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R. Bocisienė: „Gyventi kaime gali būti labai įdomu!“
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„Atgimimo“
mokykloje –
šventinė mero
pamoka
UAB „Malonės turtas“ vadovė, Neravų seniūnaitijos seniūnaitė R. Bocisienė jau šeštus metus ji įgyvendina įdomius projektus, kurie neraviškiams suteikia galimybių laisvalaikį leisti
smagiai ir prasmingai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

UAB „Malonės turtas“ vadovė, Neravų seniūnaitijos
seniūnaitė Rima Bocisienė
savo pavyzdžiu rodo, kad kaime gyventi gali būti įdomu,
nenuobodu ir net labai prasminga. Tuometinį Vilniaus pedagoginį universitetą, o vėliau KTU Tarptautinio verslo
administravimo
magistrantūros studijas baigusi moteris juokauja, kad pastaruoju
metu tenka vis dažniau grįžti prie pirmosios specialybės
ir daug bendrauti su vaikais.
Jau šeštus metus ji įgyvendina įdomius projektus, kurie
neraviškiams suteikia galimybių laisvalaikį leisti smagiai ir
prasmingai, o už įgyvendintą
projektą „Aš ir mano kaimas“
Neravų kaimo bendruomenei
įteiktas Krašto Aukso apdovanojimas.
Rima veiklų imasi ne tik Neravų bendruomenėje, laisvalaikiu ji vadovauja ir Druskininkų
vaikų dienos užimtumo centrui. Kaip sako pati moteris, jai
svarbu gyvenimui suteikti kuo
daugiau prasmės.
– Kodėl ėmėtės rašyti projektus ir organizuoti renginius?
Jums svarbu išjudinti Neravų
kaimo bendruomenę?
– Visos mano veiklos prasidėjo, kai prieš dešimtmetį įsikūrėme
Neravuose. Tuo metu ten pradėjo rastis daugiau šeimų su mažais

vaikais. Žaidimams vaikai pradėjo rinktis mūsų kieme, jų vis daugėjo... Dažnai svarstydavau, ką
įdomesnio su jais galima būtų nuveikti, kaip prasmingiau praleisti
jų laisvalaikį.
Norėjosi, kad mažieji savo laiką praleistų įdomiai, aktyviai,
jiems būtų smagu. Taip pamažu
gimė mintis vaikams organizuoti
įdomius renginius, išvykas ir vaikų vasaros stovyklas. Ir taip nuo
namų kiemo prasidėjo visos kitos
veiklos.
Susidomėjau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimais teikti projektus šeimoms.
Nusprendžiau pabandyti. Pavyko
gauti finansavimą šeimų veikloms.
Taip viskas pamažu įsisuko. Ir jau
šeštus metus mūsų bendruomenė „gyvena“ įvairiuose projektuose bei veiklose. Noras praturtinti ir
suburti kaimo bendruomenės šeimas, organizuoti turiningą laisvalaikį vaikams jau tapo mano gyvenimo dalimi.
– Ar pati Neravų kaimo bendruomenė aktyviai dalyvauja
projektinėje veikloje?
– Smagu, kad žmonės aktyviai
prisijungia. Žinoma, priklauso ir
nuo to, kokie renginiai organizuojami.
Tarkime, kalėdiniu laikotarpiu
bendruomenės renginiuose bei
edukaciniuose
užsiėmimuose
kasmet sulaukiame vis daugiau
dalyvių. Džiugu!

– Kurie iš renginių sulaukia
didžiausio dėmesio? Kokios
veiklos patraukliausios vaikams? Ne paslaptis, kad juos
kaskart vis sunkiau nustebinti
ir sudominti.
– Neravuose per pastaruosius šešis metus organizavome
daugybę įvairių renginių, juose dalyvavo Neravų kaimo bendruomenės vaikai, jaunimas ir
suaugusieji. Džiaugiamės, kad
mūsų kaime vaikams sudarytos
galimybės kokybiškai leisti laisvalaikį ir įsitraukti į bendruomenės veiklas. Organizuojamos
kūrybinės stovyklos vaikams,
socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai, renginiai šeimoms.
Veiklose dalyvauja įvairaus amžiaus vaikai ir suaugusieji.
Žinoma, šiandieninius vaikus tikrai labai sunku nustebinti. Ir kasmet tas iššūkis sudominti jaunąją kartą didėja. Pastebėjau, kad
iš visų vykdomų veiklų jiems labiausiai patinka vaikų vasaros
stovyklos, kurios tampa vis populiaresnės. Jose dalyvauti nori ne
tik neraviškiai – prašosi priimami
ir druskininkiečiai. Norinčiųjų vis
daugėja, todėl nusprendėme organizuoti dvi stovyklas – atskirai
berniukams ir mergaitėms.
Iš patirties žinau, kad vaikams
visada patinka kelionės ir ekskursijos. Daug įspūdžių jie patyrė, kai organizavome išvykas į
kaimyninį Gardiną, Trakus, filmų
peržiūras bei operos ir baleto tea-

tro spektaklius.
– Ką Jums pačiai suteikia tokia veikla? Iš kur tas noras padėti žmonėms?
– Norisi gyvenimą gyventi prasmingai, džiaugtis, kurti, negalvojant vien tik apie save. Nesinori
vien tik paskęsti gyvenimo rūpesčiuose ir rutinoje, nes, matydama
vaikus, noriu, kad jie prasmingai
praleistų laisvą laiką. Šios savanoriškos veiklos man padeda realizuoti save.
O noras išlikti neabejingai tikriausiai ir verčia mane rūpintis
žmonėms. Galbūt tą jausmą paveldėjau iš mamos? Kur bebūčiau, jis visada pasireikšdavo.
– Kaip Jūsų pačios šeima –
vyras ir vaikai – priima Jūsų visuomeninę veiklą?
– Labiausiai ir džiugina tai, kad
šeima noriai prisijungia ir visur
kartu aktyviai dalyvauja. Mano
idėjas palaiko ir vyras Giedrius,
kuris, kaip savanoris, dalyvauja vasaros stovyklose, prisideda
prie įvairių veiklų. Visur dalyvauja ir vaikai – Dominykas bei Emilija. Mums visiems tokia veikla labai svarbi.
Man iš tikrųjų norisi dalintis tuo,
ką turiu, ką sugebu, ką moku, kad
visiems, kurie gyvena mūsų bendruomenėje, ir ne tik, būtų įdomiau gyventi.
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Naujasis mero patarėjas S. Kazakevičius: „Žmogui, kuris siekia tobulėti,
tenka priimti nestandartinius sprendimus ir judėti į priekį“
Ketvirtadienį buvęs Druskininkų savivaldybės Tarybos
narys Simonas Kazakevičius
pradėjo eiti mero patarėjo pareigas. Kovo 10 d. jis pasitraukė iš Tarybos nario pareigų, kadangi įstatymas numato, kad jo
naujoji veikla nesuderinama su
Tarybos nario darbu.
– Druskininkų savivaldybės
taryboje dirbote beveik metus.
Kokie Jums buvo šie metai?
– Buvo labai įdomu pajausti, pamatyti Druskininkų savivaldybės
gyvenimą iš vidinės pusės – ne
kaip gyventojui, o kaip svarbiausių miesto sprendimų priėmėjui.
Įprastai miesto gyventojai mato
ir jaučia dažniausiai tik tam tikrų
sprendimų rezultatus, pastebi,
kad mieste yra pokyčių, bet nesusimąsto, kokia vieno ar kito teisės akto eiga, kokį kelią jis nuėjo, kol išvydo dienos šviesą, su
kokiu pasipriešinimu ir trukdžiais
susidūrė. Dirbdamas Taryboje,
buvau išrinktas į Ūkio ir kurorto plėtros komitetą, tačiau savo
noru dalyvavau ir kitų komitetų
veikloje. Maloniai nustebino profesionalus Savivaldybės administracijos darbas. Dažnai, specialistams pristatant sprendimų
projektus, net sunku buvo sugalvoti jiems klausimų, taip išsamiai
ir visapusiškai būdavo išnagrinėti
visi klausimo niuansai. Gaila, bet
kai kurie opozicijos nariai komitetų posėdžius praleidinėja, Ta-

