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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkiečiai smagiai ir išradingai
paminėjo Valstybės atkūrimo dieną

„Krašto aukso“
apdovanojimuose
– ir druskininkiečių
pavardės

2 psl.

R. Malinauskas vėl
išrinktas į Europos
Sąjungos Regionų
komitetą
Prie Viečiūnų bendruomenės centro prieigose susirinkusių viečiūniškių prisijungė ir Leipalingio seniūnijos bendruomenių atstovai/Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ archyvo nuotrauka

Vasario 16-ąją druskininkiečiai iškilmingai paminėjo Valstybės dieną. Tądien visur plevėsavo trispalvės, geltona,
žalia, raudona dominavo ir
daugelio miestiečių aprangoje – druskininkiečiai ir miesto svečiai būrėsi kartu ir šventė. Kas su Lietuvos vėliavėle
rankose, kas su tautiniu rūbu
ar trispalviu šaliku – visi – su
meile širdyje, su šypsena lūpose ir nuoširdžiausiais sveikinimais. „Mes esam Lietuvos.
Su mūsų laimės diena, mielieji!“ – tarė Druskininkų krašto
žmonės visiems, tądien šventusiems Valstybės dieną.
Šventiniai renginiai Druskininkuose prasidėjo Šv. Mišiomis
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, o Vasario 16-osios minėjimo koncertas surengtas Jaunimo užimtumo
centre.
Susirinkusiuosius į šventinį renginį pasveikinęs Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius palinkėjo meilę
Lietuvai ir laisvę saugoti savo širdyse.
Simbolišką Lietuvos valstybės kelią Druskininkų krašto
meno kolektyvai sudėjo į teatralizuotą programą „Mes esam
Lietuvos“. „Ši programa – lyg
savotiška misterija, kurioje stilizuotais vaizdais atskleidžiamos
lietuvių tautos likimo peripetijos
ir kelias į laisvę. Trys prasminiai
Lietuvos istorijos etapai, kuriuos įkūnijo trys istorijos Sergėtojos. Čia persipynė poetinis

3 psl.

Po remonto
atnaujintoje
„Snow Arenoje“
lankytojų lauks
dar kokybiškesnės
paslaugos

4 psl.

Simbolišką Lietuvos valstybės kelią Druskininkų krašto meno kolektyvai sudėjo į teatralizuotą programą „Mes esam Lietuvos“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Aldonos Puišytės žodis, tautinis ir modernus šokis, muzika ir
daina,“ – pasakojo Druskininkų
kultūros centro režisierė Asta
Žiurinskienė.
Vienas esminių programos akcentų – druskininkiečio kompozitoriaus ir atlikėjo Miko Suraučiaus
atlikta daina „Mamyte, nupirki
man žirgelį“. „Rinkome šią dainą
po eilutę, po stulpelį iš mamyčių,
tetučių ir dėdžių. Lipdėme į vieną
visumą, kol radosi šis kūrinys“, –
prisiminė M. Suraučius.

7-ojo dešimtmečio viduryje,
brežnevizmo sąstingio laikotarpiu, kai buvo užgniaužtos bet
kokios kultūrinės laisvės apraiškos, šią dainą M. Suraučius
su grupe dainuodavo Druskininkų restorane „Senasis Nemunas“. „Tai buvo uždrausta daina, tačiau KGB agentas buvo
mano fanas, todėl nebausdavo,
tyliai perspėdavo į ausį, prašydamas daugiau jos nedainuoti,
– prisimena atlikėjas. – Tačiau
ši daina įprasmino mūsų inteli-

gentijos tylią kovą prieš okupaciją ir režimą, todėl dainavome
vėl ir vėl...“.
Leipalingio bendruomenė Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną tradiciškai pradėjo švęsti iš anksto,
kviesdama visus dalyvauti šiaurietiško ėjimo žygyje į kaimynines
bendruomenes. Šįmet buvo aplankyti Vilkininkų, Varnėnų ir Taikūnų kaimai.

5 psl.

Rotariečių
labdaros vakaras –
Druskininkų meno
mokyklai paremti

7 psl.

2

2020 m. vasario 20 d.

Savaitraščio Nr. 242

„Krašto aukso“ apdovanojimuose – ir druskininkiečių pavardės
Už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 metų
programą, skleidžiant gerąją
patirtį, praėjusią savaitę Veisiejuose organizuotame renginyje buvo apdovanoti Žemės
ūkio ministerijos inicijuoto
konkurso „Krašto auksas“ Alytaus apskrities nugalėtojai.
Tarp 9 nominuotų projektų –
2 iš Druskininkų savivaldybės.
Neravų kaimo bendruomenei
įteiktas Krašto Aukso apdovanojimas už įgyvendintą projektą
„Aš ir mano kaimas“. Neravuose 2018-2019 metais suorganizuoti 23 įvairūs renginiai, kuriuose dalyvavo 60 Neravų
kaimo bendruomenės vaikų,
jaunimo ir suaugusių. Projekto
vadovė Rima Bocisienė organizavo kūrybinę stovyklą vaikams
ir jaunimui, socialinių įgūdžių
lavinimo užsiėmimus, renginius
šeimoms. Įgyvendinant projektą, Neravuose vaikams sudary-

Tarp 9 Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Alytaus apskrities nominuotų projektų – 2 iš Druskininkų savivaldybės/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų siūlomos paslaugos pristatytos
Izraelyje surengtoje parodoje
Vasario 11-12 d. Tel Avive (Izraelis) organizuotoje 26-oje
Viduržemio jūros regiono turizmo parodoje „IMTM 2020“
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras kartu su kitų miesto įstaigų atstovais pristatė kurorte siūlomas
paslaugas. Bendrame Lietuvos
stende didieji šalies miestai ir
kurortai supažindino lankytojus su turizmo naujovėmis bei
teikiamų paslaugų įvairove.
Pirmą kartą Druskininkų stende savo jėgas suvienijo tiek daug
miesto turizmo verslo įstaigų. Kurortą pristatė ir apie savo paslaugas parodos lankytojams pasakojo sanatorijos „Belorus“, „Eglės
sanatorija“, „Grand SPA Lietuva“,
„SPA Vilnius“, viešbučių „Galia“ ir
„Delita“ atstovai.
Izraelio rinkai gerai pažįstami
Druskininkai ir vėl sulaukė didelio turizmo agentūrų, spaudos atstovų bei pavienių parodos lankytojų susidomėjimo. Dauguma
iš jų stebėjosi siūloma turizmo
paslaugų gausa ir patraukliomis
jų kainomis. Lankytojai aktyviai
domėjosi Druskininkų kurorte teikiamomis paslaugomis: apgyvendinimo galimybėmis, sveikatinimo
ir SPA procedūromis, sanatoriniu
gydymu, pramogomis šeimai su
vaikais, ką galima pamatyti, kaip

Keičiamas rūšiavimo centrų (atliekų surinkimo aikštelių) darbo laikas

tūkstančiai turistų iš šios šalies.
Druskininkų miesto atstovus
tarptautinėje turizmo parodoje
„IMTM 2020“ aplankė ir Lietuvos
Respublikos ambasados Izraelyje komercijos atašė Arūnas Karlonas.

Nuo šių metų kovo 1 dienos keičiamas kai kurių Rūšiavimo centrų darbo laikas.
Pasak Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Rūšiavimo
centrų veiklos organizavimo padalinio vadovo Lino Brazausko, nuo šiol visi rūšiavimo centrai bus atidaryti tik tuo metu, kai
juose dirbs atsakingas darbuotojas.
„Pokyčių imamės, norėdami užtikrinti geresnį į rūšiavimo centrus atvežamų ir čia paliekamų atliekų rūšiavimą. Iki šiol šie rūšiavimo centrai būdavo atrakinti visą darbo dieną, o jų prižiūrėtojas dirbdavo kelias nustatytas valandas per dieną. Šiuose
centruose surenkamų atliekų kiekiai nėra dideli, tad nėra tikslinga įdarbinti žmogų visai darbo dienai“, – sakė L. Brazauskas.
Iki šiol rūšiavimo centrai būdavo atidaryti visą darbo dieną.
Tačiau patirtis parodė, kad kai kurie asmenys, atvežę atliekas
tuo metu, kai rūšiavimo centre nėra darbuotojo, jų neišrūšiuoja, o tiesiog sumeta, kur papuola.
Kartais tuo bando piktnaudžiauti juridiniai asmenys, rūšiavimo centruose palikdami padangas ar kitas jų veikloje susidarančias atliekas, už kurių sutvarkymą jie privalo mokėti. Pastebėjus, kad tokių atvejų ima daugėti, nuspręsta keisti mažesnių
rūšiavimo centrų darbo laiką.
Nuo 2020 metų kovo 1 dienos keičiamas Druskininkų savivaldybės Leipalingio rūšiavimo centro darbo laikas. Centras dirbs:
antradieniais nuo 9:00 val. iki 12:00 val.
trečiadieniais nuo 9:00 val. iki 12:00 val.
ketvirtadieniais nuo 9:00 val. iki 12:00 val.
penktadieniais nuo 9:00 val. iki 12:00 val.
šeštadieniais nuo 9:00 val. iki 18:00 val. (pietų pertrauka nuo
13:00 iki 14:00)
Nedarbo dienos – sekmadienis ir pirmadienis.
Atsakingai tvarkykime ir rūšiuokime savo atliekas!

Druskininkų TVIC informacija

ARATC informacija

Kurortą pristatė ir apie savo paslaugas parodos lankytojams pasakojo TVIC, sanatorijos „Belorus“, „Eglės sanatorija“, „Grand SPA Lietuva“, „SPA Vilnius“, viešbučių „Galia“ ir
„Delita“ atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

smagiai ir turiningai praleisti laiką.
Izraelis pagal turistų skaičių
Druskininkuose yra penktoje vietoje. Per 2019 metų 9 mėnesius
Izraelio turistų skaičius kurorte
išaugo 21 proc., lyginant su tuo
pačiu 2018 metų laikotarpiu. Per
tą patį laikotarpį Druskininkuose
2019 m. apsilankė daugiau nei 8

tos galimybės kokybiškai leisti
laisvalaikį ir įsitraukti į bendruomenės veiklas.
Apdovanojimas įteiktas ir verslo projekto vykdytojai Dalei Urbonienei, kuri 2019 m. įgyvendino projektą „Druskininkų kurorto
potencialo išnaudojimas teikiant
aktyvaus laisvalaikio ir poilsio
pramogas“. Realizavus projektą,
Druskininkuose įrengtas lauko
batutų kompleksas ir įkurta darbo vieta.
Nominuotiems Druskininkų savivaldybės projektams finansavimas skirtas, įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės vietos
plėtros strategiją.
Pretendentus konkursui „Krašto auksas“ galėjo teikti visos norinčios organizacijos bei fiziniai
asmenys. „Facebook“ paskyroje
„Krašto auksas“ buvo balsuojama
už savo favoritus. Alytaus apskrities gyventojų simpatijos atiteko
Neravų kaimo bendruomenei už
projektą „Aš ir mano kaimas“.

