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Tradicinę Kanapinio ir Lašininio kovą, kuri paprastai vyksta daužant vienas kitą šiaudų maišais, pakeitė „intelektualūs“ Naglo Kanapieranco ir Ėdrės Lašinskuvienės dialogai ir „protmūšiai“, FB sekėjų skaičiavimai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Švęsdami Užgavėnes, Druskininkų krašto žmonės šiemet
vadovavosi žinomos etnologės Gražinos Kadžytės įžvalgomis: „Protingam žmogui
Užgavėnės visada šiuolaikiškos. Jos visada buvo pritaikomos laikmečiui.“
Taigi šeštadienį Druskininkų
pramogų aikštėje surengtos „Užgavėnių dūzgės“ buvo šiuolaikiškos ir modernios, galima sakyti, –
revoliucinės.
Tradicinį Kanapinį ir Lašininį pakeitė influencerių personažai Naglas Kanapierancas ir Ėdrė Lašinskuvienė, vis dar populiarius
pokemonus – tolimi jų giminaičiai
Moremonai.
Išskirtinį Užgavėnių patiekalų
meniu paruošė išpopuliarėjusio ir
pagaliau Druskininkus pasiekusio
gatvės maisto projekto „Virtuvė
„Ant gatvės“ šefai. O taip pasiilgto sniego į šventę buvo atgabenta
iš „Snow Arenos“.
Užgavėnės prasidėjo komandų, apsiginklavusių šiuolaikine IT
technika, startu – joms teko surasti ir sunaikinti žiemos pranašus Moremonus.

Devynios komandos šią užduotį atliko greičiau nei per valandą.
Pramogų aikštėje tądien veikusiuose kiemeliuose, kuriuose šeimininkavo bendruomenės, mokyklos, kurorto įstaigos, buvo
kepami tradiciniai blynai, kunkuliavo puodai su riebiu šiupiniu,
grojo kaukėti muzikantai.
Tradicinę Kanapinio ir Lašininio
kovą, kuri paprastai vyksta daužant vienas kitą šiaudų maišais,
pakeitė „intelektualūs“ Naglo Kanapieranco ir Ėdrės Lašinskuvienės dialogai ir „protmūšiai“, FB
sekėjų skaičiavimai.
Šventės dalyviai savo prielankumą vienam ar kitam iš šių „influencerių“ galėjo įrodyti, klijuodami
širdeles ant foto sienelės, prie kurios vedė „žaliasis“ kilimas.
Žinoma, daugiausia širdelių surinko Naglas Kanapierancas, todėl jis ir laimėjo šią dvikovą.
Tie, kas norėjo linksmybių, dalyvavo Žiemašokių (R)evoliucijos
šokių konkurse arba klausėsi grupės „Lietuvaičiai“.
Į Užgavėnes Druskininkuose atvykusių svečių laukė siurprizas –
specialiai į šventę iš „Snow Are-

nos“ buvo atgabenti du stikliniai
indai, kupini tikro sniego, kurį visi
galėjo paliesti žiemos pasiilgusiomis rankomis.
Kas žino – gal dėl šylančio klimato žiema ir sniegas liks tik nuotraukose ir atsiminimuose?
Šventę, kaip ir galima buvo tikėtis, vainikavo kovą laimėjusio Naglo Kanapieranco inicijuota Morės, rankoje laikiusios laisvo
interneto ženklą, sudeginimo ceremonija.
O Viečiūnuose EKO (logiškos) Užgavėnės, kaip sako patys
miestelio gyventojai, labiausiai jų
laukiama žiemos šventė, organizuotos antradienį.
„Kadangi per Užgavėnes visais
laikais būdavo puiki proga ne tik
linksmai padūkti, šmaikščiai pajuokauti, bet ir nepiktai pašiepti,
su humoru į viešumą iškelti kasdienybės aktualijas, nusprendėme neatsilikti nuo vis populiarėjančios ekologijos temos“, – sakė
renginio organizatoriai.
Taigi šiemet persirengėliai
aplink miestelį keliavo ekologiškomis transporto priemonėmis –
paspirtukais bei dviračiais, Morė

bus sukurta iš ekologiškų šiaudų ir eglišakių, blynai kepti tik iš
ekologiškų miltų bei užgeriami
sveika ir labai gardžia ekologiškų žolelių arbata, o pergalės Lašininis ir Kanapinis siekė dviračių
lenktynėse.
Visos seniūnijos įstaigos, organizacijos, bendruomenės ir pavieniai asmenys iš anksto pakviečiami kurti Mores ir kitus originalius
Užgavėnių personažus, kurie
eksponuojami Morių parke centrinėje aikštėje.
O mūsų šventė patraukli dar ir
tuo, kad žiūrovai čia gali ne tik paskanauti tradicinių Užgavėnių blynų, bet ir apžiūrėti išradingai sukurtų Užgavėnių Morių parką“,
– sakė Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis.
Užgavėnių Morės supleškėjo
greitai ir gražiai. Gal tai reiškia,
kad į Druskininkų kraštą greitai
ateis tikrasis pavasaris?
„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkų gidams – mero sveikinimai ir padėka
Gidai yra tie žmonės, su
kuriais į Druskininkus atvykstantys turistai susitinka
pirmiausia, todėl nuo jų profesionalumo, žinių bagažo ir
sugebėjimo įtaigiai pasakoti, nemaža dalimi priklauso
svečių pirmasis įspūdis apie
mūsų kurortą.
Tarptautinės gidų dienos proga
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas į susitikimą pakvietė Druskininkuose dirbančius gidus.
„Ačiū, kad skleidžiate gerąją
žiną apie Druskininkus“, – susirinkusiems gidams sakė meras.
Susitikimo metu Savivaldybės
vadovas pristatė naujus Druskininkų projektus, taip pat domėjosi problemomis, kurios kyla gidams, pristatant Druskininkus
turistams.
Gidai domėjosi, kaip šiemet bus
sprendžiamas kraujasiurbių vabzdžių naikinimo klausimas, klausė
apie automobilių parkavimą kai

Tarptautinės gidų dienos proga Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas į susitikimą pakvietė Druskininkuose dirbančius gidus/Laimučio Genio nuotrauka

kuriose kurorto gatvėse, domėjosi Leipalingio žydų kapinių, vaikų
sanatorijos kiemo sutvarkymu.
Gidams buvo įdomu išgirsti, kokios M.K Čiurlionio skvero ir kelio atnaujinimo perspektyvos, jie
pasiūlė pastatyti Druskininkuose
simbolinį Gidų suolelį.
Kurorto svečius lydintys gidai taip pat perdavė merui daugelio turistų padėką už puikiai
tvarkomus ir prižiūrimus kurorto gėlynus.
„Visa tai kainuoja didelius pinigus, bet stengiamės, kad pas
mus būtų gražu ir būtume įspūdingiausias bei daugiausia turistų
Lietuvoje pritraukiantis kurortas.
Kai atsirado Kurorto rinkliava, už
surinktus pinigus galime daugiau
lėšų skirti kurorto gražinimui“, –
sakė meras.
Susitikimo pabaigoje R. Malinauskas įteikė gidams dovanų ir
pakvietė juos aktyviai teikti pasiūlymus, idėjas, kurios padėtų dar
labiau gerinti Druskininkų įvaizdį.

Aktuali informacija dėl koronaviruso plitimo
Druskininkų savivaldybėje inicijuotas susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriaus specialistais, sveikatos
priežiūros įstaigų, sanatorijų bei kitų įstaigų atstovais.
Pasitarimo metu aptarta dabartinė koronaviruso plitimo situacija ir nuspręsta informuoti gyventojus dėl prevencijos interneto tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose ir spaudoje, visoms įstaigoms peržiūrėti savo resursus, apsaugos priemones, papildomai instruktuoti, kaip paskatinti ir palengvinti dažną rankų plovimąsi. Miesto įstaigoms rekomenduojama papildomai ypatingai dažnai dezinfekuoti durų rankenas, viešojo transporto ranktūrius ir kitas dažnai liečiamas vietas, taip pat dažniau vėdinti patalpas.
Jei lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112. Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso, galima skambinti visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562, +370 620 77547
Koronaviruso (2019-nCoV) laboratoriniai tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (adresu Žolyno g. 36, Vilnius).
Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais: tel. 8 52 124098, el. paštu info@nvsc.lt
Vyriausybė vasario 26 d. pritarė dėl koronaviruso grėsmės ir naujausių pranešimų apie viruso plitimą skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją.

