 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Mūšio laukas.
07:25 Premjera. Riubecalio lobis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Vilionės, apgaulė ir drugiai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiųjų kačių epocha.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 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.
23:20 Tolimas kraštas.
01:40 Ratas.
03:25 Modestas Paulauskas. Krepšinio švyturys.
04:25 Riubecalio lobis.
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Transformeriai. Kibernetinė 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 PREMJERA „Teris ir užburta
Aušros karalystė“.
13:50 „Keistas penktadienis“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Uošvių nepasirinksi“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Skrydis“.
23:50 „Velnio stuburo paslaptis“.
01:30 „Atominė apokalipsė“.
03:05 „Broliai Sistersai“.
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“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko
Semio nuotykiai.
11:10 Tomas ir Džeris lobių saloje.
12:35 Troškimų akmuo.
14:25 Beverli Hilso nindzė.
16:10 Kiaušingalviai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Debesuota,
numatoma mėsos kukulių kruša 2.
21:25 Didžiosios motušės namai 2.
23:30 Vampyrai užkniso juodai.
01:05 Amerikietis žudikas.
02:50 Programos pabaiga.
07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
08.30 Nauja diena.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten.

16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. 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“.
06.55 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
06:00 „Galiu rytoj“.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Galiu rytoj“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:40 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Šiauliai.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Pavojingas sandėris.
00:15 AŠTRUS KINAS Neprašyti svečiai.
02:00 Baudėjas. Karo zona.
03:35 Programos pabaiga.

2020.02.02 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Veranda.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Septyni pasauliai, viena planeta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Amerika
iš paukščio skrydžio. Laukiniai Vakarai.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Gyvenk be skolų.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 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 žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Pabandom iš naujo.
00:10 Sesutės.
02:05 Pasaulio dokumentika. Septyni pasauliai, viena planeta.
03:00 Prisikėlimo liudytojai.
03:15 Šventadienio mintys.
03:40 Tolimas kraštas.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Gnomai“.
13:40 „Kelionė po koledžus“.
15:10 „Princas ir aš“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Princesės dienoraštis“.
21:50 VĖLYVAS VAKARO KINO
TEATRAS „Atominė blondinė“.
00:10 „Bėdos kurorte“.
01:50 „Skrydis“.
04:20 „Makgaiveris“.
06:25 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“

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 Pelėdų karalystės sargai.
11:45 Kaip aš gelbėjau Prezidentą.
13:25 Trys nindzės sugrįžta.
15:15 Švilpiko diena.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 PREMJERA Anonimė.
00:05 Tikra istorija.
02:00 Didžiosios motušės namai.
03:35 Programos pabaiga.
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 „TV Europa pristato. 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.
06:30 Galiūnai. Europos
dvejetų taurė. Lazdijai.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato etapas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:40 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - Sintek-Dzūkija.
19:30 Pono Septimo restoranas.
21:20 „Narkotikų prekeiviai“.
22:25 „PREMJERA Antrininkas“.
23:35 Pavojingas sandėris.
01:20 Neprašyti svečiai.
02:50 Programos pabaiga.

2020.02.03 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis
16:45 Premjera. Ponių rojus 4
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Tikrasis genijus
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios.

01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4
06:55 „Elena iš Avaloro“
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
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“
16:25 „TV3 orai“
16:30 „TV Pagalba“
18:30 „TV3 žinios“.
19:22 „TV3 sportas“
19:27 „TV3 orai“
19:30 „Visi mes žmonės“
20:30 PRAKEIKTI „Prakeikti II“
21:00 „TV3 vakaro žinios“
21:52 „TV3 sportas“
21:57 „TV3 orai“
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Tamsos baikeris. Keršto demonas“
23:50 „“Majų“ baikerių klubas“
01:05 „Makgaiveris“
01:55 „X failai“
02:45 „Tironas“
03:45 „“Majų“ baikerių klubas“
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“
05:30 „Atsargiai! Merginos“
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 KK2 penktadienis.
12:20 „Būrėja“.
14:00 „Tik tu ir aš“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA. Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „NAUJAS SEZONAS. Paveldėtoja 3“.
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. Pražūtingos gelmės.
00:45 „Akloji zona“.
01:35 Anonimė.
03:10 Programos pabaiga.
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.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”
21.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00„Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 „Pavojingi jausmai”
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.30 Nauja diena.
03.00 Nauja diena.Rubrika.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Gyvybės langelis“.
04.45 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
05.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Vanity Fair.
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12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
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“ (23).
21:00 Auksas (Gold, The).
23:20 Pono Septimo restoranas.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:35 „Antrininkas“.
03:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:15 Programos pabaiga.