Informacija apie paramą investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes
ir su jomis susijusias pasekmes
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-45 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo
taisykles. Paramos paraiškos teikiamos nuo 2020 m. kovo 2 d. iki kovo 31 d.
Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas, atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) ir 200 Eur 1 SG, kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur (ŽŪIKVC apskaičiuoja pareiškėjo praėjusių kalendorinių metų vidutinį metinį SG einamųjų metų sausio 31 d. (vertinama sveikieji skaičiai).
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: vidaus ar lauko aptvarų (tvoros, vartai, praėjimo punktai, praėjimo kontrolės sistemos) įsigijimo bei įrengimo išlaidos; ūkinių gyvūnų pakrovimo
rampų įrengimo išlaidos; žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo išlaidos; dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių asmenims ir (ar) transporto priemonėms įsigijimo išlaidos; pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo išlaidos; konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos; nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos (pvz., langų, grotų, tinklelių) įsigijimo išlaidos; ūkinius gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų: buitinių persirengimo ir prausimos patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos; darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos įsigijimo išlaidos; maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos.
Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos administravimo skyrius (Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, Alytus). Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (parengti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais teikiamos paraiškos nepriimamos.
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 (8 315) 76 192; elektroniniu paštu info@nma.lt; paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.
Papildomą 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
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Savivaldybė skatina sporto ir fizinio
aktyvumo iniciatyvas
Savivaldybė kasmet skelbia kultūros, sporto, sveikatos
ir socialinės paramos sričių
projektų konkursus bei skiria
lėšų įdomiausių projektų įgyvendinimui. Druskininkų bendruomenę supažindiname su
įdomiausiais ir aktualiausiais
2020 metų projektais. Straipsnių ciklo antrojoje publikacijoje – Sporto projektai.
Paskelbus konkursą teikti paraiškas Sporto projektams, Savivaldybė sulaukė 17 paraiškų,
kurias pateikė įvairūs klubai, asociacijos, viešosios įstaigos, bendruomenės, privatūs asmenys.
Savivaldybė šiuos konkursinius
projektus finansuoja savarankiško biudžeto lėšomis ir šiemet
jiems numatė 12 tūkst. eurų. Prioritetas – sėkmingai vykdomi tęstiniai projektai, stiprinantys tradicines sporto šakas ir skatinantys
bendruomenės fizinį aktyvumą.
Projektų atrankai kasmet Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Šiemet jai vadovavo Administracijos direktoriaus
pavaduotoja Violeta Grigorienė, o
komisijos nariai – kūno kultūros ir
sporto ekspertai, švietimo specialistai, sporto įstaigų vadovai.
„Tarp pateiktų projektų – daugiausia ne pirmus metus vykdomi, pasiteisinę ir pritraukę didelį
dalyvių skaičių, suaktyvinę bendruomenių fizinį aktyvumą. Tačiau yra ir trys nauji projektai, kurie komisijai pasirodė svarbūs
bei naudingi Druskininkų bendruomenei. Manome, kad, skatinant sportą, reikia plėsti renginių
spektrą ir suteikti galimybę sporto
entuziastams realizuoti savo planus“, – sakė V. Grigorienė.
Šiemet iš 17 pateiktų paraiškų komisija pasiūlė finansuoti 12

Palaikymo sulaukė jau tradiciniu tapęs „Draugystės maratonas“/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

konkurso dalyvių projektų. Palaikymo sulaukė projektai, atitinkantys nustatytus prioritetus.
Lėšų skirta „Snow Arena“ komandai – jauniesiems slidininkams – inventoriui įsigyti ir tinkamai reprezentuoti Druskininkus
įvairaus lygio varžybose. Tai –
Druskininkų sporto centro auklėtiniai, vadovaujami Artūro Bikulč,
kurie treniruojasi „Snow Arenoje“.
Projektas pateiktas pirmą kartą.
Pritarta futbolą, rankinį, krepšinį, tinklinį plėtojančių sporto klubų projektams. Šios lėšos bus
naudojamos turnyrams, išvykoms
į stovyklas ir varžybas
Pasiūlyta paremti Vytauto Kapčiaus vadovaujamą merginų futbolo komandą, kuri treniruojasi
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
salėje.
Skatinant sporto plėtrą Savivaldybės bendruomenėse, projekto lėšų skirta Viečiūnų bei

Leipalingio bendruomenėms, rengiančioms įvairias sporto šventes
bei Šv. Apaštalo Baltramiejaus
parapijai – sporto treniruokliams
įsigyti.
Palaikymo sulaukė jau tradiciniu
tapęs „Draugystės maratonas“,
kurio dalyviams tenka įveikti trasą
Druskininkai-Gardinas arba Gardinas-Druskininkai.
Savivaldybė nusprendė paskatinti Kęstučio Jezepčiko Ėjikų klubą, kurio sportininkai rengiasi
dalyvauti Tokijo Olimpinėse žaidynėse.
Druskininkų sporto politiką įgyvendina biudžetinė įstaiga Druskininkų sporto centras. Druskininkai didžiuojasi tradiciniais sporto
renginiais – tarptautiniu „Draugystės maratonu“, tarptautinėmis
dviračių lenktynėmis, tradiciniais
krepšinio, tinklinio ir rankinio turnyrais, kalnų slidinėjimo varžybomis „Snow Arenoje“.

Maloniai kviečiame visus jungtis prie vėl organizuojamo ir Lietuvoje didžiulio populiarumo sulaukusio
Nacionalinio diktanto 2020
bei pratęsti partnerystės su
šiuo projektu tradiciją. Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai vėl kviečia visus lietuvių
kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.
Nacionalinis diktantas bus rašomas vasario 28 dieną.
VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis
diktantas Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos aktų salėje – 2020
m. vasario 28 dieną 11 valandą.
Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją.
Atkreipiame dėmesį, kad konkursas organizuojamas penktadienį!
Diktantą bus galima rašyti ir visose Druskininkų savivaldybės mokyklose.
Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose –
raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.
Rašyti diktantą kviečiami įmonių bei organizacijų atstovai, savivaldybės gyventojai ir svečiai.
Išankstinė registracija el. p. lina.g@druskininkai.lt arba tel. (8
313) 53372

R. Malinauskas vėl išrinktas į Europos Sąjungos Regionų komitetą
Druskininkų
savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas,
ne vienerius metus atstovaujantis Lietuvai Europos Sąjungos Regionų komitete, praėjusią savaitę kartu su dar
aštuoniais Lietuvos atstovais
pradėjo darbą naujos kadencijos (2020-2025 m). Regionų
komitete ir dalyvavo Briuselyje sušauktoje pirmojoje plenarinėje sesijoje bei komisijų posėdžiuose.
Regionų komitete (RK) yra penkios politinės frakcijos, atitinkančios įvairias komiteto narių politines pažiūras. Tikrasis Regiono
komiteto narys R. Malinauskas,
kaip ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė bei Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, priklauso
Europos socialistų partijos (PES)
frakcijai.
Kiekvienas RK narys pasirenka
komisijas, kuriose ketina dirbti. Iš
šešių komisijų R. Malinauskas pasirinko darbą dviejose komisijose:
COTER – Teritorinės sanglaudos
politikos ir ES biudžeto bei ECON
– Ekonominės politikos.
Regionų komiteto pirmininku išrinktas Graikijos atstovas Apostolos Tzitzikostas.
„Atstovai iš įvairų ES regionų atrenkami į Regionų komitetą pagal
savivaldos rinkimuose laimėtas
kvotas. Mes atstovaujame savo
regionams ir turime patariamąjį
balsą Europos Tarybai ir Europos

Meras R. Malinauskas praėjusią savaitę kartu su dar aštuoniais Lietuvos atstovais pradėjo darbą naujos kadencijos (2020-2025 m).
Regionų komitete ir dalyvavo Briuselyje sušauktoje pirmojoje plenarinėje sesijoje bei komisijų posėdžiuose/Druskininkų savivaldybės
archyvo nuotrauka

Komisijai, priimant sprendimus.
Kitaip sakant, Regionų komitetai
formuoja ES vadovybės nuomonę iš apačios“, – apie Komiteto
veiklą pasakojo R. Malinauskas.
Jis pastebėjo, kad RK dirbti įdomu ir naudinga, ten dalijamasi re-

gionų plėtros patirtimi ir galima
surasti Druskininkams naudingų
sprendimų.
Lietuvos delegaciją sudaro devyni tikrieji ir devyni pakaitiniai
nariai. Visi tikrieji ir pakaitiniai RK
nariai iš Lietuvos yra išrinkti po-

litikai, atstovaujantys vietos valdžios institucijoms Lietuvoje.
Be minėtų RK tikrųjų narių (R.
Malinausko, N. Dirginčienės, M.
Sinkevičiaus), į Briuselį iš Lietuvos taip pat deleguoti Valdas Benkunskas, Dovydas Kaminskas,

Bronius Markauskas, Algirdas
Vrubliauskas, Povilas Žagunis.
Šios sudėties Lietuvos delegacija
RK dirbs penkerius metus.
Iš viso Regionų komitete dirba
350 politikų, atstovaujančių visoms Europos Sąjungos šalims.
Europos regionų komitetas yra
ES patariamasis organas, kurį
sudaro per vietos ir regioninius rikimus išrinkti atstovai iš visų ES
valstybių narių. Prieš priimdamos
sprendimus ES Taryba ir Komisija privalo konsultuotis su Regionų
komitetu šiais klausimais: švietimo, profesinio rengimo ir jaunimo; kultūros; visuomenės sveikatos; transeuropinių transporto,
telekomunikacijų ir energetikos
tinklų; ekonominės ir socialinės
sanglaudos.
Lietuvos delegacija prie RK prisijungė, įpusėjus 2002-2006 m. kadencijai. Lietuvos delegacijai RK
priklausantys nariai yra politikai,
turintys vietos rinkėjų mandatą.
Delegacija sudaroma pagal tam
tikras procedūras Lietuvoje. Visi
regionų plėtros tarybų pasiūlymai
siunčiami Lietuvos savivaldybių
asociacijai, kuri atrenka kandidatus ir parengia galutinį sąrašą. Galutinis kandidatų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijai tvirtinti. Nacionalinė vyriausybė sprendimą priima remdamasi pasiūlytu narių sąrašu ir teikia jį Ministrų Tarybai,
kuri skiria RK narius.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

4

2020 m. vasario 20 d.