Ruošdamiesi paminėti Lietuvos kelią į laisvę, kviečiame burtis visus Druskininkų krašto
žmones ir drauge švęsti laisvą ir drąsiai ateitį pasitinkančią Lietuvą!
Kviečiame visus patriotiškus, kūrybiškus, iniciatyvius Druskininkų bendruomenės narius – įmones, įstaigas, organizacijas, mokyklas, meno
kolektyvus, bendruomenes, bažnyčias – geranoriškai jungtis prie bendros Druskininkų savivaldybės organizuojamos šventės koncepcijos ir
kovo 11 d. 14 val. visoje Druskininkų savivaldybės teritorijoje uždegti 30 (trisdešimt) laužų, simbolizuojančių 30 laisvės metų.
Norinčius jungtis prie šios iniciatyvos prašytume pranešti iki vasario 24 d. el. p. vadyba@druskininkukulturoscentras.lt arba tel. +370 600
50277.
Šią gražią ir labai svarbią pavasario dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybe, burkimės ir švęskime valstybės, krašto
ir kiekvieno mūsų laisvę!
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Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriuje „Linelis“ – naujai
rekonstruotos erdvės

Savivaldybė skatina socialinės
veiklos iniciatyvas
Renginyje dalyvavo Savivaldybės meras R. Malinauskas, jo pavaduotojas L. Urmanavičius, švietimo įstaigų vadovai, Savivaldybės
švietimo skyriaus atstovai, mokytojai, įstaigos darbuotojai bei kiti svečiai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Pagal Druskininkų Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos projektą bus finansuojama
„Džiugučių“ veikla/„Džiugučių“ archyvo nuotrauka

Praėjusį trečiadienį į Viečiūnuose rekonstruotų ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ patalpų atidarymo renginį
susirinkusius renginio svečius
pasitiko gausus būrys ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinių,
kurie
padovanojo
koncertą, skirtą Lietuvai. Renginyje dalyvavo Savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas,
pavaduotojas Linas Urmanavičius, švietimo įstaigų vadovai,
Savivaldybės švietimo skyriaus atstovai, mokytojai, įstaigos darbuotojai bei kiti svečiai. Viečiūnų progimnazijos
direktorė Žaneta Krivonienė
pasidžiaugė naujai įrengtomis,
jaukiomis ir šviesiomis ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ erdvėmis, kuriose savo
laiką leis patys mažiausieji. Pasibaigus vaikų pasirodymams,
svečiai vaikams įteikė dovanų
ir buvo pakviesti apžiūrėti atnaujintas grupes.
Rekonstrukcijos metu buvo modernizuotos pastato patalpos,
atlikti vidaus apdailos darbai,
pakeisti sanitariniai mazgai ir sutvarkytos patalpos, kad būtų užtikrinti higienos normų, keliamų
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms,
reikalavimai. Pakeista apšvietimo
sistema, kad būtų užtikrintas tolygus ugdymo patalpų apšvietimas.
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus
erdvės pritaikytos vaikams su
negalia ir atitinka tai reglamen-

Savivaldybė kasmet skelbia kultūros, sporto, sveikatos ir socialinės veiklos projektų konkursus bei skiria
lėšų įdomiausių projektų įgyvendinimui. Druskininkų bendruomenę supažindiname su
įdomiausiais ir aktualiausiais
2020 metų projektais.
Straipsnių ciklo trečiojoje publikacijoje – Socialinės veiklos
projektai.

Viečiūnų progimnazijos bendruomenė džiaugiasi naujai įrengtomis, jaukiomis ir šviesiomis ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ erdvėmis, kuriose savo laiką leis patys mažiausieji/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

tuojančių normatyvinių aktų reikalavimus. Įsigytas laiptų kopiklis, skirtas judėjimo negalią
turintiems vaikams. Įsigyta naujų baldų ir žaidimams reikalingų priemonių, kurios skatins vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.
Ikimokyklinio ugdymo skyriuje
įrengtos naujoviškos vaikų žaidimų erdvės – amfiteatras, slėpynių
erdvė bei dviejų lygių žaidimų namelis.
Projektas buvo finansuotas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Neformalaus

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ ir Druskininkų savivaldybės
biudžeto lėšomis. Visa numatoma
projekto vertė – 176 024,68 Eur,
15 proc. sudarys Druskininkų savivaldybės lėšos.
Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“
(tuometis lopšelis-darželis) pastatas duris atvėrė 1988 metais,
per 31-erius metus tai antras šio
darželio remontas. Paskutinį kartą įstaiga buvo renovuota 2014
metais: apšiltintas pastato fasadas bei cokolis, pakeisti nesandarūs langai ir durys, apšiltintos pirmo aukšto grindys, modernizuota
pastato šildymo sistema.

Paskelbus konkursą teikti paraiškas Socialinės veiklos projektams, Savivaldybė sulaukė 9
paraiškų, kurias pateikė įvairios
asociacijos, viešosios įstaigos,
bendruomenės, parapijos.
Savivaldybė šiuos konkursinius
projektus finansuoja savarankiško biudžeto lėšomis ir šiemet
jiems numatė 30 tūkst. eurų. Prioritetai – projektai, prie kurių įgyvendinimo organizacija prisideda savo ar kitų šalių lėšomis, kai,
vykdant jų veiklą dalyvauja savanoriai, kai projektas skirtas Druskininkų savivaldybės seniūnijose
gyvenantiems asmenims.
Projektų atrankai Administracijos direktoriaus įsakymu kasmet
sudaroma komisija, kuriai šiemet
vadovavo Socialinės paramos
skyriaus vedėjo pavaduotoja Bronė Petrikienė, jos nariai – Socialinės paramos skyriaus, Socialinių
paslaugų centro, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro
ir Druskininkų vietos veiklos grupės specialistai.
„Džiugu, kad tarp pateiktų projektų yra visai naujų veiklų. Vienas projektas susijęs su socialinę
riziką patiriančių vaikų socialinių
įgūdžiu ugdymu, kitas – su paliatyvios pagalbos plėtra“, – sakė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė.
Lėšų skirta naujam Viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ projektui.

Siekiant teigiamų pokyčių socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams ir jų šeimoms, projektinėje
veikloje numatoma emocinių-socialinių įgūdžių ugdymo programa
„Jausmų laboratorija“. Programos
metu bus ugdomi vertybiniai nuostatai, mokoma pažinti save ir kitus.
Atskirai mergaitėms ir berniukams
organizuotose stovyklose bus
vykdomos patyriminės-mokomosios, emocinius ir socialinius įgūdžius ugdančios programos.
Viešoji įstaiga „Tėviškės namai“,
Druskininkų savivaldybėje 2019
m. pradėjusi teikti paliatyvios pagalbos paslaugas Druskininkų
savivaldybės gyventojams, komisijai pateikė projektą, kurį vykdant, bus išplėstos paliatyvos pagalbos komandos, įtraukiant į jas
socialinį darbuotoją ir jo padėjėją.
Tai leis pagerinti teikiamų paliatyvios pagalbos paslaugų apimtis ir
kompleksiškumą bei kokybę.
Komisijos palaikymo sulaukė ir
Leipalingio bei Viečiūnų bendruomenių projektai, kurių finansavimas sudarys galimybę didesniam
vaikų skaičiui pagerinti vaikų užimtumą bei padės sunkiai gyvenantiems bendruomenių žmonėms organizuoti maitinimą ir
visavertį laisvalaikį.
LPS „Bočiai“ projekte numatytas neįgaliųjų ir senolių lankymas, bendravimas.
O sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Druskininkų viltis“ už projekte numatytas lėšas
teiks atokvėpio paslaugas dienos
centre ir asmens namuose.
Pagal Druskininkų Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos projektą bus finansuojama vaikų dienos
centro „Džiugučiai“ veikla, vasaros stovyklos.
Parapija, pagal projektą, teiks
pagalbą buityje parapijos senyvo
amžiaus žmonėms, dalins „Maisto banko“ produktus, aprūpins būtiniausiais drabužiais.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkiečius ir Lenkijos rotariečius
vienija labdaros renginiai

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas drauge su Druskininkų Rotary klubo atstovais bei žmonomis dalyvavo Lenkijos Rotary klubų organizuotame labdaros renginyje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkus ir Lenkijos Gižycko kraštą sieja graži partnerystė ir vienija labdaros
renginiai. Vasario 14 dieną
Lenkijos Rotary klubų atstovai dalyvavo „Draugystės sanatorijoje“ surengtame labdaros renginyje, o praėjusį
savaitgalį
druskininkiečiai
buvo išvykę atsakomojo vizito.
Druskininkų savivaldybės me-

ras Ričardas Malinauskas drauge su Druskininkų Rotary klubo atstovais Albertu Katilovskiu,
Elvyru Cikanavičiumi ir Arvydu
Pugačiausku bei žmonomis dalyvavo Lenkijos Giżycko, Olštyno, Bartošyce – Varmės Lidzbarko ir Olštyno Varmia Rotary
klubų organizuotame labdaros
renginyje.
Prie lenkų iniciatyvos aktyviai
prisidėjo ir Lietuvos rotariečiai.

Vakaro metu surengtas labdaros aukcionas, kurio metu buvo
galima įsigyti vietinių dailininkų
ir medžio drožėjų darbų. O surinktos lėšos bus skirtos projekto „Gižycko socialines paramos
centro teritorijos pritaikymas neįgaliųjų poreikiui ir aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimui.
„Mano Druskininkai“
informacija

Akcijos „Gerumo žvaigždė 2019“ metu sunkiai
besiverčiančioms šeimoms paaukota 6500 eurų

Roberto Kisieliaus ir Alvydo Varanio nuotraukos

Jau tryliktą kartą organizuota
kalėdinė paramos akcija „Gerumo žvaigždė 2019“ baigėsi. Šios idėjos organizatorė ir
įgyvendintoja bendrovė „Lankava“, susumavusi rezultatus,
džiaugiasi, galėdama prisidėti
prie sunkiai besiverčiančių šeimų gyvenimo bei jų buities pagerinimo.
Šįkart paramos sulaukė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Alytaus
padalinio globojamos šeimos ir
asmenys. Įmonės „Lankava“ klientų ir akcijos rėmėjų dėka buvo
surinkta net 6500 eurų, už kuriuos „Lankavos“ atstovai nupirko dovanų čekius ir juos išdalino
šeimoms, kad jos galėtų nusipirkti buityje labiausiai trūkstamų
daiktų.
Be viso to, prie „Lankavos“ gerumo akcijos įvairiomis dovanomis prisidėjo ir rėmėjai. Norime nuoširdžiai padėkoti įmonei
UAB „Ejot Baltic“, kurie sunkiai
besiverčiančioms šeimoms padovanojo du nešiojamus kompiuterius, o įmonės darbuotojai
asmeniškai nupirko po patalynės komplektą. Taip pat dėkojame įmonei „Hanbud Henryk
Pruszynski“, kurie padovanojo
skalbimo mašiną, ir UAB „Mundus LT“ už tai, kad prisidėjo savo
gaminama produkcija – buitine
chemija.
Džiaugiamės, kad mūsų įmonės
darbuotojai prie šios akcijos prisidėjo savanoriaudami ir iš arčiau
susipažino su likimo nuskriaustais žmonėmis, kurie nesiskundžia, o priešingai – džiaugiasi
gyvenimu ir kiekviena, net ir menkiausia smulkmena.