Buvęs Druskininkų savivaldybės Tarybos narys S. Kazakevičius nuo ketvirtadienio pradėjo eiti mero patarėjo pareigas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

rybos posėdžių metu trukdo darbą nepagrįstomis replikomis ir
klausimais, į kuriuos jau buvo atsakyta komitetų metu, prieš kameras kuria intrigas, taip siekdami sukurti iš piršto laužtą dramą.
Bet kokiu atveju, darbas Taryboje buvo naudinga patirtis. Noriu
nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie už mane balsavo ir manimi tikėjo. Nuo atsakomybės nebėgu,
manau, kad naujose pareigose
taip pat turėsiu dideles galimybes atstovauti ne tik savo rinkėjams, bet ir visiems miesto gyventojams.
– Kodėl mero patarėjo pozicija? Kas lėmė tokį Jūsų pasirinkimą?

– Viskas susidėliojo tarsi savaime. Po 11 sostinėje praleistų metų
grįžęs į gimtąjį miestą, aktyviai įsiliejau į visuomeninį gyvenimą: priklausau Druskininkų klubui, vienijančiam aktyvius verslininkus,
esu nepartinio judėjimo asociacijos „Už Druskininkus“ valdybos
narys, kuriai vadovauja R. Malinauskas ir su kurios sąrašu ėjome
į savivaldybės Tarybos rinkimus,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos tarybos narys, o 2019 buvau išrinktas ir į Savivaldybės tarybą. Sulaukęs mero R. Malinausko kvietimo
prisijungti prie jo komandos, nemeluosiu, buvau maloniai nustebintas tokio pasitikėjimo. Sprendimą imtis mero patarėjo pareigų
priėmiau atsakingai, ilgai svars-

čiau, kadangi tai yra didelis posūkis mano karjeroje. Esu įgijęs Mykolo Romerio Teisės ir Valdymo
bakalauro, Verslo teisės magistro
laipsnį, po studijų dirbau privačiose verslo įmonėse. Pastaruosius
11 metų tarptautinėje kompanijoje – bendrovėje Telia Lietuva užėmiau vadovaujančias pareigas, su
žmona įkūrę ir sėkmingai vystome
šeimos verslą apgyvendinimo srityje Druskininkuose bei kitus verslo projektus. Manau, kad, dirbdamas naujosiose pareigose, turėsiu
daugiau galimybių išnaudoti savo
aktyvumą, patirtį bei inovatyvias
idėjas. Visada laikiau teigiamu dalyku, kai kvalifikuoti privataus sektoriaus darbuotojai pasirenka dirbti valstybės tarnyboje, atsinešdami
tarptautinių patirčių, efektyvių valdymo metodų, naujų įžvalgų. Lemiami argumentai, kurie padėjo
apsispręsti, – darbas savo gimtajam miestui su labai kompetentinga komanda ir labai stipriu lyderiu R. Malinausku, iš kurio tikiuosi
daug pasimokyti.
– Kokius tikslus sau keliate
naujose pareigose?
– Visų pirma, ketinu panaudoti
versle sukauptą patirtį – strateginį mąstymą, efektyvų planavimą,
projektų valdymą, darbą su komanda. Meluočiau, jei sakyčiau,
kad visas Savivaldybės kuruojamas sritis jau išmanau. Dar daug
ko teks išmokti, suprasti, įsigilinti,
perprasti. Bet man patinka iššū-

kiai, todėl ketinu augti ir tobulėti,
kaip asmenybė. Manau, kad buvimas tam tikroje komforto zonoje
trumpą laikotarpį gal ir būna smagus, bet ilgesnį laiką jis jau tampa
kliūtimi asmenybės augimui, įgūdžių tobulinimuisi... Todėl žmogui, kuris visą laiką siekia tobulėti, tenka priimti nestandartinius
sprendimus ir judėti į priekį.
– Kaip į Jūsų sprendimą imtis
mero patarėjo pareigų reagavo
šeima?
– Visus svarbiausius gyvenimo
sprendimus, kurie kaip nors liečia ar gali paliesti mano šeimą,
mes priimame kartu, pasitarę. Ši
pareigybė yra vieša, ir niekam ne
paslaptis, kaip greitai galima, pasitelkus juodąsias technologijas,
apdergti žmogų, jo šeimą, turint
tam tikrų savų tikslų, tai buvo vienas iš didžiausių klaustukų dėl šio
sprendimo. Tačiau ne tokioje baimės Lietuvoje mums norisi gyventi, todėl drąsiai žiūriu į priekį.
– Kokių pomėgių turite? Kaip
leidžiate laisvalaikį?
– Su žmona Rūta auginame 12
metų sūnų Gabrielių ir aštuonerių
dukrą Gabiją. Beveik visas laisvalaikis yra skiriamas šeimai, mėgstame aktyvias pažintines keliones
kartu, ekstremalius žygius gamtoje. Aš pats reguliariai sportuoju gamtoje, lankau jogą. Skaitau
knygas, daugiausia – istorines ir
analitines.

Savivaldybė skatina visuomenės sveikatos veiklos iniciatyvas

Įgyvendinami visuomenės sveikatos projektai padeda ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką ir prevenciją, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę/VSB ir „Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Savivaldybė kasmet skelbia
projektų konkursus kultūros,
sporto, visuomenės sveikatos ir socialinės veiklos srityse bei skiria lėšų įdomiausių
projektų įgyvendinimui. Druskininkų bendruomenę supažindiname su įdomiausiais ir
aktualiausiais 2020 metų projektais. Straipsnių ciklo ketvirtojoje publikacijoje – Visuomenės sveikatos projektai.
Paskelbus konkursą teikti paraiškas Visuomenės sveikatos
projektams, Savivaldybė sulaukė 21-os paraiškos, jas pateikė
įvairios asociacijos, viešosios įstaigos, bendruomenės, mokymo
įstaigos. Finansavimui buvo atrinkta 13 projektų.
Šiemet numatyta ir viena ne-

konkursinė priemonė. Bendruomenės sveikatos tarybos narių
siūlymu, bus atliekamas profilaktinis ugdymo įstaigų darbuotojų
patikrinimas, kuriam planuojama
skirti 3 tūkst. 800 eurų.
Savivaldybė šiuos konkursinius
projektus finansuoja ir savarankiško biudžeto lėšomis, kur projektams numatyta skirti 60 tūkst.
eurų, ir iš Savivaldybių aplinkos
apsaugos rėmimo programos
(SAARP) lėšų, kurioje visuomenės sveikatos projektams skirta
31 tūkst. 800 eurų.
Projektų atrankai kasmet Administracijos direktoriaus įsakymu
sudaroma komisija, kuriai šiemet
vadovavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Violeta Grigorienė.