2020.02.04 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis
16:45 Premjera. Ponių rojus 4
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Apgavikai 2
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Veranda.
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? TV žaidimas.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
06:55 „Elena iš Avaloro“
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“
07:55 „Visi mes žmonės“
08:55 „Meilės sūkuryje“
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“
12:00 „Atsargiai! Merginos“
13:00 „Parduotas gyvenimas“
15:00 „Simpsonai“
16:00 „TV3 žinios“
16:25 „TV3 orai“
16:30 „TV Pagalba“
18:30 „TV3 žinios“
19:22 „TV3 sportas“
19:27 „TV3 orai“
19:30 „Prieš srovę“
20:30 PREMJERA „Prakeikti II“
21:00 „TV3 vakaro žinios“
21:52 „TV3 sportas“
21:57 „TV3 orai“
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Šaunus tėtukas“
00:00 „“Majų“ baikerių klubas“
01:20 „Makgaiveris“
02:10 „Legendos“
03:00 „Tironas“
04:00 „“Majų“ baikerių klubas“
05:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“
05:55 „Atsargiai! Merginos“
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Tik tu ir aš“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA. Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 NAUJAS SEZONAS Paveldėtoja 3.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.

21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Numeris 44.
01:15 „Akloji zona“.
02:05 Pražūtingos gelmės.
03:55 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Nauja diena.
07.30 Nauja diena.Rubrika.
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. Aktualijų laida.
14.30 Nauja diena.Rubrika.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
15.30 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00„Brangioji, aš perskambinsiu”
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.00 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu..
02.00 Nauja diena.
03.00 Nauja diena.Rubrika.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Gyvybės langelis“.
04.45 Oponentai.
05.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „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 Majamio katastrofa.
22:50 Auksas.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:35 Programos pabaiga.

2020.02.05 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Apgavikai 2.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.

03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
06:55 „Elena iš Avaloro“
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“
12:00 „Atsargiai! Merginos“
13:00 „Parduotas gyvenimas“
15:00 „Simpsonai“
16:00 „TV3 žinios“
16:25 „TV3 orai“
16:30 „TV Pagalba“
18:30 „TV3 žinios“
19:22 „TV3 sportas“
19:27 „TV3 orai“
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 PREMJERA „Prakeikti II“
21:00 „TV3 vakaro žinios“
21:52 „TV3 sportas“
21:57 „TV3 orai“
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Blicas“
22:25 „Vikinglotto“
22:30 „Blicas“
00:00 „Majų“ baikerių klubas“
01:05 „Makgaiveris“
01:55 „Legendos“
02:45 „Tironas“
03:50 „Majų“ baikerių klubas“
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“
05:30 „Atsargiai! Merginos“
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Tik tu ir aš“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA. Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „NAUJAS SEZONAS. Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:25 KK2 vaikai.
19:30 KK2.
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Mergina su drakono tatuiruote.
01:35 Numeris 44.
03:45 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT.
07.00 Nauja diena.
07.30 Nauja diena.Rubrika.
08.00 Sėkmės gylis 1/14.
09.00 „Tu esi mano“ (8).
10.00 „Pavojingi jausmai”.
10.30 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 Lietuva tiesiogiai.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.Rubrika.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Oponentai.
02.30 Nauja diena.
03.00 Nauja diena.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Gyvybės langelis“.
04.45 Gyvenimas.
05.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.

BUD TAILANDO
MASAŽAI
1 VAL. – 35 EUR
V. Kudirkos g. 37,
Druskininkai
Svečių namai
„Senasis paštas“
Tel. 8 693 52720
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „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 Įkalinti.
22:55 Majamio katastrofa.
00:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:30 „Nusikaltimų tyrėjai“.