Savaitraščio Nr. 242

V. Semeškos planas neišdegė – nepavyko atsiriekti storesnės riekės
iš valstybės biudžeto
Milda Kuizinaitė
Pinigai mokami už nuveiktą darbą, o ne už mandatą. Tai
konservatoriui Viliui Semeškai
priminė dviejų teismų teisėjai,
atmetę jo prašymus iš Vyriausiosios rinkimų komisijos kas
mėnesį gauti vienodą atlyginimą. Iš Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) neseniai pasitraukusiam konservatoriui V.
Semeškai nepavyko atsiriekti
storesnės riekės iš šios įstaigos biudžeto. Apie dalyvavimą
artėjančiuose Seimo rinkimuose paskelbęs 47 metų V. Semeška iš VRK pasitraukė sausio pabaigoje, dar turėdamas
vilčių, kad teismas įpareigos
Rinkimų komisiją perskaičiuoti jo atlyginimą.
Visi uždirba skirtingai
Bet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nuta-

tinklalapyje nurodyta, kad 2018
metais vidutinė komisijos narių
alga – 590 eurų, 2019 metais ji
pakilo dvigubai – iki 1250 eurų.
Įstatymai numato, kad fiksuotas
darbo užmokestis mokamas tik
VRK pirmininkui ir jo pavaduotojams. Eidami šias pareigas jie negali dirbti jokio kito darbo.

V. Semeškai nepavyko iš Vyriausiosios
rinkimų komisijos gauti pastovios algos/
Justino Stacevičiaus nuotrauka

rė, kad V. Semeškos reikalavimas
už darbą VRK mokėti jam nuolatinį atlyginimą – nepagrįstas. Neskundžiama nutartimi LVAT nusprendė, kad V. Semeškai, kaip ir
kitiems VRK nariams, atlyginimas
mokamas tik už jo atliktą darbą –
dalyvavimą komisijos posėdžiuose ir kituose pasitarimuose, skundų nagrinėjimą. VRK interneto

Mandato atsisakė po metų
Aktyvus Druskininkų konservatorius V. Semeška teismams taip pat
įrodinėjo, kad VRK – vienintelė jo
darbo vieta, todėl už šį darbą jam
turėtų būti mokama nuolatinė alga.
Dėl atlyginimo skaičiavimo tvarkos
VRK į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT) V. Semeška
kreipėsi 2018 metų gegužę, tačiau
tuo metu jis dar buvo Druskininkų
savivaldybės tarybos narys.
Iš Druskininkų tarybos konservatorius pasitraukė tik 2018-ųjų
lapkritį. Įstatymuose numatyta,
kad už darbą savivaldybės tary-

boje ir jos komitetuose mokama.
Tačiau net jei atlygio už tai druskininkietis ir nebūtų gavęs, VAAT
neįžvelgė jokio teisinio pagrindo
už darbą VRK mokėti jam fiksuotą atlyginimą.
Kratėsi papildomų darbų
Teismas nustatė, kad VRK nario darbas nėra tik dalyvavimas
posėdžiuose. Dėl to VRK narys
kas mėnesį privalo užpildyti žurnalą ir nurodyti atliktus darbus,
jų datą ir trukmę. VAAT nusprendė, kad „toks atliktų darbų žurnalo pildymas – būtinas ir pagrįstas,
nes taip užtikrinamas skaidrus ir
racionalus apmokėjimas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas“. Su tokia išvada sutiko ir
vėliau V. Semeškos skundą išnagrinėjęs LVAT. Teismas sulaukė VRK atsakymo, kad atlyginimų
skaičiavimo tvarka nepatenkintas
V. Semeška nedalyvavo jokiuose
VRK pateiktų skundų tyrimuose,

nerengė atsakymų į paklausimus.
Atsakyme teigiama, kad papildomų darbų šis VRK narys nesiimdavo netgi prašomas komisijos
pirmininkės.
1250
Tiek eurų vidutinį atlyginimą
VRK nariai gaudavo 2019 metais.
Galvosūkis dėl diplomų
Nuo 2017 metų rugsėjo VRK dirbantis V.Semeška šią vietą vos išsaugojo, kai politikams kilo įtarimų,
kad jis pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie savo išsilavinimą. Žinios apie tai, kad ekonomikos mokslų magistru jis galėjo tapti
nebaigęs vidurinės mokyklos, buvo
pasiekusios ir prokuratūrą. Aiškintis politiko studijų aplinkybes prokuratūra atsisakė, o Seimo nariams
pritrūko balsų atleisti V.Semešką iš
VRK nario pareigų.
„Lietuvos rytas“, 2020-02-18

Po remonto atnaujintoje „Snow Arenoje“ lankytojų lauks
dar kokybiškesnės paslaugos
Nuo kovo 20 dienos Druskininkų „Snow Arena“ bus remontuojama. Tokie milžiniški
arenos atnaujinimo darbai bus
atliekami pirmą kartą nuo šio
išskirtinio objekto veiklos pradžios. Remonto darbai gali užtrukti 3 mėnesius, jie leis ne
tik pagerinti sniego kokybę,
bet ir sumažinti objekto išlaikymo sąnaudas.
Kaip sakė „Snow Arena“ vadovas Aivaras Kadziauskas, pavasarį objektą perėmus bendrovei
AQUA, dedamos visos pastangos, kad „Snow Arena“ veiktų
sėkmingai: „Nuo balandžio iki
dabar yra nuolat vykdomi techninių įrenginių, įrangos atnaujinimo darbai ir paslaugų kokybės
gerinimo veiksmai jau duoda
akivaizdžių rezultatų, ir „Snow
Arena“ sėkmingai generuoja pajamas. Mus tikrai nustebino didelis srautas mėgėjų slidininkų,
lapkričio pabaigoje sugužėjusių
į naktinį slidinėjimą – pastarąjį kartą atvyko dvigubai daugiau
slidinėjimo entuziastų, nei ankstesniais metais.“
„Snow Areną“ planuojama uždaryti trims mėnesiams, nors,
kaip sakė jos vadovas, bus stengiamasi, kad atnaujinimo darbai truktų dar trumpiau: „Esame
sulaukę didelių užsakymų, nes
visą vasarą arenoje rengiamos
profesionalių sportininkų treniruočių stovyklos. Iki to laiko bus
atnaujinta didžioji trasa, pakeistas sniegas. Vokietijos ekspertai atvyks kovo pabaigoje įvertinti keltuvų lyno būklę, nuo jų
pateiktų išvadų bus aišku, kada
reikia jį keisti. Mums svarbiausia
yra paslaugos kokybė ir klientų
saugumas.“
„Planuose – ir lauko trasos dengimas specialia medžiaga, kuri
leistų slidinėjimo sezoną joje
vykdyti ne tik žiemą, bet ir vasarą. Jau turime vizualizacijas dėl
lauko erdvės išnaudojimo naujoms paslaugoms. „Snow Arena“ – mums visiems yra didelis
iššūkis, tačiau norime sugrąžinti jai prestižą ir paversti antruoju
populiariausiu objektu Druskininkuose po Vandens parko“, – sakė

Lapkričio pabaigoje į naktinį slidinėjimą atvyko dvigubai daugiau slidinėjimo entuziastų, nei ankstesniais metais

centro AQUA direktorius Edmundas Antanaitis.
„Snow Arena“ vadovas A. Kadziauskas pasakojo, kad dabar reikia atnaujinti sniego dangos šaldymo kontūrus, kad ji
būtų tolygiai šaldoma, o sniegas
būtų kokybiškas. Atnaujinamos
ir sniego patrankos, keičiami automatiniai jų valdymo blokai, kad
bet kada būtų galima jas paleisti ir turėti gero sniego, kai jo reikia. „Yra minčių ir apie čiuožyklos įrengimą. Manome, kad ji
tikrai atsiras, tik neaišku, ar lauke, ar pačios „Snow Arenos“ erdvėse“, – apie planus pasakojo
A. Kadziauskas.
Jis pasidžiaugė, kad „Snow
Arenoje“ jau dabar lankytojai gali
rinktis kokybišką, naujos kartos slidinėjimo įrangą ir aprangą: „Nuomojamos ir aukščiausios klasės NITRO snieglentės
bei apkaustai. Atnaujinta apranga, užsakyti nauji šalmai. Kiekvienas lankytojas pats gali pasirinkti, kokią įrangą jam nuomotis

– pasiūla yra pagal kiekvieno
žmogaus norus ir finansines galimybes“.
„Snow Arena“ turi daug planų ir
dėl šalia arenos esančių erdvių
panaudojimo. Žadama atnaujinti
kartingų aikštelę, nes kartingai –
tai tikrai populiari pramoga.
Savaitraštis „Mano Druskininkai“ jau rašė apie banglenčių
baseino šalia arenos, bobslėjaus ar kitų pramogų atsiradimo
galimybes. „Pasiūlymų sulaukiame tikrai nemažai. Diskutuojama ir apie viešbučio statybą.
Numatyta daug investicijų, tačiau dabar svarbiausia – atnaujinti „Snow Areną“, kad joje būtų
teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos. Remonto darbai
„Snow Arenoje“ bus išbandymas
ir mums patiems“, – sakė A. Kadziauskas.
Jis pasakojo, kad nuo šiol visas
maitinimo paslaugas teiks centro AQUA maitinimo padalinys,
nes nuomos paslaugų sutartys
su buvusiais maitinimo paslaugų

teikėjais jau nutraukiamos. „Planuose – restorano „Aero gallery“ remontas. Jis, mano manymu, turėtų būti vienu iš geriausių
ir reprezentaciniu Druskininkų
restoranu dėl savo unikalios lokacijos, panoraminės aikštelės
ir iš jos atsiveriančio nuostabaus
kraštovaizdžio. Naujovių maitinimo sektoriuje tikrai bus, centro
AQUA šefas Stanislav Kizenevič
kuria naują meniu, o maitinimo
padalinio vadovė Edita Kerpakienė rūpinasi personalu, – kalbėjo „Snow Arena“ vadovas. – Labai atsiprašome klientų, kad kol
kas veikia tik viena maitinimo
vieta – BO baras. Remonto darbų metu veiks tik nauja ledainė,
todėl tie miesto svečiai, kurie atsikelia „Lynų keliu“, turės kur užsukti. Kviečiame užsukti ir miestiečius, nes ledainėje bus vietoje
gaminami „Gelato“ itališki ledai ir
šerbetai, desertai ir galima mėgautis ypatinga „Primrose“ kava“.
Parengė Laima Rekevičienė

„Snow Arenoje“ jau dabar lankytojai gali
rinktis kokybišką, naujos kartos slidinėjimo
įrangą ir aprangą, nuomojamos ir aukščiausios klasės NITRO snieglentės bei apkaustai.
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Vasario 16-osios rytą Leipalingio jaunimas tautos istorinę
atmintį įprasmino, uždegę žvakutes ant savanorių kapų Leipalingio kapinėse. Po Šv. Mišių
Leipalingio švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčioje bendruomenė rinkosi į iškilmingą vėliavos pakėlimo
ceremoniją, ten skambėjo eilės
ir dainos, skirtos Valstybės dienai. Šventiškai nusiteikusių leipalingiečių būrį papildė įspūdinga Leipalingio seniūnijos
bendruomenių atstovų mašinų kolona su iškeltomis trispalvėmis, pagarbą vėliavai atidavė Giedriaus Matulionio 103-oji
šaulių kuopa.
„Vasario 16-ji – išskirtinė šventė valstybės gyvenime. Ji įkūnija
mūsų tėvų ir senelių tėvynės laisvės, teisingumo ir šviesaus gyvenimo siekius,“ – bendruomenę
pasveikino Leipalingio seniūnas