Sunkiai besiverčiančioms šeimoms paaukota 6500 eurų/Organizatorių nuotrauka

UAB „Lankava“ kolektyvas dėkoja savo klientams ir rėmėjams,
kurie savo indėliu prisidėjo prie
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Alytaus padalinio globojamų šeimų bei asmenų gerovės.

Kalėdinė paramos akcija „Gerumo žvaigždė“ vyko 2019 metų
lapkričio 2 – gruodžio 24 dienomis. Dėkojame už Jūsų gerumą!
Organizatorių informacija
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MERO POZICIJA
Praėję metai Druskininkams
buvo išties sėkmingi – didėjo turistų srautas, pradėti taip
ilgai laukto modernaus Kultūros centro statybos darbai,
aktyvų kultūrinį gyvenimą dar
labiau paskatino amatų centro „Menų kalvė“ atidarymas,
iš pagrindų sutvarkytas kelias Druskininkai-Viečiūnai. Tačiau kurorto sėkmę sumenkinti nuolat bando keli opozicijoje
esantys vietos politikai, pasitelkę politines intrigas, iš piršto laužtus skandalus, angažuotą vietinę ir šalies žiniasklaidą
ir, panašu, net kai kuriuos teisėsaugos atstovus. Tad kyla
klausimas, kas Druskininkų
laukia 2020-aisiais? Kalbamės
su Druskininkų savivaldybės
meru R. Malinausku.
2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžetas jau suplanuotas ir šią savaitę teikiamas tvirtinti Tarybai. Mere, kas
druskininkiečių laukia šiemet,
kokie svarbiausi naujojo biudžeto prioritetai?
2020-aisiais savivaldybės biudžetas yra 24,6 mln. eurų. Atrodytų, tikrai nemažos lėšos, bet jas
per visus metus reikia paskirstyti visiems poreikiams: švietimui –
beveik 9 mln., aplinkos priežiūrai
ir plėtrai – beveik 4,5 mln., socialinei paramai – 2,5 mln., kultūros
plėtrai – beveik 2 mln., aplinkos
apsaugai – 1,5 mln. O kur dar
sveikatos apsauga, sportas, jaunimo reikalai, turizmo plėtra, bendruomenės verslumo skatinimas,
viešosios tvarkos užtikrinimas
mieste ir kaimiškosiose teritorijose, taip pat valstybės deleguotų funkcijų įgyvendinimas? Lėšos
yra tikslinės, ir jų nenukreipsi, kur

Meras R. Malinauskas: „2020-aisiais tempo nelėtinsime –
oponentų intrigos Druskininkų neparklupdys“
mės į Vyriausybę bei LR Seimo
narius dėl kurortams aktualių problemų sprendimo.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

panorėjęs. Viską susumavus, supranti, kad papildomiems bendruomenės poreikiams lieka labai nedaug.
Visada sakiau, kad kurortinėms
savivaldybėms lėšų turėtų būti
skiriama daugiau, nes reikia ir
bendruomenės poreikius patenkinti, ir svečiams patrauklią aplinką sukurti. Todėl biudžetą planuojame labai ūkiškai – tik taip galime
nuveikti svarbiausius darbus.
Galima tik pasvajoti, kad mūsų
biudžetas kada nors bus toks, kaip
užsienio kurortų. Praėjusiais metais lankėmės Suomijos Porvoo
kurortų. Jo metinis biudžetas yra
net 16 kartų didesnis už Druskininkų – 400 mln. eurų! Įsivaizduojate, kokius pokyčius galėtume įgyvendinti, jei bent vienerius metus
Druskininkų biudžetas būtų toks?
Praėjusiais metais buvote išrinktas Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu. Kokie iššūkiai ateinančiais metais laukia

šalies kurortų?
Vienas iš pagrindinių uždavinių –
sukurti Lietuvos kurortų įstatymą,
nes dabar šią sritį reglamentuoja net 18 atskirų teisės aktų, kurie
kartais prasilenkia su kurortų aktualijomis ir realybe. Juk kurortai
– Lietuvos vizitinė kortelė. Tūkstančiai turistų pažintį su Lietuva
pradeda būtent nuo kurortų, todėl
labai svarbu, kad ta pažintis būtų
kokybiška. Ir tai galime garantuoti,
pirmiausia sukūrę tvirtą įstatyminę
bazę, kuri leistų užtikrinti kokybišką aplinkos priežiūrą, darnią teritorijų plėtrą, vieningą kurortų rinkodarą ir objektų reklamą.
Siektina, kad turizmas taptų prioritetine ūkio šaka. Vasario mėnesį Druskininkuose organizavome konferenciją, kurios metu su
Kurortų asociacijos ir Druskininkų kurorto sveikatingumo įstaigų
asociacijos nariais diskutavome
apie aktualiausius šio sektoriaus
iššūkius ir ateities perspektyvas,
priėmėme rezoliuciją ir kreipė-

Šių metų rudenį laukia LR
Seimo rinkimai. Ar jau spėjote peržvelgti sąrašus politikų,
kurie ruošiasi kandidatuoti Jotvingių (Lazdijų-Druskininkų)
rinkimų apygardoje? Kaip juos
vertinate?
Be abejo, labai svarbu, kokios
partijos gaus daugiausia rinkėjų
balsų ir koks Seimo narys bus išrinktas Jotvingių (Lazdijų-Druskininkų) rinkimų apygardoje.
Man atrodo, kad pastarasis dešimtmetis parodė konservatorių
ir liberalų požiūrį į Druskininkus
– dar negavę valdžios, šių partijų
atstovai juodąsias šmeižto technologijas jau atidirbo maksimaliai.
Galima tik įsivaizduoti, kas būtų,
jei gautų valdžios vairą į rankas...
Druskininkams atstovaujančio
Seimo nario asmenybė svarbi –
tai žmogus, atstovaujantis mus
visus. Jau turėjome atvejį, kai ilgametę bendražygę delegavome
į Seimą ir gavome spjūvį į veidą.
Kalbant apie kandidatus, kol kas
jie yra žinomi neoficialiai, kalbų
lygyje, o viešai savo kandidatūrą yra paskelbęs tik vienas konservatorių veikėjas. Tačiau ar gali
Seime Druskininkams atstovauti
tas, kuris pagarsėjęs skundų rašymu, spaudoje eskaluotais skandalais ir net sukčiavimu su bevertėmis akcijomis? Juk tai patvirtino
visi vykę teismai. Ar žmogus vertas pasitikėjimo, kai visuomenei
suabejojus jo įgyto išsilavinimo tikrumu, jis taip ir nesugebėjo parodyti vidurinės baigimo atestato?
Kai vietoj darbo Taryboje ar VRK
žmogus galimai tupi krūmuose ir,
sakyčiau, šnipinėja ir net perse-

kioja kitus, nori nenori imi abejoti jo sveiku protu...
O ką galite pasakyti apie „etatinius“ skundų rašytojus? Paskutinis jų skundas – dėl Jūsų
dalyvavimo Europos regionų
komitete. Panašu, kad skundų
rašinėjimas – nesibaigiantis
procesas?
Neabejoju, kad šis mano interviu
taip pat bus apskųstas. Jau įsitikinau, kad konservatoriai ir liberalai
vadovaujasi šūkiu „jei negaliu įkąsti, tai bent apspjausiu“. Skundžiama
viskas – dalykiniai vizitai, darbiniai
susitikimai su užsienio partneriais,
Savivaldybės darbas, Tarybos priimti sprendimai. Į skundų ir šmeižto ratą įtraukiami net mano artimieji. Tai – sistemingas procesas. Kas
gali paneigti, kad jis nėra užsakytas, norint bet kokia kaina gauti valdžią Druskininkuose?
Sukurti skandalai subliuško vienas po kito, bet, prisidengiant jais,
vis dar bandoma griauti mano ir
Savivaldybės reputaciją. Vilkinami
arba atnaujinami tyrimai, vėl ir vėl
apklausiami Savivaldybės specialistai – tai jau tapo mūsų kasdienybe. Nesuprantu, kodėl tik Druskininkams taikomi dvigubi standartai,
skirtinga teismų praktika nei visiems kitiems, o šmeižto mechanizmui užkurti galimai pasitelkiamos politinės įtakos ir pažintys?
Manau, kad bendruomenė mato
tikruosius kai kurių veikėjų veidus
ir perpranta galimus jų kėslus. Jokios politinės įtakos žmonių pasitikėjimo sukurti negali.
Iki rinkimų liko daugiau, nei pusmetis. Manau, apie juos pakalbėsime dar ne kartą. Tikiu, kad
Druskininkų ir Lazdijų rajono gyventojai išrinks politiką, kuris bus
vertas jų pasitikėjimo.

Šilumos tiekėjai siūlo Druskininkams modernią technologiją
tralizuoto šildymo prisijungę druskininkiečiai. Mes pritariame šiam
projektui. Tai nėra labai didelė įtaka šilumos kainos sumažinimui,
bet ir centų dalis reikia išnaudoti. Matome, kad per 15 metų, pritraukiant investicijas, galima pa-

siekti gerų rezultatų. Šioje srityje
stebuklų nebūna, bet yra realūs
sprendimai, kurie duoda naudą –
mes ją pajuntame po metų ar vėliau. Kadangi tai yra ir ekologija, ir
energijos taupymas, mes pritariame tokiems siūlymams“.

