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LTeam žiemos festivalio dalyviai žiemą surado
„Snow Arenoje“

Pagalba sunkių
ligonių
slaugai namuose
pradėta teikti ir
Druskininkuose
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Atliekų surinkimas
druskininkiečiams
nepabrangs
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LTeam žiemos festivalis į Druskininkų „Snow Areną“ sukvietė sniego pasiilgusius žmones/Luko Bartkaus nuotrauka

Nuo ankstaus šeštadienio ryto aplink „Snow Areną“ šurmuliavo žiemos sporto pramogų išsiilgę žmonės.
„Aš taip nekantrauju“, – aktyvavusi Dalyvio pasą žibančiomis akimis LTeam žiemos
festivalio starto laukė viena
renginio dalyvių. Į ilgai lauktą šventę susirinkę aktyvaus
laisvalaikio entuziastai spinduliavo gera nuotaika, kurios
nesugadino ir vietoje sniego
iškritęs lietus.
„Oru tikrai negalėjome skųstis, o net ir kelis sykius per dvi
dienas prapliupęs lietus ar pakilęs vėjas nė kiek nesumažino šventės dalyvių entuziazmo.
Juolab, kad daug veiksmo vyko
ir arenos viduje“, – akcentavo
kartu su Druskininkų savivaldybe, „Snow Arena“ ir Lietuvos
olimpiniu fondu renginį organizavusio Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė.
„Labiausiai įsiminė momentas, kai talismanų šokių konkurso pabaigoje ėmė lynoti, tačiau,
pažvelgusi į publiką, vis tiek
mačiau vien šypsenas“, – prisiminė olimpinė čempionė.
Į Druskininkus žmonės sugužėjo, vedini ir sniego ilgesio. „Labai norėjau sūnui parodyti sniegą“, – kalbėdamas su

LTOK.lt šypsojosi dviratininkas
Gediminas Bagdonas.
„Žadėjo sniego – tai ir radom.
Vaikas laimingas – tėtis dar labiau. Ačiū už šventę“, – socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalinęs
nuotraukomis
su
sūnumi ant sniego rašė 2012
metų Londono olimpinių žaidynių dalyvis.
Jis į festivalį atvyko iš Klaipėdos, sukoręs daugiau nei 300
kilometrų. Šventėje buvo galima išvysti ir ne tik iš tolimiausių šalies kampelių atvykusių
dalyvių – varžybose startavo
ir renginiu mėgavosi svečiai iš
Baltarusijos, Latvijos, Estijos,
Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Slovėnijos, Slovakijos,
Čekijos ar Lenkijos.
„Labai mėgstu keliauti ir dalyvauti bėgimuose – pirmą kartą
lankiausi Druskininkuose: labai
norėjau pamatyti šį miestą ir išbandyti save bėgimo varžybose, – bendraudamas su LTOK.
lt pasakojo su draugų kompanija iš Suvalkų atvykęs Patrykas
Jaglowskis. – Dalyvavau lietuviškos olimpinės mylios bėgime
ir Xtrasos 10 km bėgimo varžybose. Tai buvo nepaprasta patirtis, ypač kalbant apie Xtrasą, nes trasa buvo labai smagi.
Įdomios varžybos, besišypsantys žmonės, gausybė veiklų,

koncertas, nereali atmosfera –
Druskininkuose praleidau tobulą savaitgalį.“
Iš viso per dvi dienas „Snow
Arenoje“ ir aplink ją šėlusiame
festivalyje apsilankė daugiau
nei 8 tūkstančiai žmonių. Tarp
jų buvo galima išvysti ir žinomų veidų – būsimą Tokijo olimpinių žaidynių dalyvę buriuotoją
Viktoriją Andrulytę, vietos trečiosiose savo žaidynėse siekiančią šuolininkę į aukštį Airinę Palšytę, olimpinio sidabro
medalio laimėtoją buvusį penkiakovininką Edviną Krungolcą,
tinklininkes Vytenę Vitkauskaitę ir Urtę Andriukaitytę, lengvaatletę Loretą Kančytę ar triatlonininką Titą Pumputį, taip pat
Švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių, nuolatiniai šventės dalyviai Seimo
nariai Algirdas Sysas ir Gediminas Vasiliauskas, TV3 sporto
žinių vedėją Patriciją Babrauskaitę ar TV laidų vedėją Mindaugą Ponomariovą.
Visi jie LTeam žiemos festivalio metu ne tik išbandė sporto
veiklas, bet ir dalyvavo įvairiose bėgimo varžybose, stebėjo sporto kino seanso filmus
ar šėlo įspūdingame Sauliaus
Prūsaičio koncerte.
„Tikrai nesitikėjau, kad bus
taip linksma. Buvo labai daug

įdomių užduočių – labai patiko
banglentę išbandyti ir technikos
pasimokyti, akrojogos treniruotė taip pat buvo labai profesionali. Negalvojau, kad čia visko
bus tiek daug ir taip linksmai“, –
prisipažino festivalio debiutantė
V. Andrulytė.

5 psl.

Druskininkai – vis
patrauklesni
Latvijos turistams
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Pagalba sunkių ligonių slaugai namuose pradėta teikti ir Druskininkuose
Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Dažno druskininkiečio šeimoje
ar aplinkoje yra sergančių toli pažengusiomis onkologinėmis ligomis. Neretai artimiesiems tenka rūpintis paskutiniais sergančiųjų
gyvenimo mėnesiais, dienomis ir valandomis. Tokiais atvejais labai svarbu, kad sergantieji nepagydomomis ligomis, ištikti nevilties
ir liūdesio, neliktų vieni su savo problemomis ir rūpesčiais. Sunkus
ligonis namuose – tai iššūkis visai šeimai. Liga keičia gyvenimą, atneša į žmogiškąją patirtį nerimą, skausmą, pasimetimą. Paliatyvi
pagalba padeda sergančiam sunkia liga žmogui ir jo artimiesiems,
kaip įmanoma, ilgiau išlaikyti geriausią įmanomą gyvenimo kokybę, spręsti kasdienes fizines bei psichologines problemas. Mes
negalime padėti išgydyti sunkiai sergančiųjų, bet Savivaldybė gali
palengvinti juos slaugančių artimųjų sunkumus.“

Alytuje veikianti VšĮ „Tėviškės namai“ kartu su Socialinių paslaugų centru ir PSPC surengė paliatyviosios pagalbos mokymus, kuriuose dalyvavo per 40 specialistų iš Druskininkų: gydytojai, slaugytojos, socialiniai darbuotojai, slaugytojos padėjėjai ir savanoriai/
Laimučio Genio nuotrauka

Sunki nepagydoma liga pakeičia kiekvieno žmogaus gyvenimą, atneša nerimo, skausmo,
sutrikimo, todėl natūralu, kad
ligoniui ir jo artimiesiems tampa sunku gyventi. Tokiu atveju, kai pagydyti nėra galimybės
ir reikalingas tik simptominis
gydymas, teikiama paliatyvioji
pagalba. Bendradarbiaujant su
Druskininkų priminės sveikatos priežiūros centru (PSPC) ir
aktyviai palaikant Druskininkų
savivaldybei, praėjusių metų
pabaigoje paliatyvioji pagalba pacientų namuose pradėta
teikti ir Druskininkuose.

Surengė mokymus
Paliatyviosios pagalbos tikslas
– pagelbėti sunkia, nepagydoma,
progresuojančia liga sergančiam
žmogui ir jo artimiesiems išlaikyti geriausią įmanomą gyvenimo
kokybę, sprendžiant fizines, psichologines bei dvasines problemas. Pacientai, kuriems turėtų
būti teikiama paliatyvioji pagalba,
yra skaičiuojami dešimtimis, jei
ne šimtais tūkstančių, tačiau dažnai dėl sudėtingų paslaugų organizavimo reikalavimų ir nepakankamo finansavimo šių paslaugų
sveikatos priežiūros įstaigos nesiima teikti.

Pernai vasarą jau dešimtus
metu Alytuje veikianti VšĮ „Tėviškės namai“ kartu su Socialinių
paslaugų centru ir PSPC surengė paliatyviosios pagalbos mokymus, kuriuose dalyvavo per 40
specialistų iš Druskininkų: gydytojai, slaugytojos, socialiniai darbuotojai, slaugytojos padėjėjai ir
savanoriai. Įstaiga paliatyviąją
pagalbą Alytuje teikia nuo 2014
metų ir siekia, kad Pietų Lietuvoje atsirastų specializuoti paliatyviosios pagalbos namai – Alytaus hospisas, kurio paslaugos
būtų prieinamos viso Pietų Lietuvos regiono gyventojams.
Nupirko reikiamą įrangą
Nors lėšų paliatyviajai pagalbai labai trūksta, atsiranda gražių privačių iniciatyvų ir dosnių