Druskininkiečiai paminėjo Valstybės atkūrimo dieną
Antanas Krancevičius.
O viečiūniškiai, smagiai nusiteikę, pasipuošę tautine atributika,
rinkosi prie bendruomenės centro. Ten buvo iškilmingai pakeltos
Lietuvos valstybės vėliavos, sugiedotas himnas. Prie bendruomenės prisijungė Leipalingio seniūnijos bendruomenių ekipažas.
Visi vaišinosi karšta sriuba, smagią nuotaiką užkūrė Viečiūnų kapela. Vėliau visi norintieji galėjo pažiūrėti režisieriaus Andriaus
Lygnugario filmą „Stovintis priešaky. Tarpukario Lietuvos Prezidentai“ (scenarijaus autorė Skirmantė Palčinskaitė).
„Mano Druskininkai“
informacija
Roberto Kisieliaus, Živilės
Laužikienės, Kultūros centro ir Viečiūnų bendruomenės
„Versmė“ nuotraukos
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„Ryto“ gimnazijoje – „tarpukario įžymybės ir aukštuomenės“ atstovai

Minėdama Vasario 16-ąją, vieną iš svarbiausių Lietuvos valstybingumo švenčių, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė kiekvienais metais „nusikelia“ į tarpukarį/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Gabija Januškaitė, 2a klasės
gimnazistė
Vasario 16-oji, viena iš svarbiausių Lietuvos valstybingumo
švenčių, minima įvairiai. Tikriausiai retas ją švenčia taip, kaip
Druskininkų „Ryto“ gimnazija,
kuri kiekvienais metais nusikelia į tarpukarį – ryškų Lietuvos
istorijos laikotarpį, prasidėjusį
1918 m. vasario 16-tą, paskelbus
Nepriklausomybės aktą.
Mūsų gimnaziją vasario 13 d.
nuo pat ankstaus ryto gaubė ypatinga atmosfera. Eidami koridoriumi, galėjome pamatyti ir elegantiškų damų, ir puošniai apsirėdžiusių
ponų, ir vienuolių, ir sodiečų, ir patriotiškų tautiečių. Šiemet norinčiųjų persikūnyti į tarpukario poetus, menininkus, diplomatus,
politikus buvo gerokai daugiau, nei
praėjusiais metais.
Taigi nusikėlėme į Kauną – tar-

pukario Lietuvos kultūros, mokslo ir politinio gyvenimo centrą, o
trečio gimnazijos aukšto koridoriai virto Laisvės alėja su kavine
ir foto studija.
Per pertrauką po pirmų pamokų
trečio aukšto fojė veikusioje „Konrado cukrainėje“ susirinko gausus
būrys to meto įžymybių. Renginio
vedėjai – Arnas Bozys ir Deimantė Čaplikaitė –
pristatė garbingus svečius: poetą Kazį Binkį (Augustas Jasiūnas
ir Julijus Janeliauskas) su draugu
kompozitoriumi Juozu Naujaliu
(Dainius Milius). Svečiai atvyko
ne tuščiomis – aktyviai prisijungė
prie vedėjų, pasidalino savo meninėmis idejomis, net naujausias
poeto eiles išgirdome.
O poetė Salomėja Nėris (Reda
Damzenaitė) į cukrainę atvyko
pasisemti kūrybiškumo ir mėgavosi arbata. O kaip nesimėgausi, kai prie arbatos ir saldžių kepi-

nių buvo galima paskanauti. Savo
apsilankymu ir sveikinimu Vasario 16-osios proga nustebino ne
kas kitas, o pats prezidentas Antanas Smetona (Nauris Pipiras),
atvykęs su žaviąja žmona Sofija (Gustė Ciūnytė). Po tokių ryškių asmenybių pasisakymų žodį
tarė ir tikra tarpukario dama, mokyklos direktorė Egidija Vilkienė.
Bet labiausiai visus užbūrė Aleksiejaus Muravjovo ir Itano Tertelio
muzika – balsingos dainininkės
Deimantė Čaplikaitė ir Martyna
Benevičiūtė sudainavo žinomą
Danieliaus Dolskio baladę „Palangos jūroj“, o greita cikro dzūko Vakario Stankausko armonika
pagrota melodija pakvietė gausų
būrį susirinkusiųjų šokti.
Veiklos netrūko visą dieną –
profesionalūs fotografai foto studijoje „Progress“ pasirūpino, kad
neužmirštume, kaip išskirtinai šią
dieną atrodėme. Smagu įsiamžin-

ti su savo bendraklasiais ir draugais, virtusiais tarpukario įžymybėmis ir aukštuomenės atstovais.
Smagu ir linksmą šokį sušokti.
„Konrado cukrainėje“ net pritrūko
vietos – tiek norinčiųjų atėjo.
Visus susirinkusiuosius vedėjai
pakvietė apžiūrėti laikinosios sostinės, dar vadintos Mažuoju Paryžiumi, širdį – Laisvės alėją. O įsivaizduoti, kaip ji atrodė, padėjo
antrokų darbų paroda „Kaunas –
laikinoji tarpukario sostinė“.
„Pono Tarpukario“ apsilankymas – ne tik smagus ir daug dėmesio sulaukiantis renginys. Jis
suvienija gimnazijos bendruomenę: istorijos mokytojai, šios idėjos iniciatoriai, organizuoja renginį, dailės mokytojas Virginijus
Sutkus įrengia foto studiją ir padeda apipavidalinti parodą, muzikos mokytoja Ronata Balkaitienė
rengia muzikantus, lietuvių kalbos
mokytojos Lina Dudulienė, Laima

Zdančiuvienė, Ramutė Janulevičienė ir Rita Gervelienė rūpinasi,
kad taisyklingai skambėtų mūsų
žodžiai ir renginio reklama, technologijų mokytoja Edita Nevulienė-Nemunaitienė su mokinėmis –
skanumynais. Antrokai surengia
įžymiausių Kauno pastatų maketų
parodą, o mokyklos administracija, mokytojai, ir, žinoma, mokiniai
aktyviai dalyvauja ir padeda šiai
idėjai gyvuoti. Kas gali būti linksmiau, nei atitrūkti nuo kasdienybės ir nors trumpam pasijusti tikru tarpukario bohemos atstovu?
Tokie išradingi valstybės gimtadienio renginiai ugdo patriotiškumą, skatina mus domėtis šalies
istorija. Jau laukiame kitų metų,
kai vėl galėsime iš savo senelių
ar net prosenelių spintų ištraukti
elegantiškus apdarus, papuošalus ir, truputį jaudindamiesi, imsime ruoštis „pono Tarpukario“ apsilankymui.

Viečiūnų progimnazijos bendruomenė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
paminėjo žygiu
Kristina Uteševa,
muzikos vyresnioji mokytoja
Į renginį susirinkusius Viečiūnų progimnazijos bendruomenės narius pasveikino direktorė Žaneta Krivonienė ir
Viečiūnų seniūnijos seniūnas
Alvydas Varanis. Sugiedoję
Lietuvos valstybės himną, atlikę mankštą, su linksma skanduote leidomės į žygį.
Žygio metu sutikome pasieniečius kinologus, kurie papasakojo apie kinologo profesiją bei
tarnybinio šuns dresiravimą. Pademonstravo, kaip šuo klauso
įvairių komandų, sulaiko bėglį,
ieško daiktų. KItame žygio etape
mūsų jau laukė 109 kuopos kariai
savanoriai, kurie, paskirstę žygeivius į būrius, pademonstravo,
kaip įkuriamas laužas, kaip iš palapinsiaustės pastatoma pastogė,
paaiškino ir parodė, kaip filtruojamas vanduo.
Vyresnieji žygio dalyviai turėjo galimybę išbandyti šaudymą
dažasvydžio ginklais. Tęsdami
žygį toliau ir priėję senąją Viečiūnų mokyklą, klausėmės buvusios šios mokyklos mokinės,

mokytojos J. Bliūdžiuvienės prisiminimų apie ją. Aplankėme
senąsias Viečiūnų kapinaites,
pagerbėme žuvusių partizanų
atminimą, uždegėme žvakutes,
klausėmės mokytojos J. Blūdžiuvienės pasakojimo apie šiose kapinaitėse palaidotus žuvusius partizanus, sudainavome
K. Vasiliausko dainą „Brangiausios spalvos“.
Na, o netoliese esančioje aikštelėje laukė mūsų progimnazijos
virėjų išvirta skani ir karšta kareiviška košė bei šilta arbata. Sugrįžome pavargę, bet šypsodamiesi, įraudusiais žandais, pilni gerų
įspūdžių ir emocijų, kurių užteks ir
visų atostogų metu.
Už pagalbą, organizuojant
renginį, nuoširdžiai dėkojame:
Druskininkų pasienio užkardos
vadui Ričardui Birvinskui bei pasieniečiams kinologams; KASP
Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės 109 kuopos vadui Kęstučiui Valentai bei 109 kuopos
kariams savanoriams, kurie visada sudomina vaikus; mūsų
brangiajai lietuvių kalbos mokytojai J. Bliūdžiuvienei už įdomius pasakojimus bei išmintį,

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Viečiūnų progimnazijos bendruomenė išsiruošė į žygį/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

kuria visada noriai dalijasi; Donatui Dailydei – už rūpestį ir ga-

limybę pasinaudoti aikštele, kurioje pietavome. Sakome ačiū

visiems žygeiviams, nepabūgusiems šaltuko.
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Rotariečių labdaros vakaras – Druskininkų meno mokyklai paremti
Druskininkų Rotary klubas
penktadienį „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje surengė labdaros vakarą, kuriame dalyvavo Druskininkų, kitų
Lietuvos miestų rotariečiai ir
svečiai iš Lenkijos. Vakaro globėjas – Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Labdaros renginyje organizuotas aukcionas, kuriame buvo galima įsigyti 12 paveikslų iš M. K.
Čiurlionio meno mokyklos fondo, daugiausia – sukurtų konkurso „Čiurlionio krašto spalvos“
metu. Svečias iš Lenkijos, Druskininkų Rotary klubo garbės narys Franciszek Ciemny aukcionui
atvežė trejetą garsių Lenkijos dailininkų sukurtų paveikslų. Už parduotus paveikslus surinktus pinigus – Druskininkų Rotary klubas
skirs M. K. Čiurlionio meno mokyklai naujiems muzikos instrumentams įsigyti.
„Labai smagu stovėti po Rotary ženklu, kuris mus kviečia tarnauti bendruomenei, ją telkti, ir jai
padėti. Džiaugiuosi visais į renginį susirinkusiais Rotary klubų nariais iš Lietuvos ir Lenkijos. Mes
visi, vedini gražių idėjų, darome
savo bendruomenėms gerus darbus, tuo pačiu turtindami ir save,
ir aplinkinius. Šios dienos renginys skirtas dvasios penui, kultūrai, meno mokyklos vaikams.
Juk be kultūros ir mes patys būtumėme ne tokie geri žmonės, kokie galime būti, besimėgaudami
menu“, – sveikindamas susirinkusiuosius, sakė Druskininkų Rotary klubo prezidentas Mindaugas