Pateikė investicinį projektą

UAB „Litesko“ atstovai Savivaldybės vadovus informavo apie Druskininkuose pasiektus rezultatus šilumos srityje/Laimučio Genio
nuotrauka

Šią savaitę Druskininkuose
lankėsi ir su savivaldybės vadovais susitiko UAB „Litesko“
Eksploatacijos direktorius Tadas Janušauskas ir šios bendrovės specialistai. UAB „Litesko“ atstovai informavo apie
Druskininkuose pasiektus rezultatus šilumos srityje. Per
15 metų šilumos tinklų nuostoliai sumažinti nuo 25,4 proc.
iki 17,7 proc., šilumos gamybos efektyvumas padidėjo 22
proc., vandens nuostoliai šilumos tinkluose sumažėjo 10
kartų, o bendras šilumos ūkio
efektyvumas padidėjo 24 proc.
Per dešimtmetį šilumos kainą

įgyvendintos investicijos padėjo sumažinti beveik 25 procentais.
T. Janušauskas supažindino
Druskininkų savivaldybės merą
Ričardą Malinauską, Savivaldybės administracijos vadovus su
„Litesko“ planais Druskininkuose
įrengti absorbcinį šilumos siurblį,
kuris dar labiau padidintų Druskininkų katilinės darbo efektyvumą,
sumažintų naudojamo kuro bei išmetamų teršalų kiekį. Tokiu būdu
per metus druskininkiečiai sutaupytų apie 80 tūkst. eurų.
Šis projektas būtų vykdomas „Litesko“ lėšomis, tikimasi gauti paramą ir iš Klimato kaitos progra-

mos. Šiai investicijai turi pritarti
Druskininkų savivaldybės taryba,
o vėliau projektas būtų teikiamas
derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Savivaldybei
ir Druskininkų gyventojams ši investicija nieko nekainuotų, ji leistų sumažinti 0,08 ct/kWh šilumos
kainą, užtikrintų dar švaresnį orą
ir prisidėtų prie klimato atšilimo
mažinimo.
Ričardas Malinauskas, Druskininkų meras: „Savivaldybė visada palaikė bet kurią investiciją, kuri leidžia atpiginti, taupyti
šilumą, kurią vartoja mūsų įstaigos, didieji vartotojai ir prie cen-

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ 2020 m. vasario 18
d. pateikė derinti 2021 metų investicinį projektą „Druskininkų katilinės modernizavimas, įrengiant absorbcinį šilumos siurblį. Projekto
tikslas – padidinti katilinės efektyvumą, mažiausiomis sąnaudomis
užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams bei sumažinti aplinkos taršą.
Tuo tikslu numatoma įrengti absorbcinį šilumos siurblį, kurio pagalba bus atgaunama šilumos energija iš biokuru kūrenamų katilų išeinančių dūmų. Lietuvoje analogų dar nėra, toks techninis sprendimas yra įgyvendintas Latvijoje (Rygos šilumos tinklų įmonėje), taip
pat – Skandinavijos šalyse.
Absorbcinis šilumos siurblys būtų pastatytas, kad padidėtų dviejų esamų po 10 MW galios biokuru kūrenamų katilų efektyvumas.
Absorbcinio šilumos siurblio galia bus parenkama pagal vieno katilo galią, bet jis bus prijungtas prie abiejų katilų. Taip bus galima padidinti bet kurio dirbančio katilo efektyvumą.
Investicijos dydis – apie 762,7 tūkst. Eur. Iš Klimato kaitos programos planuojama gauti apie 152,7 tūkst. Eur paramą. Įgyvendinus
projektą, padidės katilinės gamybos efektyvumas, šilumos kaina
turėtų sumažėti 0,08 ct/kWh, metiniai CO2 išmetimai turėtų sumažėti apie 243 tonomis. Darbus planuojama atlikti 2021 metais.
Didžiausi įgyvendinti šilumos projektai Druskininkų
savivaldybėje:
2009 m. RK rekonstrukcija – 1,8 mln. Eur
2013 m. Biokuro projektas – 3,5 mln. Eur
2015 m. Biokuro projektas – 3,6 mln .Eur
Šilumos tinklų rekonstrukcija ir statyba – 5,9 mln. Eur
2018 m. Viečiūnų katilinės automatizavimas – 0,05 mln. Eur
2019 m. Leipalingio katilinės automatizavimas – 0,18 mln. Eur
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DARBDAVIŲ DĖMESIUI! SKELBIAMA 2020 M.
VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ
PROJEKTŲ ATRANKA
Užimtumo tarnyba skelbia 2020 metų vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką. Paraiškos subsidijai gauti priimamos
iki 2020 m. kovo 19 d. imtinai tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.
Projektų rengėjus, planuojančius 2020 m. įgyvendinti VUI projektus Druskininkų savivaldybės teritorijoje, kviečiame dalyvauti
mokymuose „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ir jų paraiškų
rengimas“. Mokymai vyks 2020 m. kovo 3 d. 14 val. Kauno Klientų
aptarnavimo departamento Druskininkų skyriuje, Vilniaus al. 30,
Druskininkai, 308 kab.
Informaciją VUI projektų rengimo klausimais teikia Užimtumo
tarnybos Skambučių centras telefonu 1883 ir Druskininkų skyrius. Kontaktinis asmuo – vyriausioji specialistė Laima Vilkancienė, tel. (8 313) 51656, el. paštas Laima.Vilkanciene @uzt.lt
Firminiai „Romnesos“ šakočių rageliai – tik 4,99 €!

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (Pramonės g. 4. LT-66181 Druskininkai. Tel./faks. (8 313) 51405; (8 313) 51028, el. p. info@dku.lt) Druskininkų savivaldybės teritorijoje teikia komunalinių atliekų surinkimo paslaugą iš individualių namų valdų, prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančių konteinerių aikštelių
bei įmonių, įstaigų ir organizacijų.
Primename, kad atliekų surinkimo dieną, konteineriai iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Prašome kitomis dienomis konteinerius laikykite savo kiemo teritorijoje. Jeigu konteineriai tuštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumti, atliekos
surenkamos kitą, pagal grafiką nustatytą dieną. Dėl kilusių nesklandumų (blogų oro sąlygų, didelių atliekų kiekių, remonto darbų) gali vėluoti atliekų surinkimas, todėl labai prašome gyventojus palikti konteinerius prie važiuojamos dalies, kol jie bus ištuštinti. Jei per dvi dienas konteineriai neištuštinami, atliekas kaupkite maišuose, ir jie kartu su kitomis atliekomis bus surinkti iš karto, pagerėjus privažiavimo sąlygoms, atliekų surinkėjo pasirinktu laiku arba kitą grafike nustatytą konteinerių ištuštinimo dieną.
Buitinės (komunalinės) atliekos surenkamos tokiu grafiku:
- iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių prie daugiabučių namų – kas trečią dieną;
- iš individualių namų: pagal nustatytą grafiką.
Pusiau požeminiai rūšiavimo konteineriai tuštinami pagal poreikį. Pastebėjus perpildytus konteinerius, prašome informuoti UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ tel. (8
313) 51028
STAMBIOSIOS ATLIEKOS (buities technika, baldai ir kitos didelių matmenų atliekos) surenkamos: - iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių prie daugiabučių namų Druskininkuose, Leipalingyje ir Viečiūnuose: pirmadienį – Druskininkų miestas; antradienį – Leipalingis, trečiadienį – Viečiūnai. Iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių nuo sodų ir garažų bendrijų renkamos 2 kartus per mėnesį: Druskininkuose, Leipalingyje ir Viečiūnuose: pirmadienį – Druskininkų miestas; antradienį – Leipalingio sen., trečiadienį –Viečiūnų sen.
Žaliosios ir stambiosios atliekos iš individualių namų valdų nerenkamos. Jos turi būti pristatytos į UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles adresu: Gardino g. 100-102, Druskininkai arba į Vytauto g., Leipalingis. Į šias aikšteles, gyventojai gali atvežti didžiąsias buities atliekas, elektros ir
elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas ir kitas stambiąsias atliekas.
Stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės yra skirtos šalinti įmonių veikloje ir gyventojų buityje susidarančias stambiąsias ir kitas atliekas.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Populiari siuntų ir poligrafijos įmonė „Ship Center“ – jau ir Druskininkuose

Prieš septynerius metus Lenkijoje įkurtas ir šiandien daugiau kaip 90 klientų aptarnavimo centrų valdantis tinklas nuo
2019 m. pradėjo savo veiklą ir
Lietuvoje. Franšizės pagrindu
Baltijos šalyse tinklą atstovaujančios UAB „Ship Center Baltic“ centrinė būstinė įsikūrusi
Kaune. O dabar Lenkijoje populiari siuntų ir poligrafijos įmonė
„Ship Center“ pradeda veiklą ir
Druskininkuose, „Biurui Plius“
patalpose.
Pagrindinės įmonės veiklos sritys – kurjerių siuntos, reklaminė spauda bei inovatyvių „Flash“
antspaudų gamyba.
Lietuvoje veikiantys „Ship Center“ klientų aptarnavimo centrai
gali pasiūlyti 6 kurjerių kompanijų, 17 siuntų siuntimo būdų po
vienu stogu. Klientams nereikia

gaišti laiko, ieškant priimtiniausio
siuntos išsiuntimo būdo – aptarnavimo centro darbuotojai iškart
pateikia visus galimus variantus. Išsirinkus labiausiai priimtiną siuntimo būdą ir kurjerių kompaniją, darbuotojai atlieka visus
būtinus siuntos registravimo formalumus. O tai labai aktualu, jei
siunta siunčiama į trečiąją šalį,
kai reikia sutvarkyti muitinės formalumus. Kadangi siuntos registravimą atlieka patyrę darbuotojai, klientas gali būti ramus, kad
visos procedūros įvykdytos tinkamai.
„Ship Center“ aptarnavimo centruose kiekviena siunta patikrinama, ar yra tinkamai supakuota ir,
jei reikia, sutvirtinama papildomai. Taip yra patogu klientui – jam
nebūtina pačiam pakuoti siuntą,
tai mielai padarys centro darbuo-