Eglė Matienė, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė: „Nuo 2019 metų Druskininkų savivaldybėje pradėta teikti naujos
– ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos pacientams, sergantiems pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga. VšĮ Druskininkų PSPC pasirašius bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Tėviškės namai“,
atsirado galimybė šiai organizacijai plėsti savo veiklą ne tik Alytaus rajone,
bet ir už jo ribų.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos stacionare Druskininkų PSPC teikiamos nuo 2015m., tačiau pacientams, kurie neatitinka griežtų atrankos
stacionarinei pagalbai kriterijų, paslaugos namuose nebuvo teikiamos.
Paliatyvioji pagalba – tai įvairios priemonės, lengvinančios paciento
kančias, padedančios spręsti fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Pacientai paliatyviajai pagalbai gauti atrenkami pagal sveikatos
apsaugos ministro nustatytus kriterijus. Šiuo metu Druskininkuose yra
5 tokie asmenys. Yra sudaryta specialiai apmokyta mobili specialistų
komanda: gydytojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas. Kiekvienam pacientui individualų priežiūros ir gydymo planą sudaro gydytojas, o komandos nariai, pagal savo
kompetencijas, jį vykdo, reguliariai keisdamiesi informacija. Priemonės, kurias apima paliatyvioji slauga,
yra labai įvairios, nuo vaistų suleidimo iki zondų įvedimo ir priežiūros. Jų tikslas – paciento ligos simptomų
kontrolė ir organizmo funkcijų palaikymas. Komandoje dirbantis psichologas teikia psichologinę pagalbą
pacientui ir jo artimiesiems. Stacionare teikiamų paslaugų spektras – kiek platesnis, ten gydomi patys sunkiausi ligoniai.“

verslininkų, kurie remia paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančias institucijas. Jau antrus
metus Medicinos bankas Lietuvoje remia paliatyviosios pagalbos įstaigas – Vilniaus Kauno ir Alytaus hospisus. Paramos
iš banko pernai sulaukė VšĮ „Tėviškės namai“, o tai suteikė galimybę nupirkti įstaigos personalui
Druskininkuose reikalingą paliatyviosios pagalbos namuose
įrangą, priemones teikti pagalbą pacientų namuose. Dzūkijos
LIONS klubas pernai gruodžio
pradžioje Alytuje surengė labdaros vakarą, kurio metu buvo
renkama parama įstaigos greitosios pagalbos automobiliui nupirkti, todėl tikimasi, kad jau šių
metų pavasarį ir Druskininkų savivaldybės gyventojai, sergantys
nepagydomomis ligomis, turės
daugiau galimybių gauti gulinčių
ligonių pavėžėjimo paslaugas.
Dirba komanda
Šiemet sausį įstaigos Druskininkų komandos nariai namuose jau
lankė 6 pacientus, vienas iš jų jau
išėjo į Amžinybę.
„Mūsų tikslas ir siekis – kad net
nepagydomi ligoniai kuo daugiau

laiko praleistų namuose. Namų
aplinka, artimieji visada suteikia
stiprybės ir vilties, – sako įstaigos
padalinio vadovė Kristina Šliuževičienė. – Svarbi ne tik paciento sveikata, bet jo ir artimųjų gyvenimo kokybė. Tam ir turime paliatyviosios
pagalbos specialistus, kurie dirba
komandiniu principu“. Remiantis
įstatymu, komandą sudaro gydytojas, slaugytojos, slaugytojos padėjėjas, socialinis darbuotojas, psichologas ir sielovadininkas. Patirtis
parodė, kad psichologo ir sielovadininko paslaugos yra būtinos – ir
pacientui, ir artmiesiems, ir personalui, todėl komandoje yra psichologė Gintarė Babarskienė, pagal
galimybę į komandos darbą įtraukiami sielovados srities specialistai
– dvasininkai, vienuolės ir savanoriai pasauliečiai.
„Turime pasidžiaugti Druskininkų savivaldybės palaikymu, nes
šiais metais planuojama skirti papildomų lėšų iš Savivaldybės biudžeto socialinių paslaugų paliatyviesiems pacientams namuose
organizuoti. Tai labai aktualu, kai
ligonis būna vienišas ar artimieji
negali pakankamai skirti laiko ligonio priežiūrai namuose“, – sakė
K. Šliuževičienė.

Kur kreiptis pagalbos?
Paliatyviosios pagalbos paslaugos Druskininkų savivaldybės
gyventojams namuose teikiamos nemokamai. Dėl siuntimo gauti
nemokamas paliatyviosios paslaugas pacientai ar jų artimieji turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Gavę šeimos gydytojo siuntimą,
telefonu 8 610 00 758 reikėtų kreiptis į VšĮ „Tėviškės namai“ slaugos
personalą, kuris susitars dėl pirmojo gydytojos vizito namuose laiko. Pirmojo vizito metu sudaroma individuali priežiūros ir komandos narių lankymosi namuose programa, suderinus ją su artimaisiais komandos specialistai vėliau pacientą lanko individualiai.

Atliekų surinkimas druskininkiečiams nepabrangs
Druskininkų
savivaldybė
stengiasi, kad gyventojams
nedidėtų vietinė rinkliava
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei aktyviai dalyvauja, priimant
svarbius atliekų tvarkymo regione klausimus. Sausio mėnesį sušauktame Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) valdybos posėdyje buvo priimti svarbūs
su atliekų tvarkymu susiję
sprendimai.
ARATC valdybos pirmininko
pavaduotoja, Druskininkų savivaldybės Ūkio skyriaus vedėja
Agnė Baranauskaitė teigė, kad
posėdyje buvo skubiai svarstoma bendrovės išlaidų sąmata
ir komunalinių atliekų apdorojimo kainos 2020 metams, pasikeitus mokesčiui už aplinkos
teršimą sąvartyne šalinamomis
atliekomis.
Seimas 2019 gruodį priėmė
Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo priedelio pakeitimą ir

Atsitikus nelaimei Alytuje, sukauptų padangų kiekiai jau artėja link kritinės ribos. Niekas
nebepriiminėja padangų perdirbimui, gamintojai ir importuotojai nesudarinėja sutarčių su
ARATC/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

paliko galioti tą patį mokesčio
tarifą (5 Eur/t) už nepavojingų
atliekų šalinimą sąvartyne, kaip

ir 2019 metais.
Buvo prognozuojama, kad šis
mokestis galėtų didėti keliskart.

ARATC vadovas Algirdas Reipas prognozavo, jog mokestis
bus 10 eurų už toną. Atsižvelgus į šį faktą, kad pesimistinės
prognozės nepasitvirtino, buvo
skubiai perskaičiuota sąmata.
„Reikia pasidžiaugti, kad Druskininkai sutaupys 13 tūkst. eurų
per metus ir nereiks didinti mokesčio už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą“, - sakė
A. Baranauskaitė.
Valdybos posėdyje taip pat
buvo svarstoma problema, susijusi su naudotų padangų surinkimu. A. Baranauskaitės teigimu, atsitikus nelaimei Alytuje,
sukauptų padangų kiekiai jau
artėja link kritinės ribos. Niekas
nebepriiminėja padangų perdirbimui, gamintojai ir importuotojai nesudarinėja sutarčių su
ARATC.
„Visos Alytaus apskrities savivaldybės nutarė kreiptis į Aplinkos ministeriją su prašymu skirti
dotaciją visų lengvųjų ir kitų automobilių padangų tvarkymui,

nes prievolė tvarkyti padangas
yra importuotojų ir gamintojų“, –
sakė A. Baranauskaitė.
Valdybos posėdyje buvo nuspręsta keisti automobilių plastikų priėmimo tvarką sąvartyne.
Iki šiol tokios automobilių detalės – plastikai, tekstilė, netinkami perdirbti stiklai bei pavojingos atliekos (alyvos, aušinimo ir
stabdžių sistemos skysčiai, degalų ir oro filtrai, ir kita) sąvartyne buvo priimami nemokamai.
Automobiliniai plastikai nepriskiriami atliekoms iš komunalinio atliekų srauto ir negali būti
finansuojami savivaldybės Rinkliavos lėšomis.
Gyventojai ar įmonės, turintys netinkamus naudoti automobilius, turėtų kreiptis į Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkytojų asociaciją (ENTPTA), kuri nurodytų arčiausiai esančius ir legalia veikla užsiimančius tvarkytojus.
Nuo šiol tokių atliekų tvarkymas
bus apmokestintas.
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Ekologinės akcijos prizai
pasiekė mokyklas

Viečiūnuose – diskusijos apie Dzūkijos
kaimo ateitį

Mokykloms skirti įvairūs išmanieji įrenginiai pagerins mokyklų materialinę bazę, padės
mokytojams organizuoti ne tik pamoką, bet ir pertrauką/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Renginio dalyvius pasveikino ir mokymuose dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas, Druskininkų VVG valdybos pirmininkas L. Urmanavičius/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Šią savaitę Viečiūnų bendruomenės namuose surengtame seminare „Pažangaus kaimo link“
dalyvavo Druskininkų savivaldybės, Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų kaimo plėtros dalyviai – vietos veiklos grupių nariai, seniūnijų
darbuotojai, bendruomenių atstovai, biudžetinių įstaigų atstovai ir
kiti. Mokymo dalyvius pasveikino ir mokymuose dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas, Druskininkų vietos
veiklos grupės valdybos pirmininkas Linas Urmanavičius.
Seminarą vedusi Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio

akademijos mokslų daktarė, profesorė Vilma Atkočiūnienė pristatė prielaidas kaimo vystymosi
pažangai, pažangaus kaimo vystymosi varomąsias jėgas ir pokyčių strategavimo principus. Taip
pat buvo kalbama apie tai, kaip
reikia siekti pažangos ir darnumo kaimo vietovėse, kaip vyksta
kaimo vietovių konkurencingumo
formavimosi procesas. Buvo pristatyti pažangaus kaimo gerosios
praktikos pavyzdžiai. Mokymo
dalyviai aktyviai diskutavo, koks
turi būti pažangus kaimas Alytaus
apskrityje.
Seminaro metu kiekvienos sa-

vivaldybės vietos bendruomenių
lyderiai pristatė geruosius vietos
projektų pavyzdžius, dalijosi patirtimi. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su druska, pagaminta iš
Druskininkų mineralinio vandens
ir pasigaminti suvenyrą iš druskos.
Seminaras organizuotas, įgyvendinant Vietos veiklos grupių
tinklo projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma
pažangiam kaimui kurti“, kuriam
finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos
kaimo tinklas“.

Druskininkų savivaldybės administracija, skatindama ekologinį švietimą, prieš šventes
pakvietė visas mokyklas aktyviai įsijungti į socialinę akciją „Ekologiškos kalėdos 2019“
ir savo įstaigų bendras erdves
bei klases puošti tik ekologiškomis, gamtai draugiškomis
medžiagomis.
Autoritetinga
komisija įvertino mokyklų bendruomenių pastangas, ieškant
ekologiškų papuošimo sprendimų, ir apdovanojo akcijos dalyvius.
Neseniai mokyklas pasiekė akcijos „Ekologiškos kalėdos 2019“
prizai. Kaip teigė Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, mokykloms skirti įvairūs išmanieji
įrenginiai pagerins mokyklų ma-

terialinę bazę, padės mokytojams
organizuoti ne tik pamoką, bet ir
pertrauką.
Šiemet socialinės akcijos prizinis fondas sudarė net 15 tūkst.
eurų, už kuriuos buvo įsigyta ir
mokykloms padovanota planšetinių kompiuterių, išmaniųjų grindų,
vaizdo projektorių ir spausdintuvų, interaktyvių žaidimų ir įrenginių – sumaniųjų „bitučių“, „scoti go“ žaidimas, tyrinėtojų rinkinių.
Akcijoje dalyvavusios mokyklos
taip pat gavo OFFICE 365 Integruotą programų ir tarnybų paketą bei mokymus, kurie padės mokykloms pereiti prie efektyvesnio
veiklos planavimo, mažins popierinių dokumentų apimtis, gerins
vidinę ir išorinę mokyklos komunikaciją.