2020.02.06 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
06:55 „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“
16:25 „TV3 orai“
16:30 „TV Pagalba“
18:30 „TV3 žinios“
19:22 „TV3 sportas“
19:27 „TV3 orai“
19:30 „Farai“
20:30 PREMJERA „Prakeikti II“
21:00 „TV3 vakaro žinios“
21:52 „TV3 sportas“
21:57 „TV3 orai“
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„12 galimybių 2. Perkrauta“
23:55 „Majų“ baikerių klubas“
01:10 „Makgaiveris“
02:00 „Legendos“
02:50 „Tironas“
03:45 „Majų“ baikerių klubas“

04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“
05:30 „Atsargiai! Merginos“
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Tik tu ir aš“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „NAUJAS SEZONAS. Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Įsibrovimas.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Mergina su drakono tatuiruote.
03:50 Alchemija XV. Du labai pavėluoti portretai.
04:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
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 Lietuva tiesiogiai.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Oponentai.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente”
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Pone prezidente”.
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Gyvenimas.
02.30 Oponentai.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Gyvybės langelis“.
04.45 Skyrybos 1/13.
05.25 „Pone prezidente”.
05.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:40 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:50 „Paskutinis faras“.
10:50 „Gelbėtojai - 112“.
11:50 „Jūrų pėstininkai“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „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 Briliantinis planas.
23:15 Įkalinti.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
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Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787.
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Mašinų kėbulų ir žibintų poliravimas.
Tel. 8 610 66734

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734

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

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.
Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927
Visi vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 675 83453
Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius
santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 689 61667

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

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

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Atliekami būsto remonto darbai.

Tel. 8 621 15005

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

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis
Druskininkų sav. Leipalingio
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Baltic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370 6 98 12218

Apdailos ir
santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085,
8 687 27676

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

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): 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“, „Pamesta“, „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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

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

„VW Golf“, 1994 m. puikiai važiuoja, 300 Eur. TA iki 06. Tel. 8
608 33221

Nuoma

1 kamb. butas Vytauto g. 22 (arti
turgus, parduotuvės „Maxima“,
„Iki“), 28,7 kv. m, 5 aukštas.
Kaina – 27 tūkst. Eur. Tel. 8 642
83385, 8 681 75484

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

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

Garažas Ringeliškės g.,Tel. 8
675 49801

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
2 kamb. 34 kv. m. 3 a iš 9. Tel. 8
610 91301
2 kamb. 37 kv. m butas Veisiejų
g. 4 iš 4, su baldais ar be jų.
Kaina – 27 000 Eur. Tel. 8 675
05672
3 k. 65 kv. m butas 5/5 aukšte
Viečiūnuose. Tel. 8 650 99556
2,55 ha sklypas Vilkininkų km (apie
4 km nuo Leipalingio) apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi
su žvyrkeliu. Tel. 8 617 62483
Tvarkingas 32 kv. m, 2 kambarių,
2 a butas Gardino g. Galimas
keitimas. Kalviškių, Gardino g.
nesiūlyti. Tel. 8 683 98529
Parduoda dviejų kambarių butą,
Antakalnio g. 18, 48, 50 kv. m.
Tel. 8 621 92956
Skubiai parduodamas 1 kamb.
butas Kalviškių mikrorajone.
Kaina – 30 000 Eur. Tel. 8 604
28195
1 kamb. butas Vytauto g. 22 (arti
turgus, parduotuvės „Maxima“,
„Iki“), 28,7 kv. m, 5 aukštas.
Kaina – 27 tūkst. Eur. Tel. 8 642
83385, 8 681 75484

Automobiliai ir jų dalys
VW Golf III (universalas, 1997
m. dalimis, 81 kW, el. paketas).
Idealūs mėlyni priekiniai sparnai – 25 Eur, skardinių ratlankių
R14 firminiai dangteliai po 2
Eur, plastikinės slenksčių juostos – 8 Eur, el. veidrodukai – 7
Eur. Tel. 8 686 43600
Automobolis „Žiguliai I“, istoriniai
numeriai, TA iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA iki 2024 m. , „Toyota Corolla“, 2001 m. TA, dyzelis.
Tel. 8 682 98506
„Mazda 5“, 2009 m. 2.0 l dyzelis,
TA, žieminės padangos R 16, tel.
8 647 33100