Skiriant paramą pateiktiems
projektams, buvo atsižvelgta į projektų atitikimą numatytiems prioritetams. 2020 m. prioritetinės sveikatinimo kryptys,
pagal kurias buvo teikiamos visuomenės sveikatos projektų
paraiškos, buvo šios: 1. Psichikos sveikatos stiprinimas; 2. vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas; 3. sveikatos
stiprinimas ir gerinimas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius;
4. lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencija; 5. asmens ir
visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas; 6. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencija.
Net 60 tūkst. eurų buvo paskirta Druskininkų ligoninės Chirurgi-

jos skyriaus paslaugų gerinimui.
Už šias lėšas ligoninė įsigys narkozės aparatą, medicininių instrumentų plovimo mašiną. Šio
projekto lėšos pagerins teikiamų
paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Lėšų buvo skirta ir Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro pateiktam naujam projektui „Psichikos sveikatos stiprinimas Druskininkų savivaldybėje“, kuris skirtas stiprinti
Druskininkų bendruomenės pedagogų psichinę sveikatą. Pusšimčiui pedagogų, pasitelkus
specialistus, visus metus bus rengiami specialūs užsiėmimai.
Lėšų buvo skirta ir jau ne vienerius metus vykdomiems tęstiniams projektams, susijusiems
su cukrinio diabeto, alkoholio vartojimo prevencija, narkotinių me-

džiagų pėdsakų aptikimu, psichosocialinių paslaugų teikimu
onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams.
Paramos sulaukė ir dviejų senjorų organizacijų pateikti projektai, skirti sveikai gyvensenai ir ilgaamžiškumui skatinti, taip pat
Jaunimo užimtumo centro pateiktas projektas „Be streso“.
„Manau, kad mums pavyko atrinkti projektus, geriausiai atitinkančius mūsų bendruomenės poreikius. Be jau ne vienerius metus
vykdomų tęstinių projektų, šiemet
turime ir vieną naują, skirtą pedagogų psichinei sveikatai gerinti. Mano nuomone, šis projektas
labai naudingas ir savalaikis“, –
sakė Visuomenės sveikatos projektų atrankos komisijos vadovė
V. Grigorienė.
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„Atgimimo“ mokykloje – šventinė mero pamoka

Meras R. Malinauskas pirmadienio rytą mero kabinetą trumpam iškeitė į improvizuotą
klasę – jis „Atgimimo“ mokyklos moksleiviams pravedė šventinę pamoką/Laimučio Genio nuotraukos

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui, prisimename, kaip
per šį istorinį laikotarpį pasikeitė mūsų šalis ir miestas.
Druskininkų
savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas
pirmadienio rytą mero kabinetą trumpam iškeitė į improvizuotą klasę – jis „Atgimimo“ mokyklos moksleiviams
pravedė šventinę pamoką.

Gausiai į mokyklos salę susirinkusius moksleivius su artėjančia Kovo 11-ąja pasveikino
„Atgimimo“ mokyklos direktorė
Danutė Časienė. Ji pasidžiaugė
moksleivių pilietiškumu, patriotiškumu ir paprašė merą įteikti dovanas Kovo 11-osios proga
savo klases gražiausiai papuošusiems moksleivių kolektyvams.
Meras papasakojo mokslei-

viams apie tai, kaip per tris dešimtmečius pasikeitė Druskininkai, kokie svarbūs projektai
buvo įgyvendinti per tą laikotarpį, kokie nauji planai ateityje laukia Druskininkų.
Salėje sėdėję moksleiviai
buvo pakviesti sudalyvauti improvizuotoje viktorinoje, kurioje
jiems teko prisiminti mero pristatyme paminėtus faktus apie
Druskininkus. Žinančiųjų teisin-

gus atsakymus buvo tikrai daug
– akivaizdu, kad mero pasakojimo moksleiviai klausė ypač
atidžiai.
Kai vaikams buvo pasiūlyta užduoti klausimų merui, pakilo rankų miškas. Moksleiviai domėjosi,
kada ir kur bus pastatytas naujas prekybos centras, kokių naujų pramogų atsiras Druskininkuose, kada mieste bus atidarytas
kino teatras. Meras konkrečiai

atsakė į visus jaunųjų druskininkiečių klausimus.
Mero pamoka užtruko, kaip ir
dera, 45 minutes. Įsimintina tai,
jog visą tą laiką vaikai buvo dėmesingi ir atidūs.
Pamokos pabaigoje mokyklos
direktorė padovanojo merui
R.Malinauskui trispalvį šventinį šaliką, o moksleiviai padeklamavo pačių sukurtą patriotinį eilėraštį.

Per JUC gimtadienį – kelionė laiku
Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) smagiai
paminėjo 22-ąjį savo gimtadienį ir pakvietė į linksmą ir
kūrybišką renginį. Į gimtadienį susirinkusius JUC darbuotojus ir šventės svečius
pasveikinęs Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavčius palinkėjo daug naujų idėjų bei jaunatviškos energijos.
Renginio metu jaunimas ir
JUC darbuotojai pasirodė spektaklyje „Žvilgsnis į dabartį“.
Žiūrovai „laiko mašina“ galėjo nukeliauti į 2042 metus, kur
žmonių galvose įmontuotos
paieškos sistemos, prisiminimai
iškyla sumontuotų filmukų vaizdiniais, o barmenus pakeitė hologramos, todėl kiekvienas gy-

22-ąjį savo gimtadienį minėjęs JUC pakvietė į linksmą ir kūrybišką renginį/JUC archyvo nuotrauka

Mero pavaduotojas L. Urmanavčius
JUC kolektyvui palinkėjo daug naujų idėjų bei jaunatviškos energijos/JUC archyvo nuotrauka

vas susitikimas bei pokalbis su
žmogumi yra neįkainojamas ir
toks netikėtas.
Renginyje pasirodė Aleksėjus
Muravjovas, Silvijos Miciulevičiūtės šokių kolektyvas, gatvės šokių komanda J&J „United“, „Druskininkai Runners“ ir Druskininkų
jaunimas, atlikęs vaidmenis pasirodyme „Žvilgsnis į dabartį“.
Gimtadienyje buvo pristatyta vaizdo medžiaga, kurioje atsispindėjo pagrindiniai 2019 metų
renginiai ir JUC iniciatyvos bei
vykdomos veiklos. Gimtadieniui
buvo ruošiami specialūs pasirodymai persipinantys šokiu, parkūru ir audiovizualiniu menu.
Pasibaigus renginiui, jaunimas
sugužėjo į choreografijos salę,
kurioje drauge dalijosi renginio
įspūdžiais, valgė picas.