Ubartas.
Renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas sakė, kad žmogaus
vertybės, ištikimybė ir pasitikėjimas geriausiai atsiskleidžia ne
tada, kai jis maudosi šalia esančiojo šlovės spinduliuose, o tada,
kai jis būna šalia tų, kam nors tuo
metu sunku: „Noriu padėkoti ir
tiems žmonės, kurie šiandien dalyvauja labdaros vakare, ir tiems
kurie jau yra dalyvavę panašiuose renginiuose. Už tai, kad jūs
suprantate, kad mūsų bendruomenėje, kaip ir kiekvienoje kitoje, yra žmonių, kuriems nelengva.
Smagu, kad šiandien susirinkote padėti menų mokyklai, jaunajai kartai, kurie kuria, tobulėja, kurie kada nors galbūt garsins ne tik
mūsų miestą, bet ir mūsų valstybę. Ir jiems taip pat reikia pagalbos ir paramos.“
Arūnas Burkšas, Lietuvos Apygardos 1462 Valdytojas, pasidžiaugė, jog renginys ne tik rodo
Druskininkų Rotary klubo aktyvų
dalyvavimą bendruomenės gyvenime, bet ir siekį prisidėti prie gražesnės, šviesesnės Lietuvos ateities kūrimo.
O renginyje dalyvavęs Vilniaus
Senamiesčio Rotary klubo prezidentas, dirigentas, muzikologas,
pedagogas ir Nacionalinės premijos laureatas Donatas Katkus
prisipažino, kad Druskininkai jam
yra labai ypatingas miestas: „Žinau, kad Druskininkai ir visai Lietuvai – ypatingi. Toks inovacijų
lyderis, kai iš provincialios gūdumos išauginamas modernus, gyvas, įdomus augmuo. Žaviuosi vi-

sais tais, kurie darė Druskininkus
Druskininkais. Šios dienos renginys rodo, kad Druskininkuose yra
labai talentingų vaikų – muzikantų, dailininkų, kurie yra Druskininkų ateitis. Aš Jums linkiu Druskininkų ateities, nes jūs viską turite!
Palyginkite ką nors su Druskininkais Lietuvoje?“.
Druskininkų Rotary klubo garbės narys F. Ciemny pasidžiaugė,
galėdamas prisidėti prie labdaros
akcijos. Ir kitus ragino visada padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Jis aukcionui atvežė garsių Lenkijos dailininkų Katažynos
Kaldowski ir Marjušo Kaldowski
bei Iwonos Ficek paveikslus.
Druskininkų rotariečiai savo bičiulį F. Ciemny, aktyviai dalyvaujantį Druskininkų bendruomenės
gyvenime, apdovanojo prisiminimo ženklu.
Net keturis labdaros aukcione
įsigytus paveikslus rotariečiai padovanojo Druskininkų ligoninės
vaikų ligų skyriaus erdvėms papuošti.
Renginio metu koncertavo M. K.
Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai, mokytojas Saulius Vilpišauskas, Evita Cololo, Rūta Kotryna ir
Ronata.
Druskininkų Rotary klubas dėkoja renginio rėmėjams ir visiems,
prisidėjusiems prie jo organizavimo. Už galimybę surengti labdaros vakarą iškilmingoje „Draugystės sanatorijos“ Raudonosios
salės erdvėje nuoširdi padėka
skiriama ir šios bendrovės direktorei Violetai Kaubrienei.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Apygardos 1462 Valdytojas A. Burkšas (kairėje), Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas (viduryje) ir Druskininkų Rotary klubo prezidentas M. Ubartas su žmonomis

Užsakymo Nr. MDR-242-01

Aukcione buvo galima įsigyti paveikslų iš M. K. Čiurlionio meno mokyklos fondo

Renginyje dalyvavę rotariečiai džiaugėsi, kad, vedini gražių idėjų, jie daro bendruomenei gerus darbus, tuo pačiu turtindami ir save,
ir aplinkinius

Lietuvos Apygardos 1462 Valdytojas A. Burkšas pasveikino Druskininkų Rotary klubo
prezidentą M. Ubartą

Renginio svečias D. Katkus prisipažino,
kad Druskininkai jam – ypatingas miestas

Renginio metu koncertavo M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai
Vakaro metu koncertavo ir E. Cololo

Druskininkų rotariečiai savo bičiulį F. Ciemny (kairėje) apdovanojo prisiminimo ženklu

Viliaus Rekevičiaus nuotraukos
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Druskininkų švietimo centre – paroda „Kartu – saldu“
Snieguolė Stravinskienė,
Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja
Druskininkų švietimo centro erdves sušildė menininkių
Ugnės Vitonytės ir Eglės Vitonienės paroda „Kartu – saldu“. Menininkių duetas kviečia
į žavų akvarelės pasaulį, kuriame kiekvienas turėtų išgirsti
garsą KAPT, nuo kurio baltame
lape prasideda kiekvienas U.
Vitonytės ir E. Vitonienės kūrinys. Be to, šis KAPT yra ir menininkių bendrų kūrybinių darbų pavadinimas.
Nuostabi šeimos idilė, ypatingas mamos ir dukros ryšys, vyro,
tėčio ir brolio palaikymas bei paskatinimas, nuolatinis bendravimas suteikia menininkėms drąsos, kūrybinių impulsų, noro
nuolatos keistis, atrasti, tobulėti. „Mudvi su mama visada buvome meniškos sielos: kartą mama
nuspendė prisiminti studijų laikais pamiltą akvarelės liejimą, o
aš pabandžiau prisijungti – gavosi. Ir tada supratome, kad laikas
savo kūrybos darbus parodyti ir
kitiems“, – mintimis dalijosi Ugnė.
Menininkės buvo teisios – akvarelės darbai žmonėms patiko. O
ilgainiui hobis piešti tapo pagrin-

Švietimo centre eksponuojama U. Vitonytės ir E. Vitonienės paroda „Kartu – saldu“ kviečia į žavų akvarelės pasaulį/Laimos Rekevičienės nuotraukos

dine Ugnės ir Eglės veikla, kuri
peraugo į verslą.
Kodėl „Kapt“, kas tai? Minčių
daug. Tai skambūs lietaus lašai,
rasa ankstyvą rytmetį, trapumas,
tyrumas, skaidrumas, laimės akimirka... Kas tai bebūtų, bet šis žodelis asocijuojasi su gera nuotaika, lengvumu – obels šakele,
pienės pūku, paslaptinga šilagėle, bundančia gamta, vandens lašais, o tai ir dominuoja Ugnės bei

Eglės darbuose: akvarelės potėpiais nuspalvintuose atvirukuose,
paveiksluose, mediniuose aksesuaruose, papuošaluose...
Menininkių darbų ekspozicija „Vasaros prisilietimas“ jau puikavosi kepyklėlėje „Boulangerie“, paroda „Kartu – saldu“ – Druskininkų
amatų centre „Menų kalvė“. „Pavadinimo kilmė įprasmino mūsų
laiką kartu, kūrybos akimirkas –
saldu drauge kurti, būti, įkvėpti vie-

nai kitą. Džiaugėmės, kad susirinko tiek daug žmonių, kuriems toks
svarbus menas, kurie nori pamatyti, pajausti, paliesti. Žmonėms reikia meno ir tokių edukacijų, parodų,
susibūrimų. Tai motyvuoja kurti,
dalytis, organizuoti vis naują parodą, kviesti susirinkti drauge. Džiaugiamės, kad gavome pakvietimą
organizuoti parodą „Kartu – saldu“ ir Druskininkų švietimo centre,
smagu, kai žmonės mus atranda,

vertina mūsų kūrybą, meną kurti
grožį. Juk grožis tikrai nugalės pasaulį!“, – mintimis dalijosi Eglė, pridurdama, kad nuo pat savo kelio
pradžios kūrybinis mamos ir dukters tandemas žinojo, kad jų sukurtų darbų paskirtis – džiuginti ir
įkvėpti.
Kviečiame į Druskininkų švietimo centrą pasidžiaugti ir pasigėrėti menininkių darbų paroda, kuri
bus eksponuojama visą mėnesį.

Druskininkų globos ir slaugos namuose – meno mokyklos stygininkų koncertas
Vasario 5 d. M. K. Čiurlionio
meno mokyklos styginių skyriaus mokiniai aplankė ir dovanojo koncertą Druskininkų
globos ir slaugos namų gyventojams.
Tai buvo tikrai ypatingas įvykis
šių namų gyventojams.
Koncerto programa – įvairi: nuo
baroko iki bliuzo. Kiekvieno atlikėjo pasirodymas buvo dėmesingai
išklausytas ir palydėtas šiltomis
ovacijomis. Prie klausytojų buvo
prisijungęs ir visas personalas.
Vyravo šilta ir jauki atmosfera,
džiugi nuotaika. Koncerto pabaigoje klausytojai jauniesiems atlikėjams nestokojo gerų žodžių ir
pagyrų.
Pasak įstaigos socialinės darbuotojos Vitalijos Bulkevičienės,
tokie koncertai gyventojams su-

teikia daug džiaugsmo, paįvairina kasdienį jų gyvenimą bei ilgam palieka gerą įspūdį. Tokiems
pasirodymams globos ir slaugos
namų durys visada atviros.
Meno mokykla džiaugiasi savo
jaunaisiais atlikėjais: smuikininkais Liepa Dainauskaite, Milana
Deksnyte, Faustu Pauliuku ir jų
mokytoja-eksperte Egle Sakavičiene; gitaristais Gabijumi Gelgota, Ivanu Galkinu, Dominyku Lukošiūnu, Augustu Butkevičium,
Motiejum Žūku ir jų mokytoju
Saulium Vilpišausku.
Nuoširdžiai dėkoja fortepijono
vyr. mokytojai Aušrai Vilčinskienei už puikų akompanavimą jauniesiems solistams.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

M. K. Čiurlionio meno mokyklos styginių skyriaus mokiniai koncertą dovanojo Druskininkų globos ir slaugos namų gyventojams/M. K.
Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Monumentaliai australietiški foto pašnekesiai apie meną

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengtas
Gedimimo Mažinto paskaitosparodos „Monumentaliai australietiški foto pašnekesiai apie
meną“ pristatymas. 2019 m. Sidnėjaus vizualiųjų menų centras pakvietė G. Mažintą į Australiją dalyvauti „Sculpture by
the sea“ parodoje su savo darbu „Mauzoliejus sniego seniui“.
Dėl projekto sudėtingumo buvo
nuspręsta skulptūros įgyvendinimą atidėti kitai parodai. „Sculpture by the sea“ yra didžiausia pasaulyje skulptūrų po atviru
dangumi paroda. 2019 m. spalį G. Mažintas nuskrido į Sidnėjų
ir kartu su menininkais iš viso pasaulio dalyvavo toje meno šventėje, susipažino su kitais kūrėjais, jų
idėjomis, dirbo savanoriu ir padėjo pastatyti kai kurias skulptūras.
Minėtą meno šventę Gediminas užfiksavo nuotraukose, taigi
dabar ir mes Druskininkuose turime galimybę nors akies krašteliu pažvelgti į pasaulio menininkų darbus. G. Mažintas atrinko