Informacija dėl paramos paraiškų asbestinių stogų dangos keitimui priėmimo
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-50 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisykles.
Paramos paraiškos asbestinių stogų dangos keitimui priimamos nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d.
Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), kurio visas stogas dengtas asbestine danga, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų su PVM. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.
Paramos paraiškas teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos
administravimo skyriui (Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, Alytus).
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos klausimus dėl dalyvavimo šioje priemonėje tvarkos ir sąlygų, taip pat
su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: telefonu (8 5) 252 6999, 1841, (8 315) 76 192; elektroniniu paštu info@nma.lt; paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.
Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel.
8 614 25826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų delegacija Portugalijoje sprendė su turizmu susijusius iššūkius

Į Portugaliją atvyko 9 projekto miestų partnerių atstovai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
Dalyvaudama tarptautiniame
projekte „Turizmui draugiški miestai“, Druskininkų savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Lino
Urmanavičiaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Grigorienės,
praėjusią savaitę lankėsi trečiame pagal dydį Portugalijos
mieste Bragoje.
Į Portugaliją atvyko 9 projekto
miestų partnerių – Druskininkų,
Genujos (Italija), Venecijos (Italija), Dan Lerė (Airija), Krokuvos
(Lenkija), Bragos (Portugalija),
Rovaniemio (Suomija), Utrechto
(Nyderlandai) ir Dubrovniko (Kroatija) atstovai. Susitikime nedalyvavo tik Kasereso (Ispanija) delegacija.
Susitikimo dalyvius pasitikęs
Bragos meras Ricardo Rio pristatė Bragos istoriją, išskirtinius renginius ir ekonomikos vystymąsi.
Druskininkiečiai, savo ruožtu, kitiems projekto dalyviams pristatė mūsų kurortą. Šis susitikimas
buvo skirtas pirmajam projekto etapui, kuris truko 6 mėn. Antrasis etapas tęsis dvejus metus
ir prasidės šių metų gegužės mėnesį.
Susitikimo metu veikė darbo
grupės, kuriose buvo sprendžiama, kokios iniciatyvos būtų geriausios, siekiant paskatinti turistų
sąmoningumą, taip pat buvo diskutuojama, kaip paskatinti, apdo-

šiukšlinimo problema, Rovaniemyje, kuriame yra Kalėdų senelio būstinė, svarbus sezoniškumo
klausimas. Druskininkai ir Braga
sprendžia, kaip, didėjant turistų
srautams, išlaikyti miesto autentiškumą, balansuoti tarp vietinės
bendruomenės ir turistų poreikių.
Pirmojo etapo metu praėjusių metų lapkričio 14 d. Druskininkuose jau lankėsi šio projekto pagrindinė ekspertė Anamaria
Vrable bei projekto pagrindinio
partnerio – Genujos (Italija) savivaldybės Rinkodaros ir kultūros
skyriaus direktorius Cesare Torre. Jau tada specialistai Druskininkų miesto pokyčius įvertino
teigiamai, o 2021 m. gegužę planuojamas visų projekto partnerių
vizitas į Druskininkus.
Druskininkų savivaldybės
informacija

Dalyvaudama tarptautiniame projekte „Turizmui draugiški miestai“, Druskininkų savivaldybės delegacija
lankėsi Portugalijoje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
vanoti tvaraus turizmo geruosius žeistas visas kvartalas. Siūlymų miestai“ veikia pagal Europos Sąbuvo įvairių – nuo parko įrengimo jungos URBACT programą ir jo
pavyzdžius.
Delegacijų atstovai taip pat iki daugiafunkcio centro.
esmė – pasitelkiant vietinius ir išVizito Bragoje metu mero pava- orinius ekspertus, spręsti kiekviesprendė ir Bragos miesto iššūkius. Buvo suformuluota užduotis, duotojas L. Urmanavičius su de- no projekte dalyvaujančio miesto
kaip būtų galima įveiklinti Bragoje legacijos nariais aplankė reno- darnaus turizmo problemas. Kaip
nuo Romos imperijos laikų išliku- vuotą sporto ir koncertų rūmų paaiškėjo projekto eigoje, prosius griuvėsius, kurie išskirtiniai kompleksą „Altice Forum Braga“.
blemos kiekviename mieste skirProjektas „Turizmui draugiški tingos – pvz., Venecijoje aktuali
tuo, kad yra išlikęs beveik nepa-

Savivaldybės darbotvarkėje – aktualūs Druskininkų aplinkosaugos klausimai
Antradienį Druskininkų savivaldybės vadovų iniciatyva savivaldybėje apsilankęs
Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas
Evaldas Brusokas su jais ir
už aplinkosaugą atsakingais
darbuotojais bei „Druskininkų vandenų“ vadovu aptarė
aplinkosauginius prioritetus.
„Druskininkuose nėra „karštų“
taškų, neturiu Savivaldybei rimtų
priekaištų“, – sakė E. Brusokas.
Susitikime buvo kalbėta apie paviršinio vandens surinkimą. Pastebėta, jog kai kuriose Druskininkų
vietose į gamtą patenka naftos produktais užteršto paviršinio vandens.
E. Brusokas informavo, kad sulaukiama skundų dėl privačių namų
kaminų į orą išmetamų teršalų.
Ypač ši problema paaštrėja,
esant žemam slėgiui. Ši problema kyla dėl to, jog nemaža
dalis privačių namų šeimininkų

E. Brusokas: „Druskininkuose nėra „karštų“ taškų, neturiu Savivaldybei rimtų priekaištų.“/Laimučio Genio nuotrauka

naudoja kieto kuro katilus.
Susitikime buvo diskutuo-

ta apie Druskonio ežere gyvenančių laukinių ančių populia-

Privačių namų kaminų į orą išmetamų teršalų problema paaštrėja, esant žemam slėgiui,
nemaža dalis privačių namų savininkų naudoja kieto kuro katilus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

cijos reguliavimą, taip pat buvo
aptarta į aplinką išleidžiamo išvalyto vandens kokybė, diskutuota kitomis aktualiomis aplin-

kosaugos temomis.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Savaitraščio Nr. 240

LTeam žiemos festivalio dalyviai žiemą surado „Snow Arenoje“

Jai buvo patikėta garbė duoti festivalio startą, įžiebiant aukurą, be
to, kartu su A. Palšyte, M. Ponomariovu ir D. Gudzinevičiūte ji dar
užėmė vertinimo komisijos narės
pareigas sporto talismanų konkurso šokių varžybose. Itin smagų ir
publikos pamėgtą turnyrą, kurio
metu penkiose skirtingose rungtyse varžėsi 10 talismanų, laimėjo iš
Baltarusijos atvykęs šios šalies tinklinio federacijos simbolis Volikas.
Dėl geriausiųjų vardų savaitgalį sportininkai kovojo ir rogainingo, ledo alpinizmo, naktinio
sprinto bei Xtrasos varžybose,
be to, Druskininkuose paaiškėjo
ir Lietuvos sniego tinklinio čempionai, tuo pačiu dar iškovoję ir
kelialapius į Europos čempionatą. Septintą kartą organizuotame LTeam žiemos festivalyje
taip pat vyko Lietuvos mokyklų
žaidynių finalinės varžybos, kuriose paaiškėjo keturių sporto
šakų prizininkai.
2020 metų LTeam žiemos
festivalio skaičiai: 8 tūkstančiai apsilankiusių žmonių;
3 tūkstančiai aktyvuotų Dalyvio pasų; 15 tūkstančių išdalintų prizų; 160 savanorių; 31 sporto rungtis; 10 sporto talismanų;
1400 įvairiuose bėgimuose startavusių dalyvių; 800 žiūrovų
Sauliaus Prūsaičio koncerte;
4 sporto šakų Lietuvos mokyklų žaidynių finalai; 17 komandų
LTOK partnerių taurėje.
Parengta pagal organizatorių
informaciją
Luko Bartkaus, Augusto
Četkausko ir Sauliaus Čirbos
nuotraukos
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Užgavėnių (R)evoliucija: klimato kaita ir gyvenimo aktualijos keičia šventės veidą
Ne vieną šimtmetį lietuvių
švęstos Užgavėnės įgauna
naujų spalvų ir tradicijų. Šylant
klimatui ir žiemojant be sniego ir šalčio, keičiasi Užgavėnių
prasminiai taškai – kam varyti
žiemą, jei jos nėra? Keičiasi ir
tradicinių personažų išorinė išraiška – jie tampa šiuolaikiški,
atspindi ir pajuokia šių dienų
aktualijas, įvykių tendencijas,
žmonių įpročius, todėl atsiranda aliuzijų į internete populiarius žaidimų personažus ar socialinių tinklų influencerius. Ar
tikrai klimato kaita ir didelės
mūsų gyvenimo dalies perkėlimas į mobiliuosius įrenginius
skatina tradicinės šventės evoliuciją?
Į šį klausimą iš dalies jau atsakė
garsi lietuvių tradicijų žinovė Gražina Kadžytė: „Protingam žmogui
Užgavėnės visada šiuolaikiškos.
Jos visada buvo pritaikomos laikmečiui.“
Šiemet Užgavėnės Druskininkuose bus šiuolaikiškos ir modernios, galima sakyti, – revoliucinės. Ką apie tai mano naujas
Užgavėnių tradicijas formuojančios Druskininkų kultūros centro
specialistės: etnografė Lina Balčiūnienė ir renginių režisierė Asta
Žiurinskienė?
– Kokios tradicinės šventės
yra švenčiamos Druskininkuose? Ar keičiasi tradicinių švenčių papročiai, apeigos, veikėjų
vaidmenys?
– Lina: Ne visos šventės yra aktualios miestams, nes švenčių apeigos, ritualai tiesiog negali būti
pritaikomi miesto sąlygoms. Tarkim, Jurginės, skelbiančios žemės darbų pradžią ir pirmąjį gyvulių išgynimą į laukus. Mieste
nei tų karvyčių, nei avyčių nerasi. Nėra ir laukų, kuriuos per Jurgines reikia apeiti. Atsižvelgdami
į tai, Druskininkuose organizuojame dvi pagrindines šventes – Užgavėnes ir Jonines, kurių papročius galime adaptuoti miestui ir
bent jau parodyti, kaip buvo jos
švenčiamos. Kai švęsdavo kaime,
viskas vykdavo natūraliai, o dabar
daug parodomųjų dalykų. Jaunimui, mieste besisvečiuojantiems
užsieniečiams mūsų organizuojamos šventės turi labiau šviečiamąją, pažintinę prasmę. Nes
liūdna, kad vaikai apie Užgavėnes žino tik tai, kad švenčiant reikia eiti po namus ir prašyti blynų.
Jei blynų neturi, – duok euriuką.
O juk buvo gerokai daugiau šventės prasmių ir ritualų! Todėl norisi
juos parodyti.
– Kaip su šiais pokyčiais susidoroja švenčių rengėjai? Juk
svarbu ne tik surengti šventę,
bet kad ji būtų įdomi žiūrovui?
– Asta: Visos tradicijos, laikui bėgant, adaptuojasi, keičiasi.
Šventės ir jų šventimo tradicijos
prisitaiko prie laikmečio, žmonių
gyvenimo būdo. Iš ilgalaikio stebėjimo, kas gali būti įdomu dalyviui, gimsta naujos formos. Dabar į šventes ateina ne aktyvūs
dalyviai, o stebėtojai. Įtraukti žiūrovą ir privilioti tapti veiksmo dalimi tampa tikru iššūkiu organizatoriams. Todėl siekiame išlaikyti
švenčių esmę, bet nuolat ieškome naujų sprendimų, spalvų, kuriame naujas formas, patrauklesnes publikai.
– Artimiausia žiemos šventė
– Užgavėnės. Kokie neįprasti
šios šventės sprendimai Druskininkuose, kiek ji išlaiko senųjų tradicijų, kiek sukurta naujų?
– Lina: Užgavėnės simbolizuoja
atsisveikinimą su žiema, dauge-