Druskininkuose – konferencija apie kūrybiškumą ir inovacijas
šiuolaikinėje mokykloje
Kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą, pritaikyti inovacijas ugdymo procese, kokie iššūkiai
laukia, formuojant kūrybišką
asmenybę? Šias ir dar daug
kitų temų nagrinėjo į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklą
susirinkę pedagogai iš visos
Lietuvos bei svečiai iš užsienio. Penktadienį ten surengta
mokslinė-praktinė konferencija „Kūrybiškumas ir inovacijos
– sėkmingos 21 a. mokyklos
būtinybė“.
„Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė sakė, kad jos
vadovaujama mokykla jau daugiau nei du dešimtmečius dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose. Ji pasidžiaugė,
jog ši konferencija – puiki galimybė įvairaus amžiaus pedagogams pasidalinti savo patirtimi,
ugdant moksleivių kūrybiškumą.
„Ta mūsų patirtis – gerų idėjų
bankas, kaip virusas, kuris sklinda daug greičiau nei corona“, –
kalbėjo direktorė.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius pasveikino konferencijos dalyvius ir akcentavo vis
didėjančią moksleivių kūrybiškumo svarbą/Laimučio Genio nuotrauka

Konferencijos dalyvius pasveikinęs Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasveikino konferencijos dalyvius ir akcentavo vis
didėjančią moksleivių kūrybiškumo svarbą: „Anksčiau kūrybiškumą mes priskirdavome la-

biau meno kategorijai, o dabar
tai daug platesnė sąvoka, todėl
labai svarbu apie tai diskutuoti ir
dalintis savo įžvalgomis.“
Konferencijoje, kurią organizavo Druskininkų „Atgimimo“ mokykla ir Švietimo mainų ir paramos
fondas, dalyvavo visų Druskinin-

Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje surengtoje konferencijoje „Kūrybiškumas ir inovacijos – sėkmingos 21 a. mokyklos būtinybė“ dalyvavo pedagogai iš visos Lietuvos bei svečiai iš užsienio/Laimučio Genio nuotrauka

kų savivaldybės mokyklų pedagogai, taip pat svečiai iš Vilniaus,
Kauno, Alytaus, Marijampolės,
Jurbarko, Lazdijų mokyklų.
Tarptautinės konferencijos statusą šiam renginiui suteikė studento iš Japonijos Yuta Muka-

bayashi perskaitytas pranešimas
apie vaikų ugdymo tradicijas Japonijoje.
Iš viso konferencijoje buvo perskaityta per tris dešimtis pranešimų, organizuoti idėjų pristatymai
Darbo grupėse.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų iššūkiai ir pokyčiai per

30 Nepriklausomybės metų

1999-ųjų pabaigoje jau nieko nebestebino apleisti pastatai, kurortas palaipsniui nyko: viena po kitos bankru- 2003 m. po renovacijos atidaryta Druskininkų gydykla nestovi vietoje, nuolat pasiūlo naujovių – rekonstravus dalį vonių
tavo įmonės, užsidarinėjo sanatorijos, turistų praktiškai nebuvo/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka skyriaus, dabar čia siūlomas Lietuvoje dar nematytas kompleksas ir pristatoma unikali sveikatingumo programa „Sveikatos ratas“/Centro AQUA archyvo nuotrauka

Šiandien Druskininkus palankiai vertina įvairių sričių ekspertai. Turizmo rinkodaros
ekspertas, projekto WeloveLithuania.com įkūrėjas Simonas Rudaminas pabrėžė, kad
Druskininkai gali būti pristatomi vienu iš sėkmingiausių pavyzdžių Lietuvoje, kaip, dirbant
nuosekliai su pasirinktomis užsienio rinkomis, matomas nuolatinis turistų augimas. KTU
profesorius, hab. dr. Gediminas Merkys, atlikęs Druskininkų gyventojų ir kurorto svečių
apklausą, viešai pažymėjo, kad
kurorto svečiai sužavėti Druskininkais, vertinimai itin pa-

lankūs, o juk šiuolaikinis vartotojas – pretenzingas, matęs
pasaulio, išmano paslaugos
standartą. Aukštus įvertinimus
Druskininkams kasmet skiria Lietuvos laisvosios rinkos
institutas, bankas „Citadelė“,
identifikuojantis ekonomiškai
stipriausius šalies regionus ir
kiti ekspertai.
Prezidentas Valdas Adamkus
yra sakęs: „Druskininkus seniai
laikau pavyzdžiu kitiems Lietuvos
miestams. Atrodytų, ne taip seniai apie jūsų kurortą buvo sakoma: liūdnas, apleistas ar net merdintis. Tačiau žmonių pastangos
ir valia, išmintis ir bendrystė daro

Padovanokime pušelių
Druskininkams

Pušelės iš gyventojų sklypų iškasamos specialiu sodintuvu, vežamos į miesto viešąsias
erdves ir ten pasodinamos/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Prasidėjus pavasariui, druskininkiečiai kviečiami dalyvauti
jau beveik dešimtmetį vykstančioje akcijoje, suteikiančioje galimybę padovanoti savo miestui
privačiuose sklypuose augančius medelius.
Siekdami, kad kurorto apželdinimo darbai būtų vykdomi dar efektyviau, o Savivaldybės gyventojai prisidėtų prie Druskininkų
gražinimo, kviečiame padovanoti
Druskininkams Jūsų privačiuose
sklypuose ne vietoje išaugusius
medelius, ypač – pušeles nuo 1,5
iki 2,5 metrų aukščio.
Kaip sakė Druskininkų savival-

dybės paslaugų ūkio direktorė Birutė Jonušauskienė, pušelės iš
gyventojų sklypų bus iškasamos
specialiu sodintuvu, nuvežamos į
miesto viešąsias erdves ir ten pasodinamos.
Šiemet šios akcijos dalyvių laukia naujovė – pušeles padovanoję druskininkiečiai galės sužinoti,
kurioje Druskininkų vietoje pasodintas jų dovanotas medelis ir galės stebėti, kaip jis auga.
Dėl išsamesnės informacijos
kviečiame kreiptis į Druskininkų paslaugų ūkio direktorę B.
Jonušauskienę tel. (8313) 58
024, 8 611 24722.
Druskininkų savivaldybės informacija

didelius darbus“.
Prireikė ne vieno dešimtmečio,
kad kurortas sulauktų tokių vertinimų.
1990-aisiais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą Druskininkai
pasitiko, kaip žinomas ir klestintis
buvęs Sovietų sąjungos kurortas.
Tuo metu praktiškai visos sanatorijos buvo valstybinės, orientuotos
tik į gydymą ir sveikatos atstatymą, jas šimtu procentų užpildydavo profesinės sąjungos, dalinusios
Druskininkų sanatorijų kelialapius
žmonėms iš visos tuometės Sovietų sąjungos. Tada nereikėjo
lenktyniauti nei dėl paslaugų kokybės, nei dėl paslaugų gausos – tu-

ristų srautais buvo pasirūpinta.
Atkūrus Nepriklausomybę, pasikeitus politinei santvarkai ir ekonominei situacijai, nutrūkus buvusiai sistemai, kuri užpildydavo
kurorto sveikatinimo įstaigas,
Druskininkai žingsnis po žingsnio
ėmė prarasti savo populiarumą.
Valstybė nuolat mažino finansavimą kurorto sveikatinimo įstaigoms – kurortas palaipsniui nyko:
viena po kitos bankrutavo įmonės, užsidarinėjo sanatorijos, turistų praktiškai nebuvo. 1999-ųjų
pabaigoje jau nieko nebestebino
pastatai užkaltais langais, išjungtas vakarinis apšvietimas, duobėtos gatvės, didžiulė bedarbystė.

Naujas Druskininkų laikotarpis
prasidėjo 2000-aisiais, kai buvo
patvirtinta nauja strategija ir vizija kurortą plėtoti ne tik sanatorinio
gydymo, bet ir poilsio, pramogų,
komercinio sporto ir kultūrinio turizmo kryptimis. Tai davė pastebimų rezultatų, dėl kurių Druskininkai tapo tokie, kokie yra šiandien.
Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmečio proga nusprendėme
apžvelgti Druskininkų iššūkius
ir pokyčius: kaip keitėsi ir augo
kurortas. Nuo šiol kiekviename
„Mano Druskininkai“ numeryje
rasite išskirtinę rubriką, kurioje –
kurortui svarbūs faktai ir istoriją
menančios nuotraukos.