G. Mažinto paskaitos-parodos „Monumentaliai australietiški foto pašnekesiai
apie meną“ pristatymas surengtas Viešojoje bibliotekoje/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

įspūdingas skulptūras ir menininko žvilgsniu nuotraukose jas įamžino.
Žvelgiant į jas, galima nusikelti
į kitą pasaulio pusę ir pajusti ten
tvyrančią atmosferą. Šie meniniai
pašnekesiai praturtina mus, pripildo nuostabos, didingumo, džiugesio ir grožio. Ir mūsų kasdienybė nušvinta šviesiomis spalvomis
ir teigiamomis emocijomis. Tokie

monumentaliai australietiški foto
pašnekesiai apie meną perduoda dvigubą žinią – patys būdami
meno kūriniais, jie kalba apie kitų
menininkų sukurtus darbus.
G. Mažintas sukūrė ir dokumentinį filmuką apie šį meno festivalį,
jame perteiktas šio renginio mastas ir poveikis viso pasaulio žmonėms, kurie atvyko specialiai patirti šių įspūdžių.
Skulptūras sukūrę menininkai
buvo atrinkti konkurso būdu. Šios
G. Mažinto parodos žiūrovai, tarp
kurių buvo ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenė, susižavėję stebėjo ir klausėsi
paskaitos apie šiuolaikines skulptūros tendencijas ir pastangas, norint jas eksponuoti. Kadangi festivalis surengtas Australijoje, kuri ypač
tausoja gamtą ir jos išteklius, šios
skulptūros turėjo būti statomos, nepažeidžiant uolienų reljefo. Jos stovi apie mėnesį, po to parduodamos
arba išmontuojamos.
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija
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Druskininkų moksleiviai išmoko plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
Projektas buvo vykdomas
Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centre AQUA ir truko
keturis mėnesius – nuo rugsėjo iki gruodžio. Jame dalyvavo
159 Druskininkų savivaldybės
antrų klasių mokiniai, kurie
buvo suskirstyti į 9 grupes ir
turėjo 234 valandas plaukimo
pamokų. Vaikus plaukti mokė
Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kūno
kultūros mokytojai: Jonas Jazepčikas, Povilas Žarnauskas,
Aurimas Gudaitis bei plaukimo trenerė Raimonda Mankevičienė.
Visi projekte dalyvavę vaikai 26
valandų trukmės programoje įgijo plaukimo įgūdžių, jie buvo mokomi plaukti, vadovaujantis metodine knyga „Plaukimo ir saugaus
elgesio prie vandens pamokos
pradinukams“.
Projekto tikslas – kuo daugiau
savivaldybės mokinių išmokyti plaukti, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, o taip pat
skatinti savivaldybės vaikų fizinį aktyvumą, stiprinant sveikatą
ir gerinant jų fizinį pasiruošimą.
Baseinas – vieta, kurioje mokiniai mokomi plaukti, susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis, mokosi įvertinti

Projekto metu moksleiviai ne tik išmoko plaukti, bet ir saugiai elgtis vandenyje/Druskininkų sporto centro archyvo nuotraukos

savo fizines galimybes konkrečiose situacijose. Vanduo yra
gera terpė vaikams sveikai augti ir formuotis: čia jie grūdinasi,
formuoja higienos įpročius, lavina kūną ir protą. Projektas padės išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, suteiks
saugaus elgesio vandenyje ir
prie vandens žinių, sudarys sąlygas mokytis plaukti įvairių socialinių sluoksnių ir sportinių gabumų vaikams.

A. Gudaitis, plaukimo treneris:
„Baigiantis projektui, labai smagu matyti vaikų džiaugsmą ir šypsenas. Projekto pradžioje didžioji dalis mokomų plaukti vaikų rodė
baimę vandeniui, nedrąsiai eidavo į baseiną. Projekto pabaigoje
visi vaikai jau mokėjo taisyklingai
laikytis ant vandens, atlikti trenerio parodytus pratimus. Noriu padėkoti Švietimo mokslo ir sporto
ministerijai, kad skyrė lėšų vykdyti šį projektą. Mano nuomone, jis

– labai naudingas vaikams. Daugelis vaikų saugiau jausis prie
vandens, tėvams bus daug ramiau, kad jų vaikai moka saugiai
elgtis vandenyje ir prie vandens.“
J. Jazepčikas, plaukimo treneris: „Labai džiaugėmės projektu
„Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Galime didžiuotis, kad visi 159 projekte dalyvavę
Druskininkų savivaldybės antrų
klasių moksleiviai išmoko plaukti.
Galime drąsiai teigti, kad pasiekė-

me projekte užsibrėžtų tikslų. Noriu pasidžiaugti, kad moksleivius
išmokėme ne tik plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje, bet ir žmogui
reikalingų socialinių įgūdžių. Mokiniai išmoko ramiai persirengti,
laikytis baseino taisyklių, drausmės, tvarkos. Taigi drąsiai galiu
teigti, kad šis projektas buvo labai
naudingas moksleiviams“.
Druskininkų sporto centro
informacija

Savaitgalį Druskininkuose surengtas salės futbolo čempionatas
Savaitgalį paaiškėjo Druskininkų savivaldybės salės
futbolo čempionato, skirto
LR Seimo nariui, profesoriui
Justinui Karosui atminti, nugalėtojai.
Pirmose pusfinalio rungtynėse
„VY“ rezultatu 2:0 nugalėjo „Senių“ komandą ir pateko į čempionato finalą. Nugalėtojams po
vieną įvartį pelnė Edvinas Plečkaitis ir Rytis Vaikšnoras. Antrųjų rungtynių nugalėtojai paaiškėjo
tik po baudinių serijos. Pagrindinis „Džentelmenų“ ir „Veteranų“
komandų susitikimo laikas pasibaigė lygiosiomis – 6:6. Baudinių
serijoje sėkmė labiau šypsojosi
„Džentelmenų“ komandai, kurie
4:3 nugalėjo „Veteranų“ komandą
ir prasibrovė į čempionato finalą.
III vietą Druskininkų savivaldybės salės futbolo čempionate iškovojo „Senių“ komanda, rezultatu 11:3 įveikusi „Veteranus“.
Nugalėtojams 4 įvarčius įmušė
Jonas Šimonis, tris pridėjo Almantas Tamulionis. „Veteranų
gretose po vieną įvartį įmušė Aivaras Kadziauskas, Aurimas Kadziauskas ir Algirdas Svirskas.

Savaitgalį paaiškėjo Druskininkų savivaldybės salės futbolo čempionato, skirto LR Seimo nariui, profesoriui Justinui Karosui atminti, nugalėtojai/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Čempionato finalinėse varžybose, kurios buvo kupinos netikėtumų, kovėsi „VY“ ir „Džentelmenų“ komandos. Nors pirmąjį
kėlinį „VY“ pirmavo 3:0, ir buvo

galima manyti, kad finalas intrigos nepateiks, tačiau antras kėlinys susiklostė kitaip. „Džentelmenams“ pavyko sušvelninti
rezultatą. „VY“ komandai greitai

prisirinkus baudų, „Džentelmenai persvėrė rezultatą ir kėlinį laimėję rezultatu 6:0, tapo Druskininkų savivaldybės salės futbolo
čempionato, skirto LR Seimo na-

riui, profesoriui J. Karosui atminti, čempionais. 4 įvarčius įmušė
Ernestas Amšiejus, po vieną pridėjo Aurimas Kalpokas ir Rokas
Mikalonis.

Dėmesio!
Kovo 14 d. 17. 00 val. UAB „Druskininkų vandenys“ (M. K.
Čiurlionio g. 115, Druskininkai) administracinio pastato aktų
salėje šaukiamas garažų eksploatavimo bendrijos „Ratas“ narių
visuotinis susirinkimas.
Nesusirinkus pakankamam bendrijos narių skaičiui, ten pat pakartotinis susirinkimas įvyks kovo 29 dieną 17. 00 val.
Prašome bendrijos narius būtinai dalyvauti, kadangi bus svarstomi svarbūs bendrijos klausimai.
Bendrijos pirmininkas Viktoras Malinauskas

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai.

Tel. +370 698 72997

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

Tel. +370 698 72997

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

Valo individualių namų kaminus
Druskininkų mieste ir apylinkėse.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

Brangiai perkame
miškus, žemes.
Konsultuojame bendrasavininkus miško,
žemės klausimais.
Rankpinigiai į namus
per 24 val.!
Tel. 8 647 02388
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Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų
mūrijimas, stogų
dengimas ir kiti.
Tel. 8 693 99456
Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388
Parduoda skaldytas
beržines ir alksnines
malkas.
Tel. 8 673 56110

UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų dažymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860
Parduoda 30 arų namų valdos sklypą su elektra, 10
km nuo Druskininkų (Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso
ežero, geras privažiavimas (asfaltas).tel. 8 687 18489
LT-RU ir RU-LT vertimai, įskaitant sinchroninius,
KOKYBIŠKAI ir LAIKU!
Arba ieškomas vertėjo darbas pagal darbo sutartį.
Tel. 8 698 07320

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

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Parduodu šaldytus moliūgus, 1 kg kaina – 0, 75 Eur.