tojai. Juk ne kiekvienas turime
prisidėję dėžučių visiems gyvenimo atvejams.
Verta paminėti, kad, siunčiant
siuntą per „Ship Center“, siunta
vertinama pagal svorį, o ne dėžutės matmenis. Tai dažnai yra ribojama, pasirinkus kitą siuntimo
būdą – paštomatą. Be to, kiekvie-

nas paštomatas siūlo tik vienos
kurjerių kompanijos paslaugas.
Druskininkuose pradėjusiame
veikti „Ship Center“ padalinyje klientai galės užsisakyti poligrafinės spaudos paslaugas – nuo vizitinės kortelės iki stendų išorės
reklamai. „Ship Center“ savo klientams siūlo ir poligrafijos spaus-

tuvės, įsikūrusios Lenkijoje, paslaugas. Galima užsisakyti ne tik
spaudos, bet ir maketavimo darbus. Platus įrangos spektras leidžia konkurencingomis kainomis
atlikti ir mažo, ir didelio tiražo užsakymus.
Druskininkuose
atidarytame
„Ship Center“ padalinyje galite
rasti naujos kartos „Flash“ tipo
antspaudų, kurie palieka labai kokybišką spaudą – jį net galima
supainioti su poligrafine spauda.
Šie antspaudai pasižymi tyliu veikimu, praktiškai nesusidėvinčiu
mechanizmu ir be tušo papildymo
gali padaryti apie 15 000 spaudų
– 10-15 kartų daugiau, nei įprasti antspaudai. Šių antspaudų gamyboje naudojamas tik perdirbtas
plastikas, o tai labai svarbu mūsų
laikmečiu.
Visus šiuos produktus ir paslaugas galima užsisakyti apsilankius
„Ship Center“ Druskininkuose
arba bet kuriame padalinyje, taip
pat – interneto svetainėje www.
shipcenter.lt
Užsakymo Nr. MDR-243-01

Vasaris – sveikatingumo mėnuo
Baigiantis vasariui, norime
pasidžiaugti puikiais mūsų organizuotais
sveikatingumo
renginiais. Juk vasaris buvo
sveikatingumo mėnuo, skirtas
propaguoti sveiką gyvenimo
būdą, skleisti sveikatos priežiūros ir stiprinimo žinias bei
pakviesti miesto bendruomenę aktyviai praleisti laisvalaikį. Sveikatą stiprinantys renginiai padeda palaikyti žvalumą,
energiją bei atsparumą ligoms.
Labai svarbu į sveikatingumo
ugdymo ir sąmoningumo gerinimo procesą bei fizinio aktyvumo skatinimo renginius
įtraukti įvairių amžiaus grupių
žmones – vaikus, suaugusius
darbingo amžiaus ir pagyvenusius asmenis.
Išmėgino šalčio terapiją
Druskininkų miesto gyventojai
buvo pakviesti į paskaitą „Šalčio
terapijos esmė ir prasmė“, kurią
vedė sertifikuotas Wim Hof metodo instruktorius Arūnas Degutis.
Mokslinių tyrimai rodo, kad teisingas požiūris į šaltį padeda gerinti nervų sistemos būklę, stiprina
imuninę sistemą, mažina uždegimą ir skatina ilgaamžiškumą. Krioterapija, labiau žinoma kaip šalčio terapija, yra gydymo technika,
kurios metu kūnas ar tam tikra jo
dalis kelioms minutėms laikoma
ypač šaltoje temperatūroje. Ši terapija padeda raumenims atsigauti po sunkios veiklos, traumos
ar chirurginės procedūros, gydo
uždegimus, slopina patinimus,
palengvina raumenų, sąnarių ir
sausgyslių skausmą ir net sunormalizuoja nervų sistemos veiklą.
Ateinant nakčiai, šalčio entuziastai
buvo pakviesti pasinerti į Ratnyčėlės upelį K. Dineikos sveikatingumo
parke. Po maudynių susirinkusieji vaišinosi karšta žolelių arbata bei
šildėsi kaitrioje saunoje.
Pirties dieną – ypatinga programa
Pirties dieną druskininkiečiai bei
miesto svečiai susipažino su jos
nauda kūnui ir dalyvavo ypatingoje programoje „Grande“ pirtyje.
Nuo seno pirtis laikyta šventa
vieta, o kaitinimasis joje – dvasiniu ritualu. Per 10-20 buvimo pirtyje minučių širdies ritmas padaž-

Miestelėnai buvo pakviesti į „Aqua aerobiką“ – treniruotes vandenyje, skirtas sustiprinti
raumenims, pagerinti emocinę, fizinę būklę“/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Didelio dėmesio susilaukė renginys „Sveikos mitybos kelias“/Druskininkų savivaldybės
VSB archyvo nuotrauka

Pirties dieną druskininkiečiai bei miesto svečiai susipažino su jos nauda kūnui ir dalyvavo ypatingoje programoje „Grande“ pirtyje/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės VSB organizavo šiaurietiško ėjimo žygį, kuris buvo skirtas paminėti Valstybės atkūrimo dieną/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

nėja 50-70 proc., taip gerinama
širdies kraujagyslių veikla. Pirtis taip pat šalina stresą, atpalaiduoja raumenis ir mažina raumenų bei sąnarių skausmus, skatina
toksinų išsiskyrimą, degina kalorijas, valo odą, skatina gilų miegą ir padeda kovoti su ligomis.
Moksliniai tyrimai rodo, kad pirtis
pastebimai sumažina peršalimo
simptomus, o garinė pirtis su eukalipto natūraliais eteriniais aliejais padeda atsikratyti nemalonių sinusų uždegimų, peršalus ar
esant alergijai.
Šiaurietiško ėjimo žygis –
Valstybės atkūrimo dienai
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo šiaurietiško ėjimo žygį, kuris

buvo skirtas paminėti Valstybės
atkūrimo dieną. Leipalingio miestelyje susibūrė šiaurietiško ėjimo entuziastai. Prieš pasileisdami į žygį, jo dalyviai atliko apšilimo
mankštą ir susipažino su taisyklinga šiaurietiško ėjimo technika.
Renginio dalyviai žygiavo iki „Silvestro sodybos“ Talkūnų kaime.
Kvėpuodami gaiviu, pušimis kvepiančiu oru, grožėdamiesi gamta,
žygeiviai įveikė 8 kilometrų trasą.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi, kad šiaurietiškas ėjimas tampa
vis populiaresnis ir pritraukia įvairaus amžiaus bei skirtingo fizinio
pasirengimo gyventojus.
Sveikos mitybos teorinispraktinis užsiėmimas

Didelio dėmesio susilaukė renginys „Sveikos mitybos kelias“, kurio metu jo dalyviai mokėsi, gamino
bei ragavo grikių ir daržovių plovo
bei marokietiškų salotų. Susitikime
buvo pasakojama apie ajurvedinės
virtuvės principus bei ypatumus.
Renginio dalyviai sužinojo apie
prieskonių naudojimą bei jų vertingumą. Džiaugiamės, kad druskininkiečiai ir miesto svečiai domisi sveika mityba bei jos principais.
Smagios mankštos vandenyje
Vasarį – sveikatingumo mėnesį – miesto bendruomenei skirtos mankštos organizuotos Druskininkų sveikatingumo ir poilsio
centre AQUA. Miestelėnai buvo
pakviesti į „Aqua aerobiką“ – treniruotes vandenyje, skirtas su-

stiprinti raumenims, pagerinti emocinę, fizinę būklę. Miesto
bendruomenė aktyviai rinkosi bei
smagiai sportavo baseine, atliko
įvairius pratimus nugarai, šlaunims, klubams, sėdmenims, kojoms bei rankoms. Vėliau mankštos dalyviai laiką leido vandens ir
pramogų zonoje. Už suteiktą galimybę sveikatingumo mankštą organizuoti vandens parke dėkojame Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centrui AQUA.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skatina
nuolat užsiiminėti fizine veikla bei
propaguoti sveiką gyvenseną.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

8

2020 m. vasario 27 d.

Savaitraščio Nr. 243

Metodinė diena – Alytaus senamiesčio
pradinėje mokykloje
Vasario 18 dieną pradinio
ugdymo mokytojoms ir vadovams
buvo
organizuota metodinė išvyka į Alytaus
Senamiesčio pradinę mokyklą, kurioje surengta Alytaus
miesto pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų
metodinė diena „Saugi aplinka – ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“.
Šios išvykos iniciatoriai ir organizatoriai – Druskininkų
savivaldybės
administracijos švietimo skyrius ir Švietimo centras. Renginio tikslas
– dalijantis gerosiomis praktikomis, tobulinti pedagogų
efektyvios ugdymosi aplinkos
kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo profesines ir specialiąsias kompetencijas.
Pirmoje metodinės dienos dalyje praktines mokymosi dirbtuves vedė Alytaus miesto mokyklų mokytojai ir psichologai. Mūsų
pedagogai susipažino su dailės
terapijos taikymu, sprendžiant vidinius konfliktus, finansiniu raštingumu bei komandinio darbo įgūdžių formavimu pamokoje „Kaip
uždirbami pinigai?“. Visi sužinojo apie socialinio emocinio ugdymo olimpiados „Dramblys“ naudą,
siekiant vaiko emocinės gerovės,
dalyvavo pokalbio metodų pristatyme ir individualių konsultacijų
svarbos, siekiant vaiko asmeninės pažangos, aptarime.
Kartu su Alytaus miesto mokytojais druskininkiečiai diskutavo apie emocijų suvokimą ir
raišką pradiniame ugdyme, įtraukiojo ugdymo galimybes ir iššū-

Išskirtinis „Mango“ 20-mečio koncertas atkeliauja į
Druskininkus
Grupė „Mango“ kovo 20 d. Druskininkuose „Eglės sanatorijoje “ pirmą kartą pristatys 20-mečio koncertinę programą. Pasirodymo metu
išvysite specialiai šiam šou sukurtą choreografiją, vaizdo projekcijas,
gerbėjų laukia susitikimas ir su pirmojo sąstato nare Viktorija.
Koncerte skambės visų laikų geriausi „Mango“ hitai, jubiliejinė programa papildyta tokiais šlageriais kaip „Du pavasariai“, „Snaigės“.
Gerbėjų laukia ir išskirtinė galimybė pirmiesiems išgirsti naujausią
grupės dainą.