lis apeigų skirtos pažadinti šalčio
sukaustytą žemę ir skatinti augmeniją greičiau sužaliuoti, sužydėti. Tačiau Užgavėnės turi ir kitą
labai svarbią prasmę – jose yra
pašiepiamos laikmečio blogybės,
negerovės. Sakykime, anksčiau
išjuokdavo senbernius, senmerges, martaujančius (tuos, kurie
neturi vaikų), vėliau jau atsirado
vengras gydytojas, žydai, čigonai, kiti to laikmečio personažai.
– Asta: Man asmeniškai didelę paskatą keisti nusistovėjusias
tradicijas davė etnologės G. Kadžytės nuomonė, kad reikia atsispirti nuo išmonės ir pasijuokimo
iš šiandieninių aktualijų. Todėl
mūsų rengiamose Užgavėnėse
nebeliko žydų, čigonų, daktarų.
Peržvelgę metus ir įvertinę, kas
buvo aktualiausia, kokios problemos dominavo, ką šiandien galima patraukti per dantį, išjuokti,
organizuojame Užgavėnių dūzges, rengiame fotosesijas ant
žaliojo kilimo, feministinėje dvikovoje susikauna Kumpė Lašinytė-Lašinė ir sveikuolė Dieta Kanapinytė-Kanapė arba Verygaila
Kanapinėlis ir Hamburgeris Lašiniauskas.
Norėdami
pritraukti
daugiau jaunimo, prieš trejus metus atradome Moremonus – žiemos demoniūkščius, tuo metu
ypač populiarių kišeninių monstrų – Pokemonų – giminaičius
ir surengėme jų gaudymo, t. y.,
orientacines varžybas. Dalyvius
raginame puoštis kaukėmis, įdomesniais kostiumais vilkinti komanda gauna papildomų taškų.
Šiandien žaidimas pritraukia tikrai daug dalyvių, registruojasi ne tik moksleiviai, bet ir šeimos, tėveliai su vaikais. Pernai,
norėdami per šokį išjudinti susikausčiusius lietuvaičius ir taip
pateisinti Užgavėnių linksmybių
vardą, pasiūlėme dar vieną naujovę – Žiemašokių konkursą, kuriame šokti gali bet kas. Surengėme 10-ties šokių maratoną, o
šįmet dalyvių laukia tikra žiemašokių (R)revoliucija. Dalyvių pasirodymus vertina garbinga komisija, o laimėtojas būna vienas.
Šįmet, kiek žinau, Užgavėnių
varžybose ir konkurse rengiasi
dalyvauti net ir gimtadienio šventės dalyviai. Kodėl gi ne? O vertingas prizas gali būti labai šauni dovana sukaktuvininkui. Taigi
taip pavyksta įtraukti ir žiūrovą,
nes jis gauna akiai smagų reginį, gali pakikenti iš komisijos vertinimų.
– Užgavėnės neįsivaizduojamos be blynų – juk turime užsigavėti 7-ioms savaitėms. Ar neliks alkani šventės svečiai?
– Lina: Anksčiau pagrindinis Užgavėnių valgis buvo šiupinys iš įvairių kruopų – žirnių,
pupų, su kiaulės koja, uodega ar
kita kiaulės mėsa, riebus ir sotus. Vėliau išpopuliarėjo blynai, o
miesto šventėje kepti blynus lauko sąlygomis yra daug patogiau.

vadinama: riebusis ketvirtadienis,
kai valgydavo 4 kartus, riebusis
penktadienis, valgydavo 5 kartus,
šeštadieniais – 6, sekmadieniais
– 7. Paskutinę dieną per Užgavėnes valgydavo jau 9 kartus. Buvo
manoma, kad kuo daugiau bus
valgoma šiomis dienomis, tuo geresnis gyvenimas būsiąs visus
metus. Maistas turėjo būti sotus ir
riebus: pienas, kiaušiniai, mėsa,
lašiniai. Prasidėjus Gavėniai, valgyti mėsos nebegalima, šaldytuvų nebūdavo, tad kur laikyti
maistą? Reikėdavo viską suvalgyti, ištuštinti podėlius, kad, Velykoms paskerdus kiaulę, vėl būtų
kur laikyti šviežias atsargas. Taigi, švęsdami šeštadienį, lietuviškai tradicijai nenusižengiame. O
žmonėms tiesiog patogiau.

„Oi, smagu būdavo“...
Viecinė Stasė Kvaraciejienė,
gimusi 1942 m. vasario paskutinę dieną; „Kiek pamenu, labai
laukdavom Užgavėnių ir švęsdavom jas. Ir dabar laukiam, tik sniego nėra. Su sniegu buvo visai kita
nuotaika. Prisnigta buvo sulig tvoru, puciniai dzidziausi, bernai su arkliais suvažiuoja. O dabar ką jau...
gali nors su basanoškėm aic, kur
ty rogės... Kų darydavom? Mergos
susnešdavo lašinukų, dešrukės
ar karkaitį, kopūstų rūgytų, grybų.
Rinkdavomės pas vienų, kur dzidziausia troba, gaspadorius neškaradnas, lais ilgiau ty pabūc, bernai
atsineša kokių čvertkelį, pusbonAlvydo Lukoševičiaus nuotrauka
kaitį. Ir tep visi laidziam vakarų: pašokam, pagiedam, paslinksminam, reikia viskų suvalgyc, nes an rytojaus – Pelanų dziena. Eidami namo,
pridarydavom visokių šposų. Visi pasrėdzydavo, kailinius išsiversdavo, su vailokais, kas išsisuodzydavo, kokį maišų ant galvos dėdavo,
kad pastrošytų. Arklį kinkydavo, armonikų pasimdavo, lėkdavom per
visas ulyčias. Oi, smagu būdavo! Dabar jau ne tep, bet gal mes pasenom? Kap papasakojam jaunimui, tai jie juokias iš mūs. O mumiem
iš jų juokas. Mes cik per Užgavėnes aidavom su tokiom suplėšytom
kelnėm, kap jie dabar kasdzien nešoja“.

Druskininkų „Užgavėnių dūzgėse“ kiekvienas gali rasti pramogų pagal savo skonį ir pomėgius/Druskininkų kultūros centro archyvo ir Laimos Rekevičienės nuotraukos

Beje, blyno forma primena saulę, tad gal tai irgi simboliška, kai
kviečiame ateiti pavasarį. O pagaliau ir Druskininkus pasiekusio gatvės maisto projekto „Virtuvė „Ant gatvės“ šefai ruošia tikrai
išskirtinį ir gurmanišką Užgavėnių patiekalų meniu. Nepražiopsokite!