Nugalėtojų taurė – „Alėjos ąžuolo“ krepšinio komandai
Savaitgalį Druskininkų sporto centre pasibaigė ir 2019-2020
metų Druskininkų savivaldybės
krepšinio čempionatas. Antrame pusfinalyje „Alėjos ąžuolas“
rezultatu 96:60 nugalėjo „Krantinė 3000“ komandą ir pateko
į čempionato finalą. Nugalėtojams 35 taškus pelnė R. Bitinas,
24 taškus pelnė M. Lisajevičius.
„Krantinė 3000“ komandoje rezultatyviausiai žaidė 11 taškų
pelnęs D. Kurminas ir 10 taškų
pelnęs L. Bankieta. Kitame pusfinalyje „D&D“ rezultatu 85:66
nugalėjo „Techpro“ komandą ir
pateko į čempionato finalą. Nugalėtojams 21 tašką pelnė T.
Mickevičius, 18 pridėjo D. Rinkevičius. „Techpro“ komandoje rezultatyviausias buvo 29 taškus
pelnęs M. Kibildis.
Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio čempionato rungtynėse dėl 3 vietos susitiko „Krantinė
3000“ ir „Techpro“ komandos. Po
įtemptos kovos rezultatu 80:75 pergalę šventė „Techopro“ komanda.
Nugalėtojams 26 taškus pelnė M.
Kibildis, „Krantinė 3000“ komandoje rezultatyviausiai žaidė 27 taškus
pelnęs G. Muzikevičius. 14 taškų

Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato nugalėtojai – „Alėjos ąžuolo“ komanda/Mariaus Šavelskio nuotrauka

pridėjo P. Trainavičius.
Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio čempionato finale susitiko „Alėjos ąžuolo“ ir „D&D“ komandos. Čempionato finale intrigos
nebuvo – pergalę rezultatu 95:74
šventė „Alėjos ąžuolo“ komanda.
Nugalėtojams 41 tašką pelnė R. Bitinas. „D&D“ komandoje rezultaty-

viausiai žaidė 22 taškus pelnęs T.
Rinkevičius.
Savaitgalį surengtas ir Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato tritaškių konkursas. Konkursą laimėjo ir taikliausiu
Druskininkų savivaldybės snaiperiu tapo Povilas Trainavičius, finale
13:11 nugalėjęs Beną Čepulį.

Kovo 13-14 d. Druskininkų sporto centro salėje vyks XVIII Tarptautinis jaunojo šaulio
Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras, kuriame dalyvaus Kauno, Varėnos,
Vilniaus, Ukrainos, Utenos ir Druskininkų berniukų komandos. Turnyro tvarkaraštis
2020-03-13 d. (penktadienį): 11:00 val. Varėna – Vilnius; 11:55 val. Kaunas – Utena;
12:50 val. Vilnius – Ukraina; 13:30 val. Turnyro atidarymas; 13:55 val. Utena – Druskininkai; 14:50 val. Ukraina – Varėna; 15:45 val. Druskininkai – Kaunas. 2020-03-14 d.
(šeštadienį) finalai: 10:00 val. Rungtynės dėl 5-6 vietų; 10:55 val. Rungtynės dėl 3-4
vietų; 11:50 val. Rungtynės dėl 1-2 vietų; 12:30 val. Turnyro uždarymas.
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Sėkmė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ neužliūliavo

„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ direktorius E. Antanaitis visų nuopelnų dėl veiklos sėkmės sau neprisiima/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Investuojama ir atnaujinami visi įmonei priklausantys objektai: vandens parkas, „Snow Arena“ ir Druskininkų gydykla/Žydrūno Borodičo nuotrauka

Praėjusieji metai UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centrui AQUA“ buvo išties sėkmingi. 2019 m. pelnas prieš
apmokestinimą buvo 21,7 proc.
didesnis nei užpernai ir sudarė
1,7 mln. eurų. Bendrovė įsitvirtino tarp stipriausių šalies įmonių ir yra „Lietuvos verslo lyderių 500“ sąraše.
Sėkmė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“
neužliūliavo, jai priklausančių
objektų modernizavimui šiemet
numatytos milijoninės investicijos, bus plečiamas paslaugų paketas, gerinama jų kokybė.
„Druskininkų vandens parko“
sėkmė buvo užkoduota pačiame sumanyme: sugebame būti
konkurencingi, nes aplinkui nieko panašaus nėra. Labai pasiteisino koncepcija vandens parką
padalinti į dvi – vaikų ir suaugusiųjų – dalis. O vėliau aplink šį patrauklų objektą pradėjo vystytis
infrastruktūra: viešbučiai „AQUA“
ir „Flores“, Druskininkų gydykla.
Prijungus „Snow Areną“ teikiamų
paslaugų paketas dar labiau padidėjo, o kartu – ir įmonės gene-

Atkelta iš 1 psl.

– O kokia yra Neravų kaimo
bendruomenė?
– Pastebėjau, kad Neravų bendruomenė labai keičiasi, jaunėja.
Čia gyventi atvyksta daug jaunų šeimų su mažais vaikais. Būtent jie aktyviausiai ir dalyvauja mūsų renginiuose. Vyresnieji daugiau renkasi į
kalėdinio meto renginius ir išvykas.
Džiaugiuosi, kad pas mus labai prigijo idėja kalėdiniu laikotarpiu surengti akciją „Neravų adventas“. Vis kirbėdavo mintis, kaip
prieš šventes, kai gamta būna pilka ir niūri, suteikti gyvybės mūsų
kaimui. Ir kilo idėja paraginti neraviškius papuošti savo namus, kad
kaimelis suspindėtų, būtų juntama
šventinė nuotaika.
Smagu, kad žmonės noriai prisijungia. Ir kasmet puošiančiųjų savo
aplinką – vis daugiau, žmonės laukia tokių švenčių. Net konkuruoja
tarpusavyje, kas gražiau pasipuoš
namų aplinką.
Tuo laikotarpiu įdomu būna ir todėl, kad visi drauge švenčiame
Adventą. Tie, kurie atsiliepia, turi
galimybę dalyvauti renginiuose bei
edukacijose. Žinoma, kartais tai
vargina, nes šitos veiklos reikalauja daug laiko ir pastangų.
– Kuris iš renginių pačiai paliko giliausius įspūdžius?
– Manau, kad vaikų vasaros stovyklos ir būna smagiausios. Jas

ruojamos pajamos. Paslaugų kiekio, jų kokybės ir kainos santykis
leidžia veikti pelningai ir Savivaldybei mokėti dividendus“, – visų
nuopelnų dėl veiklos sėkmės sau
neprisiėmė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ direktorius Edmundas Antanaitis.
Pelningiausias – vandens
parkas
Pasak E. Antanaičio, didžiausią
pelną bendrovei generuoja būtent
vandens parkas, kasmet sulaukiantis virš 420 000 lankytojų, o
pernai pasveikinęs 5 mln. lankytoją nuo veiklos pradžios. 2019 m.
šio objekto pelnas prieš mokesčius buvo beveik 1,5 mln. eurų, o
užpernai – virš milijono eurų. Lankytojus bendrovė pernai pradžiugino didžiajame baseine įrengta alpinizmo sienele ir fizinių jėgų
reikalaujančiu žiedų keliu. Naujovę ypač pamėgo jaunimas.
Vis dėlto „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ direktorius nemano, kad lankytojų
srautą pastebimai padidino įdiegtos naujovės. „Palyginti su 2018
m., pernai lankytojų skaičius iš-