Alytaus miesto pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena
„Saugi aplinka – ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“ renginio dalyviams
suteikė vertingos patirties/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

kius. Kelių mokyklų psichologės
pasidalijo metodais ir būdais, padedančiais ugdyti mokinio elgesį.
Buvo pristatytos vaikų ir mokinių
socialinių emocinių kompetencijų
ugdymo galimybės, įgyvendinant
tarptautinę socialinio emocinio ir
finansinio raštingumo programą
„Aflatoun“.
Antroje renginio dalyje paskaitą „Mokykla kiekvienam“ skaitė
Vytauto Didžiojo universiteto psichologė Dovilė Jonušienė. Lektorė įsitikinusi, kad, sprendžiant
įtraukiojo ugdymo iššūkius, labai

svarbi mokytojo nuostata ir noras dirbti su individualių poreikių
turinčiais vaikais. Jos manymu,
gerų tarpusavio santykių pradžia
– teigiamas požiūris į vaiką, jo stiprybių pažinimas ir stiprinimas.
Refleksijos metu buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad
mokytojų mokymąsi, bendraujant
ir bendradarbiaujant bei dalijantis gerosiomis praktikomis, labai
svarbu tęsti ir toliau.
Druskininkų švietimo centro
informacija

Po Prezidento ir muzikos ekspertų įvertinimo „Pikaso” grįžta pas gerbėjus
Artėja jubiliejiniai grupės „Pikaso“ koncertai devyniuose Lietuvos miestuose šių metų vasarį ir kovą. Tavo
mieste – Druskininkuose, „Eglės sanatorijoje “ išskirtinis 20-mečio pasirodymas vyks 2020 m. kovo 14 d.
Pakili nuotaika ir naujų susitikimų koncertų salėse su gerbėjais ilgesys – tokios emocijos „Pikaso“ lydi,
kai neseniai sulaukė išskirtinio dėmesio iš šalies Prezidento Gitano Nausėdos.
Neseniai po vykusio Baltijos šalių vadovų susitikimo Rygoje Prezidentas Latvijos radijui iš visų lietuviškų kūrinių pasiūlė pagroti būtent „Pikaso“ dainą „Europos vidury“.
Paskutinę sausio mėnesio dieną įvykę muzikiniai apdovanojimai „M.A.M.A“ dar kartą įrodė, kad „Pikaso“ – viena ryškiausių grupių Lietuvos muzikinėje padangėje. Iš didžiausio muzikos renginio vaikinai grįžo su nominantų ženkliukais kategorijose „Metų grupė“ ir „Metų tradicinė popmuzikos grupė/atlikėjas (-a)“.
Pirmajame jubiliejinių koncertų ture per Lietuvą praėjusių metų pabaigoje „Pikaso“ sulaukė perpildytų
salių ir 8 000 gerbėjų ovacijų. Grupės nariai įsitikinę, kad artėjantys devyni 20-mečio koncertai viršys ir jų,
ir „Pikaso“ dainas vertinančių žmonių lūkesčius.
Įspūdingoje šventinėje programoje – geriausi visų laikų „Pikaso“ hitai ir naujausi kūriniai iš neseniai, po
šešerių metų pertraukos išleisto naujausio grupės albumo „Nesam šventuoliai“.
Muzikinis „Pikaso“ kelias prasidėjo 1999 metais, pirmasis albumas „Saulė“ tapo „auksiniu“, grupė pripažinta
geriausiu metų debiutu. Vaikinų grupė ne kartą pelnė dešimtis įvairių apdovanojimų. Apie neblėstantį populiarumą byloja ir socialiniai tinklai: grupės veiklą seka 100 000 gerbėjų, vaizdo klipai sulaukia milijoninių peržiūrų.
„Pikaso“ auksinių hitų kolekcijoje – kelių klausytojų kartų pamėgtos ir iki šiol atpažįstamos dainos: nuo
„Jis tau meluoja“, „Mano jausmai“, „Pravirkęs ruduo“, „Ramunė“, „Saulė“, „Ašarėlė“, „Baltas laiškas“, „Tyliai tyliai“, „Europos vidury“ iki pastarųjų metų populiariausių kūrinių.
Lietuvos pop muzikos scenoje grupė žinoma kaip nuoširdžių, romantiškų, meilę ir pozityvumą žadinančių dainų
atlikėjai. „Pikaso“ vaikinai – Haroldas, Valdas ir Rokas su nekantrumu laukia susitikimų su savo gerbėjais!
Pasinerkite į kerinčių ir malonius prisiminimus žadinančių „Pikaso“ dainų sūkurį, ženkite kartu su mylima grupe per skirtingas jos istorijos natas. Iki susitikimo jubiliejiniame koncerte kovo 14 d. „Eglės sanatorijoje“.!
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Konkurse „Dūdos gros...“ orkestras „Mikutis“
laimėjo visas savo kategorijos nominacijas
Juozas Mikolainis,
Druskininkų pučiamųjų instrumentų orkestro „Mikutis“ meno
vadovas ir dirigentas
Vilkaviškio kultūros centre vasario 7 d. surengtas pučiamųjų instrumentų orkestrų konkursas „Dūdos gros...“.
Jo organizatoriai – Vilkaviškio
jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras, Vilkaviškio muzikos mokykla bei Vilkaviškio
kultūros centras.
Konkurse dalyvavo septyni
pradedančiųjų ir pažengusiųjų kolektyvų kategorijų orkestrai: Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Atžalynas“
(vadovas Rimantas Gelgota),
Kalvarijos kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Remigijus Gecevičius),
Marijampolės kultūros centro
pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Audrius Pučinskas), Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų
instrumentų koncertinis orkestras „Šventė“ (vadovas Vincas
Bakšys), Vilkaviškio jaunimo
pučiamųjų instrumentų orkestro jaunučiai (vadovas Saulius
Mickevičius), Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas S.Mickevičius)
ir Druskininkų pučiamųjų instrumentų orkestras „Mikutis“ (vadovas Juozas Mikolainis). Nekonkursinėje programoje garbės
svečio teisėmis kartu su šokėjomis dalyvavo Kybartų kultū-

Druskininkų pučiamųjų instrumentų orkestras „Mikutis“ sėkmingai skina laurus konkursuose/Asmeninio archyvo nuotrauka

ros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Kybartai“ (vadovas
Donatas Ziegoraitis).
Vilkaviškis puoselėja senas orkestrinio muzikavimo tradicijas. Šį
miestą drąsiai būtų galima pavadinti Suvalkijos pučiamųjų instrumentų orkestrų sostine, nes jame
gyvuoja net du orkestrai – Vilkaviškio jaunimo ir jaunučių, o vos
už 16 kilometrų – legendinis Kybartų kultūros centro pučiamųjų
instrumentų orkestras „Kybartai“.
Orkestrų pasirodymus vertino
garbinga komisija: Lietuvos va-

rinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos prezidentas
Brass Band „Sklepučini“ meno
vadovas ir dirigentas Vilmantas
Vapsva, kompozitorius ir dirigentas Kazys Daugėla, o jos pirmininkas buvo Lietuvos pučiamųjų
orkestrų čempionato idėjos autorius, Brass Band „Aukštyn“ meno
vadovas ir dirigentas Remigijus
Vilys.
Anot konkurso organizatoriaus
S. Mickevičiaus, Druskininkų orkestro pasirodymas, jo sudėtis ir
skambėjimas jiems buvo nepa-

tirta egzotika. Nežiūrint to, kad
mūsų orkestras buvo pats jauniausias ir mažiausias, jame, skirtingai nuo kitų dalyvavusių, groja
vien mokiniai, mums pavyko aplenkti tituluotus ir patyrusius konkurentus bei pelnyti visas įmanomas nominacijas.
Druskininkų pučiamųjų instrumentų orkestrui „Mikutis“ buvo
įteikta Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos
padėka už meno puoselėjimą ir
sklaidą, dalyvavimą pučiamųjų instrumentų orkestrų konkur-

se „Dūdos gros...“, konkurso I B
laipsnio diplomas, XX-ojo Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato regioninio
turo vertinimo komisijos padėka
su aukštu 81,66 balo įvertinimu.
Praėjusiame čempionate mūsų
orkestrui buvo skirti 78,69 balai.
Pažymėtina, kad pagal kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams nuostatus (vertinant
kolektyvų meninį lygį, veiklą ir
pasiektus rezultatus), kolektyvui, įvertintam ne mažesne kaip
70 balų suma, gali būti suteikta
II aukšto meninio lygio kolektyvo
kategorija. Orkestro vadovas J.
Mikolainis šiame konkurse buvo
pripažintas geriausiu B kategorijos orkestrų dirigentu.
Dėkoju mokinių tėveliams, prisidėjusiems prie kelionės finansavimo, muzikos studijai „Mikutis“, apmokėjusiai legionieriaus
paslaugas.
Vasario 29 – kovo 1 dienomis
mūsų laukia filmavimai TV3 projekte „Lietuvos talentai. Super vaikai“, kovo 22 d. orkestras, vienintelis iš visos Alytaus apskrities,
dalyvaus Panevėžyje rengiamame XX-ame Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų čempionate. Jei atsirastų verslininkų ar pelningai dirbančių įmonių, galinčių
paremti jauną ir perspektyvų kolektyvą, galintį, kaip ir lig šiol, garbingai atstovauti ir garsinti mūsų
miestą prestižiniuose renginiuose, atsidėkotume orkestro atliekama muzika, profesionalų ne kartą
buvo aukštai įvertinta. Mūsų kontaktus galite rasti www.mikutis.lt
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Gydomojo, sportinio masažo specialistas,
masažuotojas Audrius Buzas
Išankstinė registracija tel. 8 679 04883
„Facebook“ paskyra „Gydomieji Sportiniai
Masažai Druskininkuose“

Užsakymo Nr. MDR-243-02

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

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

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

Tel. 8 674 61 640

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

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

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

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567

Parduodu šaldytus moliūgus, 1 kg kaina – 0, 75 Eur.