Tel. 8 616 15575

Darbui miške reikalingas traktorininkas,
turintis patirties. Tel. 8 616 43408
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Fasadų šiltinimas, Poliestirolo klijavimas (armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

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

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

Tel. 8 674 61 640

Skaldytos beržinės ir alksninės malkos.
Tel. 8 673 56110
Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus
santechnikos darbus. Tel. 8 626 86023

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

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

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško Statybos darbų
vadovo arba meistro (susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės)
dirbti pilnu etatu (būtinas galiojantis kvalifikacijos atestatas, leidžiantį eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas), darbo
užmokestis – 700 Eur bei mokami priedai, priklausantys nuo rezultato.
Taip pat ieškomas mechanizatorius-ekskavatorininkas dirbti
pilnu etatu (reikalingos visos kategorijos), turintis teisę dirbti keliuose. Darbo užmokestis – 600 Eur bei mokami priedai priklausantys nuo rezultato. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis
tel. 8 313 51405 arba el.p. info@dku.lt
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Renginiai
Vasario 20 d. 16.30 val. atidaroma Adomo Varno paroda „Ponas Varnas nupiešė paveikslą“
(V. K. Jonyno namuose-galerijoje, Turistų g. 9)
Vasario 20 d. 17.30 val. Paskaita „Mes gyvename zoologijos
sode“. Paskaitoje bus kalbama
apie efektyvią tarpasmeninę komunikaciją ir įtakos darymą, sužinosite, kokie „žvėrys“ Jus supa ir
koks „žvėris“ esate pats. Juk gyvenime svarbiausia yra atrasti,
kuo esi unikalus ir tai patraukliai
įpakuoti, tuomet bus lengviau gyventi. Paskaitą skaitys plk. ltn. Linas Idzelis. Įėjimas nemokamas
(Druskininkų
savivaldybės
viešojoje bibliotekoje)
Vasario 28 d. 17 val. M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje – aromapsichologijos renginys „Moters tipažas augalų
esencijose“. Vietų skaičius ribotas, reikalinga išankstinė registracija info@openminds.lt (M. K.
Čiurlionio g. 35, Druskininkai)
Vasario 23 d. 16.30 val. grupės
„Nerija“ koncertas. Daugiau informacijos tel. 8 623 43166 (Viečiūnų bendruomenės centre)
Vasario 25 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje koncertuos „Bočių“ vokalinis
moterų ansamblis „Druskelė“ ir linijinių šokių grupė
Parodos
Atnaujintoje Muziejaus galerijoje veikia Adomo Varno paroda
„Portretai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui
(M. K. Čiurlionio g. 37)
Iki kovo 2 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Tautos laisvės diena“, skirta Vasario
16-ajai (V. Kudirkos g. 13)

Užuojautos
Begalinė upė Dievo laiko
supa amžinų dienų gelmes...
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
ir jo rankoj esam jūs ir mes.
(Bernardas Brazdžionis)
Mirus Valerijai Šavelskajai,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Teresę,
anūkus Kęstutį ir Reginą bei artimuosius.
M. K. Čiurlionio g. 83 namo kaimynai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Mirus mylimai Mamytei,
Genutę Nanartonienę nuoširdžiai užjaučia Druskininkų
PSPC kolektyvas
Mirus Zitai Bakanauskienei,
nuoširdžiausiai užjaučiame jos šeimą.
Kaimynai Zapasnykai ir Fremeriai
Buvo dienos, kupinos pilnatvės,
buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta.
Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas,
savęs aukojimas, kaip pareiga šventa.
Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Onutę Duksinienę.
Birutė, Gražiai, Stasė

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, kaimynams,
sodo kaimynams, kolegoms, buvusiems mokiniams, laidojimo
namų „ Nutrūkusi styga“ kolektyvui ir visiems buvusiems šalia ir mus palaikiusiems sunkią netekties valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą ir tėvelį Vladimirą Janovič.
Žmona Jadvyga, dukros Violeta ir Erika su šeima.

Iki vasario 16 d. V. K. Jonyno
namuose-galerijoje eksponuojama vienuoliktoji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Matmuo“
(Turistų g. 9)
Iki vasario 24 d. Viešojoje bibliotekoje 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 vasario 28 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio
g. 27) veiks fotomenininko Pavel Suščonok (Minskas) paroda
„Grožio nelaisvėje“
Iki kovo 11 d. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje eksponuojama paroda „Augalų portretai“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Statyba“
PRANEŠIMAS

Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo 2020 m. kovo 5 d. (ketvirtadienį), 19 val., kuris vyks Ateities g. 48B namo salėje.
Darbotvarkė:
1. Buhalterės pranešimas.
2. Pirmininko ataskaitos už 2019 m.
3. Revizinės komisijos už 2019 m. patikrinimo ataskaita.
4. Pajamų, išlaidų sąmatos tvirtinimas.
5. Revizinės komisijos rinkimai.
6. Pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
7. Kiti klausimai, pasiūlymai, diskusijos.
Nesusirinkus kvorumui, – pakartotinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas po 14 dienų, kovo 19 d., ketvirtadienį, 19 val. toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.
DNSB „Statyba“ valdyba

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

Iki kovo 13 d. viešojoje bibliotekoje veiks Dianos Lukošiūnaitės
(karpiniai) ir Linos Kabelkaitės
(siuvinėjimas) paroda „Iš praeities aruodų“ (V. Kudirkos g. 13)

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

Iki balandžio 30 d. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės fotografijų paroda „Čiurlionio namų
trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

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

Tel. 8 605 81979
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2020.02.21 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyvenimo spalvos.
13:00 Nepažintas meras.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Mokslo ekspresas.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
23:00 Purpurinė kalva.
01:00 Visą ilgą naktį.
02:25 Euromaxx.
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 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ilgo plauko istorija“.
21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Belgija – Lietuva.
23:30 „Persekiotoja už objektyvo“.
01:15 „Teta Helena“.
03:20 „Dredas“.
05:00 „Makgaiveris“.
05:45 „Naujakuriai“.
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.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Teisingumo lyga.
23:20 Akivaizdus ir tikras pavojus.
02:00 Pagrobimas.
03:35 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 „Pasaulis iš viršaus”.
06.30 Oponentai.
07.30 Skyrybos.
08.30 Greiti pietūs.
09.30 „Gluchariovas“.
10.30 „Prokuroras”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.00 Kryptys LT.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Prokuroras”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
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”.
00.30 Skyrybos.
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.10 Bušido ringas.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Prokuroras“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrikos.
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.55 „Pone prezidente”.
06.25 „Pasaulis iš viršaus“.
06:45 „CSI. Majamis“.
07:40 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:25 „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 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
23:35 Prezidento patikėtinis.
01:20 „Nusikaltimų miestas“.
02:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:55 Programos pabaiga.

2020.02.22 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:30 Mažylis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Miesto gyvūnai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kantabrijos kalnų gyvūnija ir augalija.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gyventi gera. Paramos fondo „Mamų unija“ labdaros ir paramos
koncertas.
23:10 Karalius Ralfas.
00:45 Purpurinė kalva.
02:40 Europos kinas. Velnio meilužė.
04:25 Mažylis.
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
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 „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“.
14:25 „Netikra vienuolė 2“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Uošvių nepasirinksi“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Švyturys tarp dviejų vandenynų“.
23:50 „Nuodėminga aistra“.
01:50 „Kikboksininkas“.
03:35 „Persekiotoja už objektyvo“.
05:10 „Makgaiveris“.
06:40 „Ponas Bynas“.
07:05 „Saugokis meškinų“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.
07:55 „Žmogus-voras“.
08:20 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:45 KINO PUSRYČIAI Šnipė Harieta.
10:50 Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai.
12:20 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
14:00 Ponas auklė.

15:45 Gražuolė ir pabaisa.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios..
19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis.
21:20 PREMJERA Šnipas, kuris
mane išdūrė.
23:40 Nubusti Meksikoje.
01:20 Teisingumo lyga.
03:15 Programos pabaiga.

21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Viskas įskaičiuota.
00:20 Nekaltosios.
02:15 Pasaulio dokumentika. Žemė.
Mūsų planetos prigimtis .
03:05 Pasaulio dokumentika. Didžioji Britanija iš paukščio skrydžio.
03:55 Šventadienio mintys.
04:25 Karalius Ralfas.

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato.
Nepriklausomybės kovų verpetuose. Kovos su bermontininkais“ .
08.30 „Neprijaukinti“.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Nauja diena. Rubrikos.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Detektyvas Linlis”.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje”.
19.00 „Tu esi mano”.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano”.
01.00 „Šelesto bylos”.
02.50 „Pasaulis iš viršaus”.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.55 Gyvenimas.
04.35 Mokslo ritmu.
04.45 Mažos Mūsų Pergalės.
04.55 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
05.15 Skyrybos.
05.55 Oponentai.
06.35 „Pasaulis iš viršaus”.
06.55 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.

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 PREMJERA „Princesė ir drakonas“.
13:25 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
15:10 „Oskaras“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Maksas Stilas“.
21:15 VĖLYVAS VAKARO KINO TEATRAS „Mechanikas“.
23:10 „Henrio nusikaltimas“.
01:20 „Vyriausiasis vadas“.
02:50 „Oskaras“.
04:45 „Tarp mūsų mergaičių“.

06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15:50 „Rykliai“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai.
21:50 MANO HEROJUS Šakalas.
00:15 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų
iki aušros.
02:10 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
03:45 Programos pabaiga.

2020.02.23 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Veranda.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Žemė. Mūsų planetos prigimtis.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Pasaulio puodai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Žmogus-voras“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos namai.
09:55 KINO PUSRYČIAI Ragai ir
kanopos.
11:35 Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke.
13:30 Užsispyrusi blondinė 2.
15:25 Keista porelė.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 PREMJERA Ilgas Bilio Lino
pasivaikščiojimas.
00:05 Raudonojo spalio medžioklė.
02:35 Šnipas, kuris mane išdūrė.
04:30 Programos pabaiga.
07.19 Programa.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos Mūsų Pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
12.00 „Šelesto bylos”.
14.00 „Dvaro rūmai”.
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.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano”.
01.00 „Detektyvas Linlis”.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.35 „Pasaulio turgūs”.
04.55 Kaimo akademija.
05.15 Oponentai.
05.55 Skyrybos.
06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:50 „Rykliai“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.

18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 Bėgliai.
21:20 „Narkotikų prekeiviai“.
22:25 „Antrininkas“.
23:35 Šakalas.
01:50 Nuo sutemų iki aušros.

2020.02.24 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Mokslo ekspresas.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Naujasis popiežius.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
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 Naujasis popiežius.
05:00 LRT radijo žinios.
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 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Čekija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Pagrobti vaikai“.
23:55 „Majų“ baikerių klubas“.
01:05 „Makgaiveris“.
01:50 „Greislendas“.
02:40 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:40 „Majų“ baikerių klubas“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:25 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.
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 Kontrabanda.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Ilgas Bilio Lino pasivaikščiojimas.
03:25 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
08.00 Apie tave. Žinių radijo laida.
09.00 „24/7“.
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10.00 „Prokuroras”.
11.00 „Pone prezidente”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. Rubrika.
15.00 „Prokuroras”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi.
01.30 Nauja diena.
02.10 Delfi dėmesio centre.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Prokuroras”.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Laikykitės ten su A. Tapinu.
05.40 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
03:35 Programos pabaiga.
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:55 „Stoties policija“.
09:55 „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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pabėgimo planas.
23:15 Bėgliai.
01:05 „Nusikaltimų miestas“.
02:00 „Narkotikų prekeiviai“.
02:55 „Antrininkas“.
03:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.02.25 d.
Antradienis
05:10 Ponių rojus.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 3.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Paskutinė karalystė.
05:00 LRT radijo žinios.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
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 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Saugus prieglobstis“.
00:20 „Majų“ baikerių klubas“.
01:30 „Makgaiveris“.
02:20 „Greislendas“.
03:10 „Amerikietiška siaubo istorija“.
04:00 „Majų“ baikerių klubas“.
05:00 „Naujakuriai“.
05:25 „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.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Keršto
valanda.
00:05 „Juodasis sąrašas“.
00:55 Kontrabanda.
02:40 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.00 Puikūs pralaimėjimai.
09.00 „Tu esi mano”.
10.00 „Prokuroras“.
11.00 „Pone prezidente”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. Rubrika.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
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 Laikykitės ten su A. Tapinu.
01.30 Nauja diena.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Prokuroras“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Nauja diena.
05.00 Oponentai.
05.40 Kaimo akademija.
04:35 Programos pabaiga.
07:00 „CSI. Majamis“.
07:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:55 „Stoties policija“.
09:55 „Paskutinis faras“.
10:50 „Gelbėtojai - 112“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Karo menas.
23:25 Pabėgimo planas.
01:30 „Nusikaltimų miestas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeiminin-

2020.02.26 d.
Trečiadienis
05:10 Ponių rojus.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.