augo beveik 11 proc., panašiai –
apie 10 proc. – išaugo ir nakvynių
kurortų viešbučiuose skaičius.
Labiau nei naujovės klientų srautą iš Lenkijos padidino gana agresyvios reklaminės kampanijos“, –
tvirtino E. Antanaitis.
Tačiau paslaugos vandens parke bus gerinamos ir šiemet: planuojama modernizuoti tris pirtis
suaugusiųjų zonoje. „Vietoje Eldorado pirties įsikurs ledo kambarys, bus atnaujinta ir praplėsta
Ursus pirtis bei atsiras didžiausia
Lietuvoje – 65 vietų – garinė pirtis“, – planuojamus pokyčius vardijo bendrovės vadovas.
E. Antanaitį džiugina ir abiejų
Druskininkų savivaldybės valdomos bendrovės viešbučių užimtumas. Jis 2019 m. buvo rekordinis ir
viršijo 80 proc. „Rezultatas itin geras. Verslininkai tokiu atveju arba
stato naują viešbutį, arba kelia kainas. Reikės ir mums ką nors galvoti“, – šypsojosi pašnekovas.
Įsisuko permainų ratas
Permainų netrūksta ir Druskininkų gydykloje. Dalis gydyklos buvo
neseniai pertvarkyta pagal 160

metų Vokietijoje veikiančių Baden
Badeno gydyklų pavyzdį. „Modernizacijai skyrę 1,5 mln. eurų, klientus jau priimame visiškai naujintame, moderniame ir unikaliame
sveikatingumo komplekse „Sveikatos ratas“. Keliaujant ratu, galima gauti 10 procedūrų: sušilti pirtyse, mankštintis mineralinio
vandens baseine, mėgautis purvo aplikacijomis, medicininiais dušais, kūno šveitimu ir komfortišku
poilsiu“, – vardijo įmonės vadovas.
Šiemet Druskininkų gydykloje
ketinama rekonstruoti mineralinių vonių ir gydomojo purvo vonių
skyrių. „Jis išliks klasikinio varianto, tačiau bus modernesnis ir patrauklesnis lankytojams“, – aiškino „Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centro AQUA“ direktorius.
„Snow Areną“ užkūrė iš naujo
Pernai balandį bendrovė perėmė ir unikaliu pasaulio pramogų bei sporto objektu vadintą
„Snow Areną“. „Mums tai tapo iššūkiu. Tokio objekto niekas neturi 1 tūkst. km spinduliu aplinkui.
„Snow Areną“ teko užkurti iš naujo ir mums sekasi, nes rezultatai
pamažu gerėja, uždarosios kalnų
slidinėjimo trasos generuoja pajamas“, – teigė E. Antanaitis.
Nuo praėjusių metų rudens žiemos pramogų mėgėjus pasitinka naujas sniegas slidinėjimo erdvėse, naujas slidinėjimui skirtas

nuomos inventorius, atnaujintas
snieglenčių parkas. Tuo pokyčiai
„Snow Arenoje“ tikrai nesibaigė.
Pasak E. Antanaičio, nuo 2011 m.
kurorte veikiančių uždarųjų kalnų
slidinėjimo trasose eksploatuojamus įrenginius jau reikia kapitališkai remontuoti. Suplanuoti darbai šį pavasarį leis ne tik pagerinti
sniego kokybę, patogiau dirbti
keltuvui, bet ir sumažinti objekto
išlaikymo sąnaudas
Skaičiai ir faktai
2019 m. įmonės pardavimo pajamos pasiekė 13,8 mln. eurų, kai
2018 m. jos buvo 11,6 mln. eurų,
taigi pernai metais pardavimo pajamos didėjo 19,5 proc. 2019 m.
gruodžio 31 d. duomenis, „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centre AQUA“ dirbo 430 darbuotojų. 2019 m. centras AQUA surinko 78 746 Eur kurorto rinkliavos mokesčių.
Įvairiausių paslaugų spektrą
po vienu stogu siūlantis Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras, kuris jau 14 metus išlieka
sėkmingiausiu kurorte veikiančiu
objektu ir didžiausiu traukos centru, 2019 m. sumokėjo 3,45 mln.
eurų mokesčių. Pagal VMI pateiktus duomenis bendrovė patenka
į didžiausių mokesčių mokėtojų
„TOP 500“, užimdama 281 vietą.
„Verslo žinios“, 2020-03-05

R. Bocisienė: „Gyventi kaime gali būti labai įdomu!“

Vaikams smagiausia pramogauti vaikų vasaros stovyklose/Asmeninio archyvo nuotrauka

organizuodama, jaučiu paliekanti didžiausią indėlį į prasmingą
ir aktyvų vaikų laisvalaikį. Stengiuosi plėsti jų akiratį, ugdyti pagarbą vienas kitam, puoselėti jų

draugystę.
– Kokia didžiausia svajonė
Neravuose? Ką ketinate čia organizuoti?

– Žiūrėdama į Neravų gyventojus, pirmiausia noriu, kad kiekvienas iš jų būtų dalimi bendruomenės, kad mūsų kaimas būtų
atpažįstamas. Sau keliu tikslą į
veiklas įtraukti kuo daugiau bendruomenės žmonių. Norisi juos
paskatinti, padėti atrasti save,
pademonstruoti savo talentus ir
sugebėjimus. Uždegti ir įkvėpti,
padrąsinti. Matau, kiek yra potencialo, tik ne visi išdrįsta pradėti.
Smagu, kad Druskininkų krašto
bendruomenės labai draugiškos,
vieni iš kitų semiamės patirties,
bendraujame ir bendradarbiaujame. Mus visus suburti padeda ir
DVVG organizuojami renginiai.

jaučiasi laimingi, myli savo kraštą,
įgija vertybinius pamatus.
Man norisi ne tik telkti bendruomenę, bet ir paskatinti kaimo
žmonių verslumą, kad jie nenorėtų išvažiuoti, o imtųsi veiklos, iš
kurios galėtų pragyventi.

– Organizuojate veiklas ne tik
vaikams?
– Organizuojame edukacinius
užsiėmimus ir moterims. Joms
rengiamos grožio, pirties edukacijos. Vyresniems organizuojami šventiniai renginiai, pažintinės
ekskursijos, išvykos į teatrą. Darome viską, kad Neravuose gyventi būtų smagiau ir įdomiau.
Su vaikais kalbėdama apie emigraciją, pajutau, kad jie niekada neišvažiuotų iš savo kaimo, kuriame
gyvena jų draugai. Tada supratau,
kad, burdami bendruomenę, skiepydami vaikams žmogiškąsias vertybes, meilę gimtajam kraštui, darome prasmingą darbą – vaikai čia

– Kokia jūsų veikla vaikų dienos užimtumo centre?
– Besiplečiant veiklai su vaikais,
vis dažniau pagalvodavome apie
vaikų dienos užimtumo centrą. Taip
sutapo, kad Druskininkų savivaldybė pasiūlė imtis šios veiklos, taigi nuo Naujų metų ėmiau vadovauti vaikų dienos užimtumo centrui.
Man tai – naujas iššūkis. Džiaugiuosi, kad galiu būti šio centro vaikų gyvenimo dalimi. Stengiuosi, kad kiekviena diena vaikų dienos centre
būtų jiems naudinga ir įdomi. Noriu jiems sukurti jaukią, saugią, žaismingą bei kūrybingą aplinką.

– Jūsų veikla buvo apdovanota Krašto Aukso nominacija.
Ką reiškia apdovanojimas?
– Buvome įvertinti už dvejus metus vykdytą projektą „Aš ir mano
kaimas“, kurio metu įgyvendinome
daug gražių veiklų su vaikais ir šeimomis. Smagu būti pastebėtiems
ir įvertintiems, tai skatina dar aktyviau dirbti ir imtis įvairiausių veiklų.