Tel. 8 616 15575

Darbui miške reikalingas traktorininkas,
turintis patirties. Tel. 8 616 43408
Fasadų šiltinimas, Poliestirolo klijavimas (armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
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Renginiai
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 29 d. 15 val. Ernesto
Žvaigždino (Klaipėda) parodos „Tapyba“ atidarymas. Paroda veiks iki
kovo 29 d.
Kovo 9 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje – poetinė impresija „Kelyje į Eldorado“, skirta Kovo 11-ajai.
Poeziją skaitys aktorė Virginija Kochanskytė (V. Kudirkos g. 13, Druskininkai)
Kovo 11 d. 14 val. Druskininkų
Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)
– „30 laisvės pavasarių“: šventinė įmonių, įstaigų, organizacijų, bendruomenių eisena; 30 laisvės varpų
dūžių; 30 laisvės laužų; vėliavos pakėlimas ir himno giedojimas; spalvinga laisvės malūnėlių pieva. Koncertuos Eurovizijos atrankos finalininkė
Kristina Radžiukynaitė-KaYra
Leipalingyje:
12 val. Šv. Mišios Leipalingio
Švenčiausios Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje
Po Šv. Mišių – vėliavos pakėlimo
ceremonija, himno giedojimas ir 30
bažnyčios varpų dūžių
Dainą „Lietuva brangi“ atliks Kauno miesto tautinio meno ansamblio
„Ratelinis“ dainininkai, skambės eilės, sveikinimai, bus apdovanojami
Kovo 11-ajai skirto šaškių ir šachmatų turnyro nugalėtojai
14 val. Laisvalaikio salėje – Kauno miesto tautinio meno ansamblio
„Ratelinis“ šventinis koncertas
Organizatoriai – Leipalingio laisvalaikio salė, miestelio bendruomenė, seniūnija

Užuojautos
Visada Mama liks su Jumis,
nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos,
rudenį – lapų šlamesy...
Mirus mylimai Mamytei Zofijai Dmitrijevai,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Svetlaną ir sūnų Aleksandrą.
DNSB „Pastogė“ gyventojai
Mirus Vytautui Bakanauskui,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Justiną ir dukrą Kristiną.
Kaimynai Zapasnykai ir Fremeriai
Mirus mylimai Mamai Anai Vasiliauskienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Neringą ir jos šeimą.
Liškiavos g. 3 namo gyventojai

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.
25 proc. nuolaida.
Turgaus g. 3, Druskininkai.
I-V nuo 8 iki 18 val.
Tel. 8 687 12363

Parodos

Nuo vasario 7 d. atsinaujinusioje muziejaus galerijoje veikia Adomo Varno paroda „Portretai“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. (M. K. Čiurlionio g.
37, Druskininkai)
Iki vasario 28 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g.
27) veiks fotomenininko Pavel Suščonok (Minskas) paroda „Grožio
nelaisvėje“
Iki kovo 2 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Tautos
laisvės diena“, skirta Vasario 16ajai (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 kovo 8 d. V. K. Jonyno namuose-galerijoje veiks Adomo Varno
paroda „Ponas Varnas nupiešė paveikslą“ (Turistų g. 9, Druskininkai)
Iki kovo 11 d. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje eksponuojama paroda „Augalų portretai“
(M. K. Čiurlionio g. 35)

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško Statybos darbų
vadovo arba meistro (susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės)
dirbti pilnu etatu (būtinas galiojantis kvalifikacijos atestatas, leidžiantis 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

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881

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

„The House“
Ieškome komandos
pastiprinimo.
Reikalingi virėjai/virėjos!
Kontaktinis tel.:
8 679 14738
El. p. Linas.jablonskas@
gmail.com

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
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2020.02.28 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 (subtitruota, kart.).
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.
22:50 Aštuntas puslapis.
00:35 Kvadratas.
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.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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 „Sparnai“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Kapitonas Amerika. Žiemos karys“.
00:05 „Žiauriai baisi naktis 2“.
02:00 „Taksi“.
03:40 „Pagrobti vaikai“.
05:15 „Naujakuriai“.
05:35 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.
09:00 „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 Bornas.
Galutinis tikslas.
23:15 Galutinis tikslas 5.
01:05 Saulės ašaros.
03:10 Bornas. Absoliutus pranašumas.
04:50 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Oponentai.
07.00 Skyrybos.
08.00 Greiti pietūs.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Prokuroras“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Kaimo akademija.
14.00 Mokslo ritmu.
14.20 Mažos Mūsų Pergalės.
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 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. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Prokuroras“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Nauja diena. Rubrika.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 „Pasaulis iš viršaus“.
06.50 „Pasaulio turgūs“.
07:00 „CSI. Majamis“.
07:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:55 „Stoties policija“.
09:55 „Paskutinis faras“.
10:50 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas.
23:30 Prezidento patikėtinis 2.
Spąstai teroristams.
01:15 „Nusikaltimų miestas“.
02:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:55 Programos pabaiga.

2020.02.29 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:25 Mažylis mieste.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ar išgelbėsime rifą?
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Spalvingas žirgelių gyvenimas.
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 Dainuok su manim.
23:10 Įprastas pasaulis.
00:35 Mes nugalėjom.
01:00 Aštuntas puslapis.
02:40 Europos kinas.
04:25 Mažylis mieste.
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 „Aštuonkojis Dipas“.
13:50 „Kačių motina“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Uošvių nepasirinksi“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Aš esu Tonia“.
23:25 „Persekiojama daktaro. Sugrįžimas“.
01:15 „Kikboksininkas 2. Sugrįžimas“.
02:50 „Henrio nusikaltimas“.
04:45 „Makgaiveris“.
05:30 „Naujakuriai“.
06:40 „Ponas Bynas“.
07:05 „Saugokis meškinų“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.
07:55 „Žmogus-voras“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.

09:20 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Vilis Vonka ir šokolado fabrikas.
11:00 Berniuko Rykliuko ir Lavos
mergaitės nuotykiai.
12:50 Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga.
15:05 Prarastasis.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš
ateivius.
21:20 PREMJERA Seni lapinai.
23:15 Pakvaišęs tėtis.
01:25 Bornas. Galutinis tikslas.
03:15 Programos pabaiga.
07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
08.30 „Neprijaukinti“.
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Nauja diena.
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“.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Pragaro viešbutis“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - Rytas.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai.
21:50 MANO HEROJUS Metro užgrobimas.
00:00 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų
iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai.
01:45 Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas.
03:20 Programos pabaiga.

2020.03.01 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 (subtitruota,
kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!

19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. Humoro programa.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Didysis stebuklas.
00:15 Bėgimas naktį.
02:25 Pasaulio dokumentika. Žemė.
Mūsų planetos prigimtis.
03:15 Pasaulio dokumentika. Didžioji Britanija iš paukščio skrydžio.
04:05 Šventadienio mintys.
04:35 Įprastas pasaulis.
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 „Pelenė“.
13:30 „Džekas milžinų žudikas“.
15:10 „Popieriniai miestai“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Alisa Veidrodžio karalystėje“.
21:45 VĖLYVAS VAKARO KINO
TEATRAS „Mechanikas: sugrįžimas“.
23:50 „Aligatorių alėja“.
01:35 „Kapitonas Amerika. Žiemos
karys“.
03:55 „Persekiojama daktaro. Sugrįžimas“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Žmogus-voras“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos namai.
09:55 KINO PUSRYČIAI Kalakutai.
Atgal į ateitį.
11:40 Piko valanda 2.
13:25 Kaukės sūnus.
15:15 Mano žmona – ragana.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 Lapkričio žmogus.
23:55 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias.
02:15 Seni lapinai.
03:45 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.
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.
06:30 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo čempionatas.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Pragaro viešbutis“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
CBet - Žalgiris.

19:30 Dūris skėčiu.
21:25 „Narkotikų prekeiviai“.
22:35 „Antrininkas“.
23:50 Metro užgrobimas 123.
01:40 Nuo sutemų iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai.
03:05 Programos pabaiga.

2020.03.02 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 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 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.
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.
02:05 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 Naujasis popiežius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Gaudynės“.
00:05 „Majų“ baikerių klubas“.
01:25 „Makgaiveris“.
02:15 „Greislendas“.
03:05 „Amerikietiška siaubo istorija“.
04:00 „Majų“ baikerių klubas“.
05:15 „Naujakuriai“.
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 Devyni jardai.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Lapkričio žmogus.
03:10 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
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08.00 Apie tave.
09.00 „24/7“.
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.
15.00 „Ragana”.
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 Andriumi
Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi.
01.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
02.10 Delfi dėmesio centre.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Ragana”.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika.
05.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
05.40 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:00 „CSI. Majamis“.
07:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:55 „Stoties policija“.
09:55 „Paskutinis faras“.
10:50 „Kobra 11“.
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 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pašėlę vyrukai 2.
00:00 Dūris skėčiu.
01:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:45 „Antrininkas“.
03:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:25 Programos pabaiga.