– Tikrosios Užgavėnės bus
švenčiamos antradienį, bet
šventė perkeliama į savaitgalį.
Kodėl?
– Lina: Beje, anksčiau Užgavėnės būdavo švenčiamos visą
savaitę. Sočiai maitintis būdavo pradedama dar ketvirtadienį,
ir kiekviena diena taip ir būdavo

– Vis dėlto klimato kaita daro
poveikį švenčių tradicijoms?
– Lina: Daro, tikrai daro. Anksčiau, kai būdavo daug sniego,
vienas iš papročių buvo pasivažinėjimas rogėmis. Jei vaikai rogučių neturėdavo, slapčia nugvelbdavo „niekocių“ ir gaudavo pylos,
jei sulaužydavo, nes šeimyna nebeturėjo kur mėsos sūdyti. O kai
sniego nėra, kur pasivažinėsi?
Nebent Druskininkų sniego arenoje („Snow Arena“). Taigi vienas
paprotys jau kaip ir nyksta. Kitas
– arkliai. Arklius kinkydavo į roges
ir važiuodavo apie laukus, kad linai gerai augtų, kaimynus lankydavo kituose kaimuose. Nes kuo
toliau nuvažiuosi, tuo geriau viskas augs. Taip skatindavo augmeniją. O dabar net ir kaimuose jau mažai kas laiko arklius. Kai
buvo sniego, vaikams per šventę
Pramogų aikštėje padarydavome
kalniuką, ir jie galėdavo čiuožinėti su pašikniukais, kažkada prašydavome ir arklius su rogėmis atvažiuoti, visi norintys galėdavo
pasivažinėti. Bet dabar nebėra
nei arklių, nei sniego.
Dar vienas populiarus paprotys,
kviečiant atšilimą, – gausus laistymasis vandeniu. Bet pabandyk
dabar mieste ką nors aplaistyti vandeniu, dar ir skundo sulauksi... O reikia ne šiaip pašlakstyti,
bet kaip reikia išmaudyti. Tad ir ši
tradicija, galima sakyti, nyksta.
– Tai ką atras žiūrovai šiųmetinėse Užgavėnių dūzgėse?
– Asta: Manau, kad kiekvienas
galės rasti kažką savo skoniui.
Norintys blynų, galės apsilankyti virtuvėse „Ant gatvės“, ragauti, skanauti, derėtis, šmaikštauti.
Kas norės aktyvesnio veiksmo –
dalyvaus orientacinėse varžybose „Moremonų ieškynės“. Kam
norėsis linksmybių – galės šokti
trypti Žiemašokių (R)evoliucijoje.
Ir, žinoma, varysime tą šįmet gana
paliegusią žiemą, užkonservuosime ją „Snow Arenoje“. Nes ką gali
žinoti, gal ateityje dėl šylančio klimato žiema liks tik nuotraukose
ir mūsų prisiminimuose. Žinoma,
deginsime ir Morę, nes vis dėlto
norime kuo greičiau prisišaukti tą
pavasarį. O Morė Druskininkuose – kasmet labai didelė, įspūdinga. Kadangi šįmet „ant bangos“
buvo skyrybos, influenceriai, tad
šventė suksis apie socialinių tinklų tendencijas: norintys galės klijuoti savo širdeles socialinio tinklo
„Imkgramu“ žvaigždėms Naglui
Kanapierancui ar Ėdrei Lašinskuvienei. Žiūrovai spręs, kuris turės
daugiau sekėjų.
Ir, žinoma, Pramogų aikštėje linksmybių dalyviai tikrai ras
sniego. Tai – šių metų siurprizas
tiems, kurie pasiilgo jo šalčio ir
gaivos.
Druskininkų kultūros centro
informacija
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Parduodu šaldytus moliūgus, 1 kg kaina – 0, 75 Eur.

Tel. 8 616 15575

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai.

Tel. +370 698 72997

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

Tel. +370 698 72997

Reikalinga kambarinė periodiškai, kruopščiai ir kokybiškai
tvarkyti apartamentus
Darbas – pagal iškvietimą. Aprūpinama darbo priemonėmis. Kandidatas turi turėti apartamentų valymo įgūdžių,
būti padorus ir atsakingas. Darbas pagal verslo liudijimą
būtų privalumas, tačiau jis nėra būtinas. Apmokėjimas –
dalimis (už kiekvieną valymą).

Tel. 8 645 19517

Atlieku griovimo darbus.
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881
Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa
prekybai. Tel. 8 604 18200
Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

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
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Kokie namų darbai padeda mokytis?
Pirmoji mokyklos diskusija,
kurią Mokinių taryba pavadino
forumu, „Atgimimo“ mokykloje
surengta netrukus po skaitmeninės erdvės atidarymo. Tarėmės, kokia pamoka mūsų mokykloje yra GERA. Buvo išgirstas
ir mokinių, ir mokytojų, ir tėvų
balsas bei priimtas susitarimas.
Antrojo mokyklos bendruomenės forumo, organizuoto sausio 30 d., diskusijų objektas
– NAMŲ DARBAI. Taigi po pusmečio vėl susirinkome pasitarti,
kokių namų darbų mums reikia,
kad mokinių pasiekimai gerėtų, ugdytų jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimą, skatintų imlumą naujovėms
ir taupytų laiką.
Mokyklos direktorė Danutė Časienė, pristatydama temą, kalbėjo apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes. Šalyse, kurios turi
aukštus tarptautinius mokymosi
pasiekimus, namų darbų užduodama nedaug, jie tikslingi, o šalyse su žemiausiais rezultatais mokinių namų darbų krūvis – didelis.
Jie moko mokinius savarankiškumo, atsakomybės. Labai svarbus
yra mokytojų mokymasis dirbti kitaip – tam padeda kolegų bendradarbiavimas, girdėjimas, ką
sako mokiniai, dalyvavimas tarptautiniame mokytojų kvalifikacijos
kėlimo projekte Erazmus KA1+
„Mokinių kūrybiškumo ir kritinio
mąstymo ugdymas, naudojant
inovatyvius metodus“ ir kita.
Forumo viešnia Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown pristatė
Savivaldybės tyrimo apie švietimo
būklę rezultatus. Tyrime dalyvavo
apie 500 žmonių, tarp jų 20 procentų respondentų (mokinių, tėvų
ir mokytojų) – iš ,,Atgimimo“ mokyklos. Išvada panaši – diferencijavimo bei individualizavimo, skiriant namų darbus, pasigendama.
Tai kokie namų darbų skyrimo
tikslai ir poreikiai? Klausimas išties diskusinis. Ką mąsto mokiniai? Pradinių klasių mokinių tyrimo duomenis pristatė ketvirtokės

Mokyklos direktorė D. Časienė, pristatydama temą, kalbėjo apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown pristatė Savivaldybės tyrimo apie švietimo būklę rezultatus/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Vakarė ir Elzė. Išgirdome pradinukų nuomonę, kad jie dažnai
gauna skirtingus namų darbus,
jiems patinka, atliekant užduotis,
patyrinėti temą, sužinoti įdomybių, rengti pateiktis, ieškoti atsakymų internete.
5-8 klasių mokinių apklausą ko-

mentavo pavaduotoja Loreta Šilanskienė ir aštuntokė Austėja.
Pavaduotoja pavyzdžiais papasakojo apie tarptautinio mokytojų
kvalifikacijos kėlimo projekto naudą pamokai. Mokiniai taip pat pritarė, kad namų darbai reikalingi,
tik siūlė juos įvairinti, diferenci-

juoti, trumpinti. Jie ypač džiaugėsi dalykiniais projektais, kuriuos
gali atlikti su draugais, interaktyviomis veiklomis. Mokytojų nuomonę pateikė pavaduotoja Virginija Žėkaitė.
Po linksmos mankštos diskusijų moderatorė, anglų kalbos mo-

kytoja metodininkė Janina Jonušauskaitė
pristatė
forumo
klausimus: kokie namų darbai
motyvuoja mokinį, kokios priemonės padėtų sumažinti namų darbų apimtis ir kokių užduočių namuose atsisakome.
Karštų diskusijų fone, konsultuojantis su pagalbininkais ir išklausant skirtingas nuomones, forumo dalyviai pateikė įdomių idėjų,
faktų, galimybių. Skaitmeninė
aplinka pagreitino ir sukonkretino
darbą ir padėjo ekspertų komandai apibendrinti išvadas: įdomiausi ir labiausiai motyvuojantys mokinius – kūrybiniai, tiriamieji bei
kiti panašūs namų darbai. Labai
svarbi motyvacinė sistema – kaupiamieji balai, pažymiai ar kitoks
atlygis už darbą namuose.
Namų darbų apimtis padeda sumažinti aktyvus darbas per pamoką, dvigubos pamokos (svarbu, kad mokytojas neužduotų
dvigubo namų darbo) ir galimybė
pasirinkti darbą pagal savo gebėjimus ar veiklų pobūdį – tai būdas
norėti atlikti namų užduotis.
Visi forumo dalyviai sutiko, kad didelės apimties, nuobodžių ir nuolat besikartojančių užduočių mokiniai atlikti niekuomet nenorės,
todėl juos išbraukiame iš „Atgimimo“ mokyklos namų darbų variantų sąrašo. Ekspertų grupė, kurioje
dirbo visos direktoriaus pavaduotojos, Švietimo skyriaus vedėja ir
tėvų atstovė, pateikė apibendrintas
išvadas ir palinkėjo visiems mokytojams išradingumo, keičiantis, mokiniams – motyvacijos, o tėvams –
kantrybės, ugdant savo vaikus.
Šiuos namų darbus turime atlikti visi – ir mokytojai, ir mokiniai, ir
tėvai, teks „būti tuo pokyčiu, kurio trokštame“( Mahatma Gandi).
Trečiajame forume pasitikrinsime, kaip mums sekėsi įgyvendinti
susitarimus, kaip pasikeitė mūsų
užduodami namų darbai ir kokia
pokyčių pridėtinė vertė.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija

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
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Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės jaunuosius
menininkus pakvietė kalbėti vaizdu
Dailės vyr. mokytoja
Alė Kalėdienė

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
ant sidabrinių Jūsų smilkinių!
85-mečio proga Birutę Jakimonienę sveikina ir
sveikatos, laimės, džiaugsmo bei ilgų gyvenimo
metų linki proanūkis, sūnūs ir anūkai su šeimomis

III-ame „Dainų dainelės“ etape
Druskininkams atstovaus trys
meno mokyklos mokinės

Pernai spalio ir lapkričio mėnesiais VDA KF Grafinio dizaino katedros docentė Rita Brakauskaitė ir lektorius Andrėjus
Repovas pakvietė į kūrybines dirbtuves „Kalbu vaizdu“
Druskininkų M. K. Čiurlionio,
Garliavos ir Birštono meno
mokyklų bei Anykščių regiono moksleiviams. Dėstytojai
išsamiai pristatė grafinio dizaino sampratą, su mokiniais
diskutavo tema „Kiekvienas
žmogus yra unikalus. Kuo unikalus esi tu?“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Kūrybinių dirbtuvių metu grafinio dizaino priemonėmis – vaizdu
ir tekstu – buvo siekiama atskleisti jaunuolių individualų kūrybinį mąstymą, pažadinti vaizduotę,
padrąsinti ieškoti ir atrasti. Mąstymo laisvė, interpretacija, drąsa pamatyti ir vizualine išraiška parodyti savo suvokimą buvo
svarbiausi kūrybinių dirbtuvių aspektai. Skatinant savitą požiūrį ir
netikėto rakurso paieškas, buvo
siekiama, kad jaunuoliai įsitikintų
bei suvoktų, jog kiekvieno jų idėja, atskleista vaizdu ir tekstu, yra
vertybė, jų asmenybės charakterio indeksas.
Druskininkų M. K. Čiurlionio