Kalbino Laima Rekevičienė
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„Ryto“ gimnazijoje – viešoji įskaita-konferencija
Rusnė Kuliešiūtė, 4a klasės
gimnazistė
Vasario dvidešimt ketvirtą dieną Druskininkų „Ryto“
gimnazijoje jau ketvirtą kartą buvo organizuota abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros
viešoji
įskaita-konferencija.
Konferencijos vedėja Karolina Matekonytė renginį pradėjo
poeto Justino Marcinkevičiaus
žodžiais apie knygos vertę.
Gimnazijos direktorė Egidija
Vilkienė pasveikino dalyvius
ir paskelbė konferencijos pradžią. Gausi auditorija klausėsi
aštuonių merginų kalbų.
Skirtingos dvyliktokių kalbos ir
kalbėtojų nuomonės palietė įvairias temas: valdovo ir žmogaus
santykius, istorines asmenybes,
avangardo meną, jauno žmogaus paveikslą, absurdo žmogų, ironijos prasmes. Merginoms
kalbant, auditorija turėjo galimybę kartu pasinerti į įvairius literatūrinius pasaulius, svarstyti teismo procesus bei apgalvoti, kaip
kūriniai atspindi lyčių stereotipus. Konferencija naudinga buvo
ir klausytojams, ir kalbėtojoms:
pastarosios gavo viešojo kalbėjimo patirties ir naudos, ruošiantis
įskaitai ir egzaminams, o auditorija galėjo pasiklausyti, pamąstyti bei imti pavyzdį savo būsi-

Konferencijoje kalbėjusios dvyliktokės savo kalbose palietė įvairias temas: valdovo ir žmogaus santykius, istorines asmenybes, avangardo meną, jauno žmogaus paveikslą, absurdo žmogų, ironijos prasmes/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

moms kalboms.
Kalbėtojoms – Evijai Buraitei, Eivilei Čakaitei, Aistei Dagytei, Rusnei Kuliešiūtei, Viktorijai
Pravednajai, Ievai Sutkutei, Livijai Šeputytei, Giedrei Karlonaitei – paprasta nebuvo. Jaučiant

atsakomybę kalbėti didelei auditorijai, teko rimtai ruoštis, todėl
merginas konsultavo jų mokytojos Lina Dudulienė ir Ramunė
Karlonienė. „Pasirinkau kalbėti konferencijoje, nes esu įpratusi stovėti prieš auditoriją, – pa-

sakojo E. Buraitė. – Nors visada
jaučiu šiek tiek jaudulio prieš
svarbius renginius, daug nesinervinau. Tačiau, kai konferencijos vedėja pasakė: „Kviečiame abiturientę Eviją“, supratau,
koks atsakingas įvykis yra lie-

tuvių kalbos ir literatūros įskaita. Savo temą buvau pasirinkusi
dar nuo spalio, daug papildomai
domėjausi, nes norėjau paruošti brandžią ir išsamią kalbą.“ Akivaizdu, kad pastangos atsipirko,
Evija sakė, kad kalbėti pavyko, ji
džiaugiasi puikiu rezultatu.
Klausytojų atsiliepimai apie
konferenciją yra geri, jie tiki, kad
toks renginys yra vertingas ir reikalingas. „Visada malonu pasiklausyti bendraamžių minčių,
– sakė dvyliktokė Emilija Kravčenko. – Jų kalbos yra artimos
širdžiai ir atviros. Kai matai, kaip
drąsiai žmonės, pakviesti kalbėti
prieš didžiulę auditoriją, eina link
mikrofono, supranti, kad tau pačiam nebus taip baisu kalbėti tik
dviem žmonėms.“ Vienuoliktokas
Julius Gvozdiovas pridūrė, kad
kai kurios temos buvo tokios įdomios, kad jau dabar norisi skaityti tų autorių, kuriuos merginos
analizavo, kūrinius.
Auditorija bei kalbėtojos sutinka, kad organizuoti konferenciją kiekvienais metais yra naudinga. Tai yra išskirtinis būdas gauti
viešojo kalbėjimo įskaitą, ir mokiniams svarbu turėti galimybę ir
kalbėti konferencijoje, ir jos pasiklausyti. Renginys yra puiki galimybė pasisemti minčių, sukaupti
drąsą, gauti papildomų žinių įvairiomis temomis.

Ketvirtos „Druskininkų krašto“ knygos sutiktuvės
Zita Aleksonienė
„Reikia tiek nedaug – tik pamatyti: kiekvienam gyvenime šviesu“, – rašė poetas Justinas Marcinkevičius
Laikas negailestingas. Ypač
– žmogaus gyvenimui. Rodos,
neseniai smalsiomis kodėlčiuko akimis žvalgeisi po vaikystės žemę, o čia, žiūrėk, jau
žingsnį sulėtina senatvė. Ir išeina iš mūsų tie, kieno gyvenimas tekėjo kitaip, nes buvo laikomasi senųjų tradicijų, teko
vargti karo ir pokario audrose,
taikstytis su sovietinio gyvenimo realybe… Išeina žmonės,
išeina ir jų patirtys. Ir gerai, kad
kažkas pasirūpina tai išsaugoti. Viena iš tokių, įsižiūrinčių į
kitų gyvenimus, ieškančių juose šviesos, yra Druskininkų
krašto klubo pirmininkė Alfreda Pigagienė.
Vasario 11 d. pavakarę Druskininkų viešosios bibliotekos renginių erdvė vos sutalpino tuos, kas
neabejingas A. Pigagienės darbams. „Išėjo ketvirta „Druskininkų krašto“ knygelė“, – taip naujausią iš jų pristatė bibliotekos

Druskininkų krašto klubo pirmininkė A. Pigagienė sugeba įsižiūrėti į kitų gyvenimus, ieškoti juose šviesos/Ernsto Frėzės nuotrauka

direktorė Laima Žėkienė. Šįkart
joje nėra statistinių duomenų, jos
pagrindas – atsiminimai. Garbingo amžiaus sulaukusios ratnyčė-

nės Marija ir Jadvyga Žiogelytės
(Maždžierienė ir Vilkelienė), Ona
Panebažienė iš Latežerio, švendubrėnė Ona Suraučienė, Emilija

Kraunelienė iš Randamonių knygos autorei pasakojo savo gyvenimo istorijas. Jų pasakojimai užrašyti taip, kaip kalbėta – gražia
dzūkų tarme.
Ir pati Alfreda turi ką papasakoti. Bibliotekoje ji pristatė savo knygelės skyrių „Druskininkų 1-ai vidurinei mokyklai – 75“. Ji, 20-os
laidos abiturientė, prisiminė savo
mokslo metus, tvarką mokykloje, mokytojų ir mokinių santykius.
Mokykloje patirtų nuotykių aprašymą yra pateikęs ir iš Latežerio
kilęs Zigmas Maliukevičius. Gydytojas, poetas Jonas Tertelis susirinkusiems irgi pasakojo apie
savo mokyklinius metus. Knygelėje rasite jo papasakotą mažą legendą apie Jaskonių kaimo jauno ūkininko susitikimą su laume,
pasidalinama savo išgyvenimais,
patirtais studijų metais Kaune po
Romo Kalantos susideginimo.
Tekste „Ir jūs pažinsite tiesą...“
J. Tertelis primena apie kunigus
– lietuvybės saugotojus: Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus
bažnyčios statytoją Praną Bernotą, ilgametį šios parapijos kleboną Antaną Andriuškevičių, garsų
pamokslininką, Kabelių kleboną
Joną Laurinavičių. Knygos pri-