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai
butas, 2 a. Merkinės g. 4. Tel. 8
687 73835
Nuomojamas 1 kamb. butas Merkinės g. 1 a. Tel. 8 616 13 704
Centre, Taikos g. 1 kamb. butas,
120 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Sausa.
Tel. 8 682 58164
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Iphone 7, juodas, 32 GB, geros
būklės, pilna komplektacija su
dėžute. Kaina – 185 Eur. Tel. 8
659 71488
Parduodama vaikiška lova su
čiužiniu ir patalynės dėže „Hello
Kitty“,140×70 naudota, kaina – 40
Eur. Tel. 8 613 75031
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm) – 12 Eur, TV sieninis laikiklis – 6 Eur, distanciniai
pulteliai nuo 2 Eur, elektrinė
pirties krosnelė „Harvia“, 6 kW –
155 Eur, naudotos durų varčios
po 3 Eur, įvairūs šviestuvai nuo
3 Eur, rašalinis spalvotas spausdintuvas „Epson“ – 15 Eur. Tel. 8
686 43600
Naujos striukės su kapišonais
paaugliams (berniukams ir mergaitėms). 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
4 durų spinta su antrasolėmis, 3
dalių veidrodis, 2 dalių sekcija,
kompiuterio stalas. 5 foteliai ir
staliukas. Supama kėdė, televizorius „Promus“, tel. 8 699 33839
Naujas telefonas „Nokia 216“ už
50 Eur., geros būklės sofa-lova
už 70 Eur. Tel. 8 687 06308

Dovanoja
Dovanoju mažai naudotą kojinę
siuvimo mašiną. Tel. 8 620 18829

UAB „Druskų miestas“ ieško viešbučio administratoriaus (-ės),
kambarino (-ės), virėjo (-jos) karštiems patiekalams ruošti. Atlyginimas – nuo 700 Eur, atskaičius mokesčius.
Daugiau informacijos tel. +370 615 34147

Darbui miške reikalingas traktorininkas,
turintis patirties. Tel. 8 616 43408

Kiti
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

Žmogui, turinčiam sveikatos problemų, gal gali kas pigiai parduoti
ar padovanoti mikrobangų krosnelę, hidroforą? Tel. 8 675 61039

Ieško darbo
Kiti daiktai
Medinė, funkcinė, 3-jų padėčių
lova. Kaina – 350 Eur. Tel. 8 610
27959
Kempas MAG-150R (dujos +
miltelinė viela), yra reduktorius ir
kiti priedai. Kaina – 170 Eur. Tel.
8 648 96830
Išskleidžiama lova, labai geros
būklės (gali būti viengulė, dvigulė). Tel. 8 622 58037
Mažai naudotas vežimėlis „TUTIS“, naujas kilimas, nauja masažinė kojų vonelė. Tel. 8 675
57873
Akmenys rieduliai, tinkami betonavimui, 1 tona. 2 balkiai, 15 x 15
cm, 6 m ilgio. Tel. 8 640 24799
Siuvimo mašina „Privileg“ vokiečių gamybos, šviestuvai, moteriški kailiniai, televizorius su priedėliu „Gold Star“, austos vilnonės
lovatiesės. Tel. 8 630 87652
Parduoda smėlio spalvos odinį
svetainės komplektą. Tel. 8 611
33589
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, Kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881

Slaugytojos išsilavinimą ir darbo
praktiką turinti 56 metų moteris
ieško darbo. Tel. 8 626 48705
58 metų moteris ieško slaugės ar
kitokio darbo. Turi patirties. Tel. 8
605 05177
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
Plytelių klojėjas ieško darbo. Tel.
8 628 56495
Vyras ieško darbo. Tel. 8 638
10880

Perka
Naudotas, baltas silikatines plytas. Tel. 8 656 38881

Reikalinga
Reikalingas apdailininkas vidaus
ir išorės darbams. Tel. 8 679
70312

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai.

Tel. +370 698 72997

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

Tel. +370 698 72997
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Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555

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