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinės buvo pastebėtos ir įvertintos diplomais, jų nupiešti grafiniai ženklai buvo panaudoti krepšių dizainui, kuriuos ir gavo dovanų iš projekto
organizatorių/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

meno mokyklos mokiniai susidomėję dalyvavo edukacinėje veikloje ir atliko užduotis. Mokyklos
direktorė Ona Olšauskienė džiaugiasi tikslingu bendradarbiavimu bei galimybe mokyklos mokiniams mokytis ir kurti drauge su
profesionaliais menininkais. Tokio
pobūdžio laboratorijos surengtos
Garliavos bei Birštono meno mokyklų ir Anykščių regiono moksleiviams.
Nuo sausio 24 d. Druskininkų savivaldybėje pristatyta paroda, kurioje yra po vieną visų dalyvavusių moksleivių kūrybinių dirbtuvių
rezultatą. Džiugu, kad trys mokinės iš Druskininkų M. K. Čiurlio-

nio meno mokyklos V. K. Jonyno
dailės skyriaus buvo pastebėtos
ir įvertintos diplomais. Kunigunda
Pučkutė – už aiškų idėjos atskleidimą, Laisvyda Lukaševičiūtė –
už įtaigų grafinį sprendimą, Eglė
Orliukaitė – už ekspresiją. Jų nupiešti grafiniai ženklai buvo panaudoti krepšių dizainui, kuriuos
ir gavo dovanų iš projekto organizatorių.
Motyvuojant moksleivius drąsiau kurti ir labiau tikėti savo idėjomis, jų darbai eksponuojami
parodinėse erdvėse profesionaliame kontekste – greta VDA KF
Grafinio dizaino katedros studentų projektų.

Druskininkai – vis patrauklesni Latvijos turistams

III-ame etape „Dainų dainelės“ etape Druskininkams atstovaus M. K. Čiurlionio meno
mokyklos mokinės A. Amšiejūtė (mokytoja V. Mieščionaitienė ), S. Jacevič ir G. S. Mataitė
(mokytoja G. Vosylienė, koncertmeisteris mokytojas T. Olšauskas)/ M. K. Čiurlionio meno
mokyklos archyvo nuotrauka

Vilija Mieščionaitienė
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytoja metodininkė
Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas ,,Dainų
dainelė“, prasidėjusi 1974 m.,
išliko reikšminga iki šių dienų ir kas 2 metus suteikia galimybę džiaugtis gražiausiais
Lietuvos vaikų balsais. O praėjusį sekmadienį parodyta ir
pirmoji konkurso ,,Dainų dainelė 2020“ laida – iš viso bus
10 transliacijų.
Sausio 10 d. II–ame etape (zoniniame) Alytuje dalyvavo 10 solistų ir kolektyvų iš įvairių Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų.
Tik trims druskininkietėms nusišypsojo laimė dalyvauti konkurso
III-ame etape ir dainuoti visiems
Lietuvos TV žiūrovams. Visos
jos yra Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinės –
Aušrinė Amšiejūtė (mokytoja V.
Mieščionaitienė), Sofija Jacevič
ir Guoda Sofija Mataitė (mokytoja G. Vosylienė), koncertmeisteris
mokytojas T. Olšauskas.
Lietuvos vaikų ir moksleivių te-

levizijos konkurso „Dainų dainelė“
III-o etapo koncertai vyks Vilniuje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Koncertų tiesioginė transliacija – LRT Plius programos kanalu
nuo 16 val.
Mūsų dainorėlė S. Jacevič pasirodys vasario 9 d. G. S. Mataitė
– vasario 23 d., o A. Amšiejūtė –
kovo mėnesį (data tikslinama).
Po kiekvienos atrankinės laidos
geriausiai pasirodžiusius dalyvius
– solistus, duetą, grupę ar ansamblį – paskelbs konkurso vertinimo komisija. Dar vieną laureatą, kuris pasirodys baigiamajame
koncerte, žiūrovai išrinks LRT.lt
portale.
Balsavimas čia prasidės atrankinės laidos transliacijos metu sekmadienį ir tęsis iki artimiausio
šeštadienio 20 valandos. Į finalą
pateks atlikėjas, kuris LRT.lt surinks daugiausiai palaikymo balsų
ir nebus pačių organizatorių atrinktas į finalinį koncertą.
Lauksime Jūsų balsų! Drauge
su „Dainų dainelės“ talentingiausiaisiais atidarykime dainų skrynelę ir leiskime jiems skristi į kiekvieno mūsų namus ir širdis“.

Druskininkų TVIC stende apie kurorte teikiamas paslaugas pasakojo Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA, „Grand SPA Lietuva“, sanatorijos „Belorus“, viešbučių „Regina“ ir „Galia“ atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Nuo sausio 31 iki vasario 2 d.
Ķipsala tarptautiniame parodų centre (Ryga, Latvija) veikusioje 27-oje Tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2020“,
kurioje dalyvavo daugiau nei
860 dalyvių – kelionių organizatoriai, turizmo informacijos
centrai, viešbučiai, SPA centrai, sanatorijos, kaimo turizmo sodybos ir kiti – iš 40 šalių,
siūlantys įvairiausius kelionių
maršrutus, sveikatinimo procedūras, edukacines programas, degustacijas. Lietuvai
atstovavo 25 turizmo informacijos centrai, įmonės bei organizacijos. Parodą aplankė daugiau kaip 29 000 lankytojų.

Druskininkų kurortas buvo pristatytas Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centro įrengtame LED ekranų informaciniame stende. Jame dirbo ir apie
savo paslaugas pasakojo Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centro AQUA, „Grand SPA Lietuva“, sanatorijos „Belorus“,
viešbučių „Regina“ ir „Galia“ atstovai.
Lankytojai aktyviai domėjosi
Druskininkų kurorte teikiamomis
paslaugomis:
apgyvendinimo
galimybėmis, sveikatinimo bei
SPA procedūromis, pramogomis šeimoms su vaikais. Jiems
buvo įdomu, ką galima pamatyti,
kaip smagiai bei turiningai pra-

leisti laiką mūsų kurorte, renginiais bei naujovėmis, grožėjosi
LED ekranuose rodomais Druskininkų vaizdais. Sausio 31 d.
parodoje dalyvavusius Druskininkų atstovus aplankė Lietuvos
ambasados patarėjas Tomas
Grabauskas.
Latvija, pagal turistų skaičių,
Lietuvoje užima aštuntą vietą.
Per devynis 2019-ųjų mėnesius
latvių turistų skaičius Lietuvoje,
lyginant su tuo pačiu 2018 metų
laikotarpiu, padidėjo 6,2 proc.
Per tą patį laikotarpį Druskininkuose apsilankė daugiau kaip 13
tūkstančių turistų iš šios šalies.
Druskininkų TVIC informacija

10

2020 m. vasario 6 d.

Savaitraščio Nr. 240

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.
Tel. 8 608 33221

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

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355

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

Tel. 8 674 61 640

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

Druskininkų savivaldybės administracijos informacija darbdaviams
Druskininkų savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Druskininkų skyriumi (toliau - Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrius), skelbia darbdavių atranką Druskininkų savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programai (toliau – Programa) įgyvendinti.
Pagal šią Programą bus atliekami laikino pobūdžio darbai: valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų,
gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, nukritusių lapų ir sniego valymas
bei kiti laikino pobūdžio darbai);
•
valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo, tvarkymo,
priežiūros laikino pobūdžio darbai;
•
užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
•
istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;
•
valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
•
socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
•
pagalba teikiant socialines paslaugas;
•
kiti visuomenei naudingi darbai.
Minėtus darbus atliks Užimtumo tarnybos Druskininkų skyriuje registruoti bedarbiai, nurodyti Užimtumo
įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje (toliau – Programos dalyviai). Programos dalyvių laikino darbo trukmė – iki
6 mėnesių, vidutinė įdarbinimo trukmė – apie 3 mėnesius. Dalyvavimo Programoje trukmė skaičiuojama
nuo terminuotoje darbo sutartyje nurodytos pirmos darbo dienos iki atleidimo iš darbo dienos. Numatoma
per 2020 metus nukreipti į Programos priemones (laikino pobūdžio darbus) apie 85 bedarbius.
Programos dalyvius bendradarbiaudami atrinks Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrius ir Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrius. Programos dalyviai atrenkami laikantis šių
prioritetų:
•
turintys reikiamą profesiją ar reikalingus įgūdžius;
•
auginantys nepilnamečius vaikus;
•
socialinės paramos gavėjai.
Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Programoje numatytus laikino pobūdžio darbus, iki 2020 m. vasario 15 d. 16.00 val. pateikia laisvos formos paraiškas į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio
skyriaus 115 kab. (Vasario 16-osios g. 7).
Paraiškose darbdaviai nurodo:
1. Numatomus atlikti laikino pobūdžio darbus, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų (Programos dalyvių) skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, Programos priemonių įgyvendinimo terminus.
2. Savo rekvizitus.
Darbdavius Programai įgyvendinti atrinks Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Darbdavių atrankos komisija.
Druskininkų savivaldybės administracija su atrinktais Darbdaviais sudarys dvišales Programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, Darbdaviai su Programos dalyviais privalės sudaryti terminuotas darbo sutartis Programoje numatytiems laikino pobūdžio darbams atlikti.
Už Programos priemonių (laikino pobūdžio darbų) įgyvendinimą bus atsakingi Darbdaviai, už Programos įgyvendinimą ir finansavimą – Druskininkų savivaldybės administracija.
Informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa
Vilūnienė, tel. (8 313) 52242.

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881
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

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

Tel. 8 624 34603

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

Vasario 6 d. 17.00 val. Amatų centre „Menų kalvė“ fotomenininko Pavel Suščonok
(Minskas) parodos „Grožio nelaisvėje“ atidarymas (M. K.
Čiurlionio g. 27)

Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Zinkevičienę,
mylimam broliui mirus.
Tegul nenusakomą širdies gėlą sunkią netekties valandą nors
šiek tiek sušvelnina mūsų draugiška atjauta.