2020.03.03 d.
Antradienis
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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė.
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.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Visi mes žmonės“.
08:45 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „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
„Tramdantys ugnį“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:40 „Greislendas“.
02:30 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:20 „Makgaiveris“.
04:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
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 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Tobulas
apiplėšimas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:10 Devyni jardai.
02:55 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 „Ragana”.
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.
15.00 „Ragana”.
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 Andriumi
Tapinu.
01.30 Oponentai.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika.
05.00 Oponentai.
05.40 Kaimo akademija.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:50 „Paskutinis faras“.
10:45 „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 Ypatinga užduotis.
22:55 Pašėlę vyrukai 2.
01:35 „Nusikaltimų miestas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:10 Programos pabaiga.
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2020.03.04 d.
Trečiadienis
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 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
04:50 Muzikinis intarpas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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
„Sveiki atvykę į džiungles“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Sveiki atvykę į džiungles“.
23:55 „Perėja“.
00:55 „Makgaiveris“.
01:45 „Greislendas“.
02:35 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:30 „Perėja“.
04:20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:45 „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.
19:30 KK2.
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Šešios
kulkos.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Tobulas apiplėšimas.
03:15 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.00 Sėkmės gylis.
09.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana”.
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 „Ragana”.
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 Oponentai.
01.30 Gyvenimas.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana”.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Kryptys LT.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:50 „Paskutinis faras“.
10:45 „Kobra 11“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Bėgliai.
22:55 Ypatinga užduotis.
00:45 „Nusikaltimų miestas“.
01:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:30 Programos pabaiga.

2020.03.05 d.
Ketvirtadienis
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 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
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.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nuostabioji draugė.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kikboksininkas 3. Karo menas“.
23:55 „Perėja“.
00:55 „Makgaiveris“.
01:45 „Greislendas“.
02:30 „Salemas“.
03:25 „Perėja“.
04:20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:45 „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.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Viską
prisiminti.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Šešios kulkos.
03:35 Alchemija.
04:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
04:35 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Gyvenimas.
08.00 Visi savi.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Oponentai.
14.45 Antanas nori būti. Rubrika.
15.00 „Ragana”.
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 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Gyvenimas.
01.30 Skyrybos.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Skyrybos.
05.40 Vantos lapas.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:50 „Pėdsakas“.
10:45 „Kobra 11“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Neramumai Bronkse.
22:50 Bėgliai.
00:40 „Nusikaltimų miestas“.
01:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:25 Programos pabaiga.

4 asmenų šeima ieško išsinuomoti 2 arba 3 kamb. butą, pageidautina Vytauto g. arba Veisiejų g. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 630 71019
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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

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės 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
Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 663 57205

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

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

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

Tel. 8 624 34603

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

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

Išsinuomotų

Išsinuomočiau garažą Druskininkų savivaldybės ribose. Tel. 8
624 95000

Perka
Pirksiu sodo namelį, mokėsiu iki
13 000 Eur. Tel. 8 623 20014
Pirkčiau Gardino, Baravykų ar
gretimose gatvėse patalpas
(40-70 kv. m) dirbtuvei, sandėliavimui. Pageidautini langai ar galimybė juos įrengti, patalpos gali
būti apleistos, remontuotinos,
nesutvarkytais dokumentais.
Tel.8 610 39959

Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 kamb. butas, 2
a. Arti turgus, parduotuvės „Maxima“ ir „Iki“. Kaina – 38 000 Eur.
Tel. 8 686 69194
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
2 kambarių 53,65 kv. m butas 5
a iš 5 Merkinės g. Tvarkingas,
nebrangiai, be tarpininkų. Tel. 8
614 96329
1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir
„Iki“. Kaina – 39 tūkst. Eur. Tel. 8
686 69194
6 arų sodo sklypą sodų bendrojoje „Migla“. Yra elektra. Kaina –
6000 Eur. Tel. 8 612 20142
30 arų namų valdos sklypą su
elektra, 10 km nuo Druskininkų
(Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso
ežero, geras privažiavimas (asfaltas). Tel. 8 687 18489
Dviejų kambarių butą, Antakalnio
g. 18, 48, 50 kv.m. Tel. 8 621
92956
60 a namų valdos sklypas (Snaigupės kaimas) su gerais ūkiniais
pastatais, yra tvenkinys. Kaina –
34 000 Eur. Tel.: 8 678 81654, 8
684 72883
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
3 kamb. 69 kv. m butas naujos
statybos name Liškiavos g. su
autonominiu grindiniu dujiniu šil-

dymu, privačia automobilio saugojimo vieta ir uždaru kiemu. Tel.
8 638 85452
1 kambario butas Veisiejų g. 4 a,
35,30 kv. m. kaina – 25 tūkst. Eur
. Tel. 8 613 80442, 8 614 40701
Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių,
2 a butas Gardino g. Galimas
keitimas. Kalviškių, Gardino g.
nesiūlyti.
Tel. 8
683 98529
2 kamb. butą Gardino g. su baldais. Kaina – 21 800 Eur. Tel. 8
608 46455
2 kamb. 44, 18 m2 butas. Jaunystės g. 4 aukštas, Viečiūnuose. Kaina – 16 000 Eur. Tel.: 8
625 29382, 8 625 93924
1 kamb. butas 17 kv. m. Gardino
g. 2A, tel. 8 671 59773
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
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
2 kamb. 34 kv. m. 3 a iš 9. Tel. 8
610 91301

Kiti daiktai
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881
Naujas telefonas „Nokia 216“ už
40 Eur. Tel. 8 687 06308
3-jų padėčių funkcinė lova, kaina
– 350 Eur. Tel. 8 610 27959
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
Biuro kėdę „Happi“ (30 €), juostinį fotoaparatą „Olympus“(39 €),
barzdaskutes „Camry“ (15 €),
Philips (12 €), nenaudotus: išmanųjį laikrodį (19 €), išmaniąją
apyrankę (5€), kojų limfodrenažo
prietaisą (19 €), dviratį treniruoklį (labai geros būklės, 75 Eur),
buvo pirktas „Studio Moderno“.
Tel. 8 612 29462
Skubiai išparduodami įvairūs
baldai: dvigulė lova, trijų dalių
spinta, prieškambario spinta,
paveikslai ir kt. Tel. 8 600 38260
Naujas stalas, spalva – kaštono,
išmatavimai: 80 x 120 cm, prailgi-

namas. Tel. 8 616 91704
Parduodamas naudotas virtuvinis
kampas su stalu kaina 30 Eur.
Tel. 8 613 75031
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
Miškas, mediena, malkos
Pušinės malkos. Tel. 8 608
70658
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

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

Generatorių, starterių, siurblių
remontas.
Tel. 8 650 66517

Nuoma
Išnuomojamas 2 kamb. butas
Gardino g. su atskiru įėjimu, kaina – 200 Eur. Tel. 8 611 48844
Išnuomojamas garažas Ligoninės g. prie senos katilinės. Tel. 8
686 56787
Išnuomojamas sodo namelis prie
„Eglės“ san. 1 aukštas – 100 Eur.
2 a. – 80 Eur. Tel. 8 675 61036
2 kamb. butas Gardino g. 200
Eur + komunaliniai. Tel. 8 650
27321
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

Žemės ūkio produkcija
Bitinę faceliją, kviečius: vasarinius, žieminius, kvietrugius,
rugius ir šiaudus ritiniais. Tel. 8
616 11588
Avižos ir kviečiai. Tel. 8 690
19372

Parduodami dalimis: 1997 m. VW Passat 1,8 turbo, 110 kW, 1998 m. 1.9
TDI, 81 kW, 1999 m. Opel Astra, 1,6 l benzinas, 74 kW, 1999 m. Peugeot
406, 2, 0 D, 66 kW, 2000 m. VW Passat, sedanas, 1, 9 TDI, 85 kW, 2003
m. Opel Astra, 1.6 l benzinas, 2001 m. Mazda Premacy 2,0 TDI, 66 kW,
2007 m. Peugeot 307, 1,6 HDI, 80 kW, 2001 m. VW Sharan, 4 varomi ratai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel. 8 613 91192
Parduodami dalimis: 1988-1991 m. Audi 80, 1,8 benz. 2001 m. Ford
Focus, 1,6 benzinas. 1995 m. VW Passat 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m. VW Sharan, 1,9 TDI, 81 kW, 1996 m. Audi A6, 2,5 TDI, 103 kW, 1994 m. VWW Golf,
1,8 benz., universalas. 1997 m. Renault Scenic 1,6 benz. Tel. 8 613 91192

Parduodamas 3 k. (65m²) butas, 5/5 aukšte, Viečiūnuose.
Skambinti tel. 8 650 99556

Valo individualių namų kaminus
Druskininkų mieste ir apylinkėse.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Dėmesio!

Ieško darbo
30 m. vyras ieško pagalbinio
arba bet kokio darbo, tel. 8 679
03964
Moteris, turinti slaugės diplomą,
gali slaugyti ligonį, jį prižiūrėti.
Ilgametė patirtis. Tel. 8 626
48705

Dovanoja
Gal kas galėtų padovanoti sunkiai besiverčiančiam žmogui veikiantį telefoną? Tel. 8 675 61036

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 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

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Tel. 8 677 71255
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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

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai.

Tel. +370 698 72997

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