13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Mokslo ekspresas.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
05:00 LRT radijo žinios.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
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“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Taksi“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Taksi“.
00:00 „Majų“ baikerių klubas“.
01:10 „Makgaiveris“.
02:00 „Greislendas“.
02:50 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:40 „Majų“ baikerių klubas“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:30 „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.
19:25 KK2 vaikai.
19:30 KK2.
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bornas.
Sunaikinta tapatybė.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Keršto valanda.
02:55 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.00 Sėkmės gylis.
09.00 „Tu esi mano”.
10.00 „Prokuroras“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
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 Skyrybos.
01.30 Nauja diena.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Prokuroras“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Kryptys LT.
kės“.
03:10 Programos pabaiga.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:50 „Paskutinis faras“.
10:50 „Gelbėtojai - 112“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Jūrų pėstininkai.
23:20 Karo menas.
01:30 „Nusikaltimų miestas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeiminin-

2020.02.27 d.
Ketvirtadienis
05:10 Ponių rojus.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Mokslo ekspresas.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Pasaulio puodai (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla.
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 Nuostabioji draugė.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakel-

nis“.
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
„Kikboksininkas 2. Sugrįžimas“.
23:50 „Majų“ baikerių klubas“.
01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „Greislendas“.
02:40 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:30 „Majų“ baikerių klubas“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:25 „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.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bornas.
Absoliutus pranašumas.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Bornas. Sunaikinta tapatybė.
03:25 Alchemija XVIII. Muzika, kuri
auga. Kulturine publicistika
03:55 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Autoriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius. Ciklas „Menininkų portretai“
04:25 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Gyvenimas.
08.00 Visi savi.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Prokuroras“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Oponentai.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
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.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Pone prezidente”.
00.30 Gyvenimas.
01.30 Oponentai.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Prokuroras“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Skyrybos.
05.40 Vantos lapas.
kės“.
03:10 Programos pabaiga.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
07:55 „Stoties policija“.
08:55 „Paskutinis faras“.
09:50 „Kobra 11“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Prezidento patikėtinis 2.
Spąstai teroristams.
22:55 Jūrų pėstininkai.
01:05 „Nusikaltimų miestas“.
02:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:45 Programos pabaiga.

Parduodamas
2 kamb. butas,
34 kv. m. 3 a iš 9.
Tel. 8 610 91301
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567
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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.

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734
Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.
Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

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

Visi vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 675 83453
Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius
santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 689 61667

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

BALDAI

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

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!
Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599

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

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

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

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

Tel. +370 6 98 12218

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881
3 kamb. bute išnuomojamas 1 kambarys ilgalaikei nuomai. Mėnesio kaina – 250 Eur, su rimtu nuomininku kaina
gali būti derinama. Tel. 8 654 87748
Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

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

Tel. 8 684 44444

Aukso supirkimas visą parą.
Galiu atvykti. Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 685 04034

Apdailos ir
santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085,
8 687 27676
Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Tel. 8 625 12458

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Reikalinga

Reikalingas meistras sutvarkyti
kambarį, t.y. ištapetuoti, išbalinti.
Tel. 8 646 75229

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

Nekilnojamas turtas
Dzūkijos sodų bendrijoje Jaskonyse parduodamas 9 arų žemės
sklypas su mūriniu namu, 133,
12 kv. m. pagrindinis plotas – 58,
26 kv. m., garažas – 21, 92 kv.
m., ūkinis pastatas – 13, 58 kv.
m., šiltnamis – 17, 01 kv.m. ir kiti
kiemo statiniai. Tel. 8 682 51252

1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir
„Iki“. Kaina – 39 tūkst. Eur. Tel. 8
686 69194
2 kambarių 53,65 kv. m butas 5
a iš 5 Merkinės g. Tvarkingas,
nebrangiai, be tarpininkų. Tel. 8
614 96329
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 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

Parduodamas 19 arų sklypas su
nebaigtos statybos namu (118
m2, mūrinis, apdengtas, įstatyti
langai, 2 a paruoštos grindys
su grindiniu šildymu, nuotekų
valymo įrenginys, elektra). Didžiasalio k. Kaina – 43 500 Eur.
Daugiau informacijos tel. 8 629
66034

Parduodamas 1 kambario butas
Veisiejų g. 4 a, 35, 30 kv.m. kaina – 25 tūkst. Eur . Tel.: 8 613
80442, 8 614 40701

Parduodamas 2 kamb. 44, 18 m2
butas. Jaunystės g. 4 aukštas,
Viečiūnuose. Kaina – 16 000 Eur.
Tel.: 8 625 29382, 8 625 93924

6 arų sodas Viečiūnuose su vasarnamiu (57 kv. m). Kaina – 18
500 Eur. Tel. 8 628 66606.

Parduodamas 2 k. 50,69 m2
butas 5/5 aukšte name Liškiavos
g. Kaina – 32 900 Eur. 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
Skubiai parduodamas namas
Ricielių kaime, gera vieta, 28 a
namų valda, kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567
30 arų namų valdos sklypą su
elektra, 10 km nuo Druskininkų
(Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso
ežero, geras privažiavimas (asfaltas).tel. 8 687 18489
Parduoda dviejų kambarių butą,
Antakalnio g. 18, 48,50 kv. m.
Tel. 8 621 92956
Informuojame, kad 2020 m. kovo
4 d. 11 val. 00 min. bus ženklinami žemės sklypai, kurių proj. 1382-1 ir 13822, esantys Čivonių k., Leipalingio sen.,
Druskininkų sav., ir atliekami kadastriniai matavimai. Gretimų žemės sklypų kadastriniai Nr. 5925/0003:146,
5925/0003:134,
5950/0003:29
ir
5925/0003:138 savininkus ir paveldėtojus kviečiame dalyvauti ženklinant žemės sklypų ribas. Matavimus atlieka matininkas Kęstutis Kazlauskas Saulėtekio
g. 10, Lazdijai, tel. 8 685 32727 el. p. geopliusas@gmail.com

60 a namų valdos sklypas (Snaigupės kaimas) su gerais ūkiniais
pastatais, yra tvenkinys. Kaina –
34 000 Eur. Tel.: 8 678 81654, 8
684 72883.

Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių,
2 a butas Gardino g. Galimas
keitimas. Kalviškių, Gardino g.
nesiūlyti. Tel. 8 683 98529
Parduoda 6 arų sodo sklypą
sodų bendrojoje „Migla“. Yra
elektra. Kaina – 6000 Eur. Tel. 8
612 20142
Parduoda 2 kamb. butą Gardino
g. su baldais. Kaina – 21 800
Eur. Tel. 8 608 46455

Žemės ūkio produkcija
Avižos ir kviečiai. Tel. 8 690
19372

Nuoma
Išnuomojamas sodo namelis prie
„Eglės“ san. 1 a. – 100 Eur. 2 a. –
80 Eur. Tel. 8 675 61036
1 kamb.butas 17 kv. m. Gardino
g. 2A, tel. 8 671 59773
Nuomojamas 2 kamb. butas Gardino g. 200 Eur + komunaliniai.
Tel. 8 650 27321
3 kamb. bute išnuomojamas 1
kambarys ilgalaikei nuomai. Mėnesio kaina – 250 Eur, su rimtu

nuomininku kaina gali būti derinama. Tel. 8 654 87748
Nuomojamas 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
Medinė vaikiška lovytė su čiužiniu ir antklode, kaina – 30 Eur,
tel. 8 610 26644
Naujas stalas, spalva – kaštono,
išmatavimai: 80 x 120 cm, prailginamas. Tel. 8 616 91704
Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV ir TV priedėlio TV STAR
T910 distanciniai pulteliai nuo 3
Eur, suomiška elektrinė pirties
krosnelė „Harvia“ (6 kW) – 150 Eur,
naudotos durų varčios po 3 Eur,
pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur,
rašalinis spalvotas spausdintuvas
„Epson“ – 12 Eur, tel. 8 686 43600
Skubiai išparduodami įvairūs
baldai: dvigulė lova, trijų dalių
spinta, prieškambario spinta,
paveikslai ir kt. Tel. 8 600 38260
Parduodamas naudotas virtuvinis
kampas su stalu – 30 Eur. Tel. 8
613 75031
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, boileris – 50 Eur ir dušo
kabina. Svetainės minkštas kampas – 40 Eur, dvigulė lova, spinta
ir stalai, dviejų dalių sekcija, virtuvinės spintelės nuo 3 Eur. Tel.
8 616 48116

Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 663 57205

Stacionarus kompiuteris. Kaina –
50 Eur, tel. 8 616 83186

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881
Naujas, nenaudotas telefonas
„Nokia 216“ už 40 Eur. Tel. 8 687
06308

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +3706 444 0333

Tel. 8 624 34603

Parduodamas naujas stalas, spalva – kaštono, išmatavimai: 80 x 120 cm, prailginamas. Tel. 8 616 91704

Parduoda biuro kėdę „Happi“
(35€), juostinį fotoaparatą „Olympus“(45€), barzdaskutes „Camry“
(18€), Philips (12€), nenaudotus:
išmanųjį laikrodį (10€), išmaniąją
apyrankę (5€), kojų limfodrenažo
prietaisą (24€), dviratį treniruoklį
(labai geros kokybės, 79 Eur),
buvo pirktas „Studio Moderno“.
Tel. 8 612 29462
3-jų padėčių funkcinė lova, kaina
– 350 Eur. Tel. 8 610 27959
Mažai naudotas vežimėlis „TUTIS“, naujas kilimas, nauja masažinė kojų vonelė. Tel. 8 675
57873
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
Naujas telefonas „Nokia 216“ už
50 Eur., geros būklės sofa-lova
už 70 Eur. Tel. 8 687 06308

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

Dovanoja
Kineskopinį televizorių „Samsung“. Išsivežti patiems. Tel. 8
612 48051

Ieško darbo
Perka
Sodo namelį, mokėsiu iki 13 000
Eur. Tel. 8 623 20014
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

Moteris, turinti slaugės diplomą,
gali slaugyti ligonį, jį prižiūrėti.
Ilgametė patirtis. Tel. 8 626
48705
Moteris gali prižiūrėti vienišą
žmogų ir padėti namų ruošoje,
turi darbo patirties. Tel. 8 671
50790
58 m. slaugė ieško slaugės ar
bet kokio kito darbo, tel. 8 605
05177

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Tel. 8 677 71255
Išnuomojamas garažas Ligoninės g. prie senos katilinės. Tel. 8 686 56787
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Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų
portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba
el. paštu:
info@manodruskininkai.lt