Vasario 11 d. 17.00 val. Viešojoje bibliotekoje Alfredos Pigagienės knygos „Druskininkų
kraštas“ IV dalies pristatymas.
Koncertuos Druskininkų „Bočių“ ansamblis „Druskelė“. Vadovė N. Vindbergienė (V. Kudirkos g. 13)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame
Antaną Šarkelį, netekusį mylimo brolio.

Vasario 14 d. 17 val. atidaroma Ričardo Dailidės fotografijų
paroda „Čiurlionio namų trauka“ M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)

Mirus mylimam broliui Pranui Šarkeliui, nuoširdžiai
užjaučiame Onutę Zinkevičienę.

Vasario 16 d. 16 val. – teatralizuota programa „Mes esam
Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Atlikėjai:
Mikas Suraučius, Morta Elžbieta Bieliukaitė, Leipalingio laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvas „Leipūnas“, Viečiūnų
laisvalaikio salės tautinių šokių
kolektyvas „Avilys“, šiuolaikinio
šokio studija „Opus“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centre,
Veisiejų g.17)

Adelė, Rima, Aldona ir Lina su šeimomis

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai“

Vytauto g. 12 pirmos laiptinės kaimynai

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, draugams,
bendradarbiams, laidojimo namų „Nutrūkusi styga“ kolektyvui ir visiems, buvusiems šalia ir mus palaikiusiems sunkią netekties valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą Mamytę
Mariją Teresą Aurylienę.
Vyras Česlovas, dukra Irena ir sūnus Česlovas su šeima

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 22 d. 14 val. „Užgavėnių dūzgės 2020“ (Druskininkų
Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)
Vasario 23d.16.30 val. – grupės „Nerija“ koncertas. Daugiau informacijos tel. 8 623
43166 (Viečiūnų bendruomenės centre)

Parodos

Nuo vasario 3d. Viečiūnų
bendruomenės centre veikia
Daivos Stoncelienės tapybos
darbų paroda „Pokalbis su savimi“

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

Nuo vasario 7 d. atnaujintoje
Muziejaus galerijoje veiks Adomo Varno paroda „Portretai“,
skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. (M. K.
Čiurlionio g. 37)
Iki vasario 16 d. V. K. Jonyno namuose-galerijoje eksponuojama vienuoliktoji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė
„Matmuo“ (Turistų g. 9)

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295

Iki vasario 24 d. Viešojoje bibliotekoje 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)
Iki kovo 11 d. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje eksponuojama paroda „Augalų portretai“ (M. K. Čiurlionio
g. 35).

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

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

Tel. 8 605 81979
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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2020.02.07 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Likimo ekspertai.
00:35 Tūkstantis ir viena naktis. Pakerėtoji.
02:40 Klausimėlis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Liūtas karalius“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS.
„Geležinis žmogus 3“.
00:05 „Jos neištikimybė“.
01:50 „Blicas“.
03:25 „Šaunus tėtukas“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.
05:40 „Makgaiveris“.
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.
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA. Mirties troškimas.
23:15 Išminuotojų būrys.
01:50 Porininkai.
03:25 Įsibrovimas.
04:50 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 Lietuva tiesiogiai.
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 „Pone prezidente”.

00.00 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Skyrybos.
02.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Gyvybės langelis“.
04.45 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.25 „Pone prezidente”.
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06.25 „Neprijaukinti“.
06.50 „Pasaulio turgūs“.
06:50 „CSI. Majamis“.
07:45 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Baikeriai.
23:45 Briliantinis planas.
01:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:15 Programos pabaiga.

2020.02.08 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:30 Tikroji Koko.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Nuo
milžinų iki nykštukų. Kraštutinumai
gamtoje.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiųjų kačių epocha.
13:50 Džesika Flečer 10.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Pabandom iš naujo! 2020. Eurovizijos nacionalinė atranka.
23:15 Ir štai atejo Poli.
00:45 Likimo ekspertai.
02:30 Europos kinas. Vienas plius
viena.
04:20 Po pamokų.
04:30 Tikroji Koko.
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 „Mažoji undinėlė“.
13:35 „Baltuolė ir Rožytė“.
15:05 „Daktaras Dolitlis“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Uošvių nepasirinksi“.
21:00 PREMJERA. ŠEŠTADIENIO
GERO KINO TEATRAS. „Kafarnaumas“.
23:40 „Žmogus žmogui – vilkas“.
01:20 „12 galimybių 2. Perkrauta“.
03:00 „Jos neištikimybė“.
04:35 „Makgaiveris“.
07:00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
07:25 „Zigis ir Ryklys“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Beprotiškos melodijos“.
09:40 „Ponas Bynas“.
10:05 KINO PUSRYČIAI. Bitės filmas.
11:50 Nepaprasta komanda.
13:35 Užsispyrusi blondinė.
15:30 Kelionė į Ameriką.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA.
Lego Ninjago filmas.

21:35 Kultūristai.
00:10 Magiškasis Maikas XXL.
02:20 Mirties troškimas.
04:05 Programos pabaiga.
07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato.
08.30 Nauja diena.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Komiko vakaras.
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”.
02.00 „Šelesto bylos”.
02.50 „Neprijaukinti“ 9. Naujoji Zelandija 2.
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“ (9). Naujoji Zelandija 2.
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.
Neptūnas - Juventus.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS. Atpildas.
00:15 AŠTRUS KINAS. Tamsos angelas.
02:00 Baikeriai.
03:50 Programos pabaiga.

2020.02.09 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 Z. Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Nykštukėnas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Borneo. Senovės rojus.
12:55 Pasaulio dokumentika. Didžioji Britanija iš paukščio skrydžio.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Gyvenk be skolų.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės.
00:25 Taksiukas.
01:50 Pasaulio dokumentika. Borneo. Senovės rojus.
02:40 Pasaulio dokumentika. Didžioji Britanija iš paukščio skrydžio.
03:30 Euromaxx.
04:00 Šventadienio mintys
04:30 Ir štai atejo Poli.

06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
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 „Pinokis“.
13:50 „Kitame kūne“.
15:40 „Seni vilkai“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės“.
21:50 VĖLYVAS VAKARO KINO
TEATRAS. „Šeima“.
00:05 „Geležinis žmogus 3“.
02:40 „Žmogus žmogui – vilkas“.
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 pasakos“.
09:00 Sveikatos namai.
09:55 KINO PUSRYČIAI. Marsupilamio pėdsakais.
12:00 Alvinas ir burundukai 2.
13:45 Trys nindzės imasi veikti.
15:30 Lėktuvai, traukiniai ir automobiliai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 24 valandos gyventi.
23:55 Sapnų demonai.
01:45 Kultūristai.
03:55 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 „Pasaulio turgūs“. Mumbajus.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.35 „Pasaulio turgūs“. Tailandas.
04.55 Kaimo akademija.
05.15 Oponentai.
05.55 Skyrybos.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato etapas. Alytus.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:00 „Varom!“
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
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.
Šiauliai - CBet.
19:30 Užšaldytas.
21:15 „Narkotikų prekeiviai“.
22:15 „Antrininkas“.
23:25 Atpildas.
01:30 Tamsos angelas.
03:00 Programos pabaiga.

2020.02.10 d.
Pirmadienis

ka 10.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvar-

10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
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.
06:25 „Keršytojų komanda“.
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“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Skrydžio planas“.
23:55 „„Majų“ baikerių klubas“.
01:15 „Makgaiveris“.
02:05 „Legendos“.
02:55 „Tironas“.
03:55 „„Majų“ baikerių klubas“.
05:05 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:50 „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“.
13:30 „Tik tu ir aš“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „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. Bėgančios kortos.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 24 valandos gyventi.
02:40 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba. Laida žvejams.
08.00 Apie tave.
09.00 „24/7“.
10.00 „Pavojingi jausmai”.
10.30 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
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22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.00 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.30 Nauja diena.
03.00 Nauja diena.
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“.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:50 „Paskutinis faras“.
10:50 „Gelbėtojai - 112“.
11:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
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 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
22:50 Užšaldytas.
00:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:15 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 „Antrininkas“.
02:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:40 Programos pabaiga.

2020.02.11 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 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?
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 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Visi mes žmonės“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Sabotažas“.
00:10 „„Majų“ baikerių klubas“.
01:35 „Makgaiveris“.
02:25 „Legendos“.
03:15 „Tironas“.
04:10 „„Majų“ baikerių klubas“.
05:25 „Naujakuriai“.
05:50 „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 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Mergina traukiny.
00:45 „Akloji zona“.
01:35 Bėgančios kortos.
03:05 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Nauja diena.
07.30 Nauja diena.
08.00 „Puikūs pralaimėjimai“.
09.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente”.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Žolė po sniegu”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.30 Nauja diena.
03.00 Nauja diena.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Žolė po sniegu”.
04.45 Oponentai 1/17.
05.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „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 Nežemiška audra.
22:50 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
00:35 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:00 Programos pabaiga.

2020.02.12 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įteikimo iškilmės. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinės filharmonijos Mažosios salės.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.

19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
19:22 „TV3 sportas“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Lūšnynų milijonierius“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Lūšnynų milijonierius“.
00:30 „„Majų“ baikerių klubas“.
01:40 „Makgaiveris“.
02:30 „Legendos“.
03:20 „Tironas“.
04:25 „„Majų“ baikerių klubas“.
05:30 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 „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. Pasaulinis karas Z.
00:50 „Akloji zona“.
01:40 Mergina traukiny.
03:30 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT.
07.00 Nauja diena.
07.30 Nauja diena.
08.00 Sėkmės gylis.
09.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Žolė po sniegu”.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 Lietuva tiesiogiai.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Žolė po sniegu”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Oponentai.
02.30 Nauja diena.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Žolė po sniegu”.
04.45 Gyvenimas.
05.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „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 Kovotojas.
23:10 Nežemiška audra.
00:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:20 Programos pabaiga.

2020.02.13 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Lietuvos nacionalinių kultūros
ir meno premijų įteikimo iškilmės. Tiesioginė transliacija iš Prezidentūros.
16:00 Žinios.
16:30 Klausimėlis.
16:45 Premjera. Ponių rojus 4.
17:30 Žinios.
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 4.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.

„12 galimybių 3. Padėtis be išeities“.
23:50 „„Majų“ baikerių klubas“.
01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „Legendos“.
02:35 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:45 „„Majų“ baikerių klubas“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:35 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.
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 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Lūžio
taškas.
00:40 „Akloji zona“.
01:30 Pasaulinis karas Z.
03:25 Alchemija XVI. Mada yra menas.
03:55 Ciklas „Menininkų portretai“
04:25 Programos pabaiga.
06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Nauja diena.
07.30 Nauja diena.
08.00 Visi savi.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Pavojingi jausmai”.
11.00 „Žolė po sniegu”.
12.10 TV parduotuvė.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 Oponentai.
15.00 „Pavojingi jausmai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Žolė po sniegu”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Pone prezidente”.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Pone prezidente”.
00.30 „Pavojingi jausmai”.
01.30 Gyvenimas.
02.30 Oponentai.
03.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.55 „Žolė po sniegu”.
04.45 Skyrybos.
05.25 „Pone prezidente”.
05.45 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „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 Roninas.
23:20 Kovotojas.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:40 Programos pabaiga.

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

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
Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982

Tel. 8 625 12458

Reikalingas stalius
dirbti medienos
gaminių dirbtuvėse.
Tel. 8 685 46006

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

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

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

Parduodamas 1 k. 37,59m2 butas 2 aukšte renovuotame name
Ateities g. Tel. 8 687 37575
Parduodamas suremontuotas ir
paruoštas trumpalaikei nuomai
2 k. 50,97 m2 butas 5/5 aukšte
Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas namas Ricielių
kaime, gera vieta, 28 a namų
valda, kaina – 12 000 Eur. Tel. 8
670 9 9567
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 m²) butas 5/5 aukšte Viečiūnuose. Skambinti 865099556
1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir
„Iki“. Kaina – 39 tūkst. Eur. Tel. 8
686 69194
Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių, 2
a butas Gardino g. Galimas keitimas. Kalviškių, Gardino g. nesiūlyti. Kaina – 23 000 Eur. Tel. 8
683 98529
Parduodamas 3 kamb. 69 kv. m
butas naujos statybos name Liškiavos g. su autonominiu grindiniu dujiniu šildymu, privačia automobilio saugojimo vieta ir uždaru
kiemu. Tel. 8 638 85452
Parduodama sodyba Varėnos
raj. Žeimių k. gražioje ramioje
vietoje, sklypas ribojasi su Nemunu, šalia sodyba, teka upelis.
Yra sodas ir kiti ūkiniai pastatai,
didelis garažas. Žemės sklypo
plotas – 6, 4100 ha, iš jo miško
žemės plotas – 1, 2500 ha. Tel. 8
611 32291
Parduodamas 1 kambario butas Veisiejų g. 4 a, 35,30 kv. m.
kaina – 25 tūkst. Eur . Tel. 8 613
80442, 8 614 40701
2 kambarių 53,65 kv. m butas 5
a iš 5 Merkinės g. Tvarkingas,
nebrangiai, be tarpininkų. Tel. 8
614 96329
2 kamb. 34 kv. m 3 a iš 9. Tel. 8
610 91301

Nuoma
Išnuomojamas ilgalaikei nuomai
butas, 2 a. Merkinės g. 4. Tel. 8
687 73835
Ilgam laikui išnuomojamas trijų
kambarių butas senamiestyje,
Liepų g. Yra požeminė automobilio parkavimo vieta. Kaina – 350
Eur/mėn. + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 610 27959

Išnuomoja 3 kambarių butą M. K.
Čiurlionio g. Tel. 8 615 58278
Išnuomojamas 1 kambario butas
Ateities g., yra balkonas, 2 aukštas, su baldais. Tel. 8 617 43379
Nuomojamas 1 kamb. butas Merkinės g. 1 a. Tel. 8 616 13 704
2 kamb. butas, Vytauto g. priešais M. K. Čiurlionio meno mokyklą, kambariai izoliuoti, su baldais. Kaina – 200 Eur + komunal.
mokesčiai. Tel. 8 645 49074

Kiti daiktai
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
Parduoda seną tuščią dujų balioną ir seną patalynės dėžę po 20
Eur, seną vidinę durų varčią su
stiklu už 5 Eur. Tel. 8 614 25681
Virtuvinį kampą naudotą su stalu.
Kaina 30 Eur. Stalą svetainės -30
Eur. Tel. 861375031
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
Iphone 7, juodas, 32 GB, geros
būklės, pilna komplektacija, su
dėžute. Kaina – 185 Eur. Tel. 8
659 71488
Mažai naudotas vežimėlis „TUTIS“, naujas kilimas, nauja masažinė kojų vonelė. Tel. 8 675
57873
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, boileris – 50 Eur ir dušo
kabina. Svetainės minkštas
kampas – 40 Eur, dvigulė ir
viengulė lovos, sofa, spinta ir
stalai, dviejų dalių sekcija. Tel.
8 616 48116
Naujas telefonas „Nokia 216“ už
50 Eur. Tel. 8 687 06308
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881
Parduodama vaikiška lova su
čiužiniu ir patalynės dėže „Hellow Kitty“

140×70 naudota, kaina – 40 Eur,
tel. 8 613 75031
Kempas MAG-150R (dujos + miltelinė viela), yra reduktorius ir kiti
priedai. Kaina – 170 Eur. Tel. 8
648 96830

DRAUGŲ DIENOS
viešbučio „Pušynas“ restorane
!!! Jūsų sąskaitai bus pritaikyta
net 20% nuolaida * !
Lauksime Jūsų restorane
sekmadieniais-ketvirtadieniais nuo 17 val.

* nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos alkoholiniams gėrimams

Automobiliai ir jų dalys
Žigulys I, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA
iki 2024 m. Toyota Corolla, 2001
m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 98506
VW Golf III (universalas, 1997
m. dalimis, 81 kW, el. paketas).
Idealūs mėlyni priekiniai sparnai – 25 Eur, skardinių ratlankių
R14 firminiai dangteliai po 2 Eur,
plastikinės slenksčių juostos – 8
Eur, el. veidrodukai – 7 Eur. Tel. 8
686 43600

Dovanoja
Žmogui, turinčiam sveikatos problemų, gal gali kas pigiai parduoti
ar padovanoti mikrobangų krosnelę, hidroforą? Tel. 8 675 61039
Dovanoja televizorių. Tel. 8 621
83747
Dovanoja svetainės minkštą
kampą. Tel. 8 655 33252

Perka
Pirkčiau Gardino, Baravykų ar
gretimose gatvėse patalpas
(40-70 kv. m) dirbtuvei, sandėliavimui. Pageidautini langai ar
galimybė juos įrengti, patalpos
gali būti apleistos, remontuotinos,
nesutvarkytais dokumentais.
Tel.8 610 39959
Naudotas, baltas silikatines plytas. Tel. 8 656 38881

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

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Sausa.
Tel. 8 682 58164
Parduoda skaldytas beržines
ir alksnines malkas. Tel. 8 673
56110

Ieško darbo
50 m. moteris ieško pagalbinės
darbuotojos darbo virtuvėje. Tel.
8 677 86431
25m. jaunas vyras ieško darbo
iš Varėnos raj dirbęs lentpjūvėje
dirbęs pagal individualią veiklą dirbęs miško darbus darbo
nebijau be žalingų įpročių. Tel.
860774522, arba 869291315
58 m. moteris, turinti 7 metų patirtį slaugymo srityje, ieško slaugės arba bent kokio kito darbo,
gali dirbti kas 2 savaites. Tel. 8
605 05177
Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonius, tvarkyti namus.
Tel. 8 610 30542 arba +375
292806543 (Wiber)

Parduodu 2 bilietus į „Žalgirio“ – „Chimki“ rungtynes kovo 3 d.
Geros vietos – 325 sektorius, 4 eilė. Bilieto kaina – 28 Eur.
Tel. 8 699 37799

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

Parduodamos
avižos ir kviečiai.
Tel. 8 690 19372

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

Parduodu „Renault Megane Scenic“: 1,6 l, benzinas, 2003 m,
puiki būklė, ką tik iš Nyderlandų. Tel. 8 623 23430

Darbui miške reikalingas traktorininkas,
turintis patirties. Tel. 8 616 43408
Informuojame, kad 2020 m. vasario 21 d. 12 00 val. bus atliekami žemės sklypo
(kad. Nr. 5908/0004:13), esančio Gerdašių k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 5908/0004:267) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 685 05537,
el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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Druskininkai ir kunigas Vaidas Vaišvilas
kviečia pajusti Šv. Valentino stebuklą

Visame pasaulyje vasario
14-ąją minima šv. Valentino
diena kasmet primena nepaprastą vyskupą, gyvenusį 3
amžiuje. Bet mažai kas žino,
kad Druskininkų bažnyčioje
saugoma labai reta šventojo Valentino relikvija – mažas šventojo kaulelis yra pagarbiai įdėtas į puošnų indą
– relikvijorių.
Nuo vasario mėnesio 1 d. iki
17 d. šv. Valentino relikvija išstatyta tikinčiųjų pagerbimui
centrinėje Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios navoje. Galėsite galėsite prieiti prie šventojo
Valentino relikvijų, esančių relikvijoriuje, priliesti ranka, prie
jų priglausti atminimo paveikslėlį ar rožinį, paprašyti užtari-

mo pas Dievą.
O vasario 14, 15 ir 16 dienomis bus teikiamas palaiminimas susituokusiems ir šeimoms.
14 d. papildomai šv. Mišios
bus aukojamos 12 val. šv. Valentinas teįkvepia mus naujai
pažiūrėti į savo kelią ir rasti drąsos ištarti – „Aš tave myliu!“.
Šv. Mišių metu sutuoktinių
poros galės atnaujinti santuokos sakramento pažadus ir
dėkoti Dievui už kilnų pašaukimą santuokai, o sužadėtiniai
prašyti Šv. Dvasios vedimo,
teisingai pasirenkant pašaukimo kelią.
Druskininkų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės parapijos informacija

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