statyme jis prisiminė ir dar vieną
savo pasakojimo herojų – kaimyną Feliksą Bakšį.
Išskirtinio A. Pigagienės dėmesio yra sulaukęs „Pagankos“ privačių namų kvartalas. Skyriuje
„Mes iš Pagankos“ autorė ne tik
suregistravo visus iš šio Druskininkų kampelio kilusius žymius
žmones, bet ir pavaizdavo, kokia
buvo tų laikų kasdienybė. Paskutiniame skyriuje „Pomėgiai“ A. Pigagienė pristato tautodailininką
Gintautą Akstiną.
Be A. Pigagienės, J. Tertelio, Z.
Maliukevičiaus, knygelėje pateikti
Romo Šikšnelio („Broliai Šikšneliai iš Švendubrės“) ir Romanos
Jonušienės („Vieciūnai. Ne turėti,
o prisiminti“) tekstai.
Nemažai vertingos informacijos
pateikia knygos gale išspausdintas pluoštas nuotraukų, kuriose
užfiksuoti tam tikri knygos herojų gyvenimo momentai. O viršelį
puošia Švendubrės vaizdai.
Tikiu, kad daugelis knygos pristatymo dalyvių ją įsigijo ir jau
spėjo perskaityti. Manau, skaitydami prisiminė įspūdžius, patirtus, beklausant jos pristatytojų ir
balsingųjų „Druskelės“ (vadovė
N. Vindbergienė) dainininkių.

Padangos į aikšteles bus priimamos tik užpildžius deklaraciją
Dėl nesibaigiančių senų padangų tvarkymo problemų keičiasi šių padangų priėmimo
tvarka Alytaus regiono atliekų
surinkimo aikštelėse, kurios
nuo šiol vadinamos rūšiavimo
centrais.
Nuo šių metų kovo 1 dienos rūšiavimo centruose gyventojai, norintys priduoti lengvųjų automobilių padangas, turės užpildyti
deklaraciją, nurodydami, kuris autoservisas ar parduotuvė atsisakė
priimti iš jų naudotas padangas.
Informacija apie senų padangų nepriimančias ir įstatymu numatytos prievolės jas tvarkyti nevykdančias įmones bus perduota
aplinkosaugininkams.
„Tokių priemonių imamės, ieškodami būdų mažinti rūšiavimo

centruose surenkamų padangų tvarkymo išlaidas, kurios gula
ant gyventojų pečių, nes gamintojai-importuotojai ignoruoja pareigą finansuoti jų tvarkymą“, – sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) Rūšiavimo cen-

trų veiklos organizavimo padalinio vadovas Linas Brazauskas.
Anot jo, nemažai žmonių, atvežančių padangas į rūšiavimo centrus, skundžiasi, kad, įsigyjant
naujas padangas, senąsias iš jų
buvo atsisakyta priimti servise ar
parduotuvėje. Tuomet žmonės
tas nepriimtas padangas veža į
rūšiavimo centrus, kurių galimybės priimti senas padangas yra
labai ribotos.
Padangų atliekų tvarkymo problemos labai paaštrėjo po praėjusių metų rudenį Alytaus padangų
perdirbimo įmonėje kilusio gaisro. Kontrolierių akiratyje atsidūrę perdirbėjai nebesurinkinėjo padangų, jomis perpildyti rūšiavimo
centrai ribojo padangų priėmimą.
Įstatymas numato, kad nuo šių

metų pradžios gamintojai ir importuotojai privalo surinkti padangas iš didelių gabaritų atliekų
aikštelių ir iš dalies šias aikšteles
finansuoti. Tačiau gamintojai importuotojai į šią įstatymo nuostatą
numojo ranka – dėl Alytaus regione surenkamų padangų atliekų
tvarkymo nė vienas jų sutarties
nepasirašė.
„Daugelyje Europos Sąjungos
valstybių padangos rūšiavimo
centruose visai nėra surenkamos
– jos paliekamos servisuose ir
parduotuvėse, kur į perkamų padangų kainą yra įskaičiuotos ir jų
sutvarkymo išlaidos“, – pastebėjo
ARATC Rūšiavimo centrų veiklos
organizavimo padalinio vadovas
L. Brazauskas.
Alytaus regione veikiančiuose

rūšiavimo centruose iš gyventojų
nemokamai yra priimama po vieną lengvojo automobilio padangų komplektą. Nuo šių metų kovo
pradžios jį priduoti bus galima tik
užpildžius minėtą deklaraciją.
Už kiekvieną papildomą lengvųjų automobilių padangų komplektą, taip pat už sunkiasvorių automobilių ar kitos technikos
(traktorių, krautuvų ir kitų) padangų pridavimą fiziniai ir juridiniai
asmenys turi sumokėti pagal patvirtintus įkainius.
Šiuo metu galiojantis įkainis, priduodant daugiau kaip vieną komplektą lengvųjų automobilių padangų, yra 4, 24 Eur už vienetą,
sunkiasvorių – 17, 55 Eur už vienetą.
ARATC informacija

7

2020 m. kovo 12 d.

Savaitraščio Nr. 245

Suteikite odai malonumą – greitą,
neskausmingą ir ilgalaikį nepageidaujamų
plaukelių šalinimą lazeriu!

Mūsų klinikoje šia procedūrą atlieka gyd. dermavenerologė
Inga Galinauskaitė aparatų MT One – Diamond.
Ką reikia žinoti apie šitą procedūrą?
MT One – Diamond yra galingas diodinis 808 nm. bangos ilgio lazeris, kuris suteikia ilgalaikius plaukų šalinimo rezultatus.
MT One – Diamond – tai tik plaukų šalinimui skirtas lazeris su technologija, kuri atšaldo lazerio antgalį net iki -12º C, todėl procedūra yra
saugi, efektyvi, neskausminga (tai priklauso nuo žmogaus jautrumo
skausmui bei to, kuriai kūno zonai procedūra yra atliekama ).
Procedūrą galima atlikti: viršutinės lūpos, smakro, skruostų, pažastų, rankų, bikini linijos, blauzdų, šlaunų, pečių juostos, pažastų,
rankų, nugaros, krūtinės ar pilvo srityse
Rekomenduojamos 4-6 procedūros kas 4-8 savaites. Plaukų šalinimo lazeriu procedūrų poveikis dvejopas: dalis plaukų pašalinama
visam laikui, dalis – ne, tačiau likę plaukai tampa plonesni, silpnesni,
auga lėčiau, lengviau pasiduoda depiliacijai.
2-3 sav. prieš plaukų šalinimo lazeriu procedūrą negalima depiliuoti plaukų (svarbu, kad prieš atliekant procedūrą, plaukas nebūtų išrautas), tačiau galima juos skusti. Rekomenduojama prieš procedūrą
nusiskusti depiliuojamą plotą.
Šiai procedūrai galima registruotis UAB „Medea klinika“ adresu Sveikatos g 34, Druskininkai
Tel (8 313) 45939, mob. (8 693) 55611

Užsakymo Nr. MDR-245-01

V. K. Jonyno namai-galerija siūlo muziejininko
darbą su terminuota darbo sutartimi
Pareigybės: muziejininkas (su terminuota darbo sutartimi)
Darbo aprašymas: parodų ir renginių inicijavimas ir įgyvendinimas, ekskursijų, edukacijų vedimas
Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį humanitarinių mokslų, socialinių arba menų srities išsilavinimą ir mokėti užsienio kalbą.
Būti kūrybiškam, imliam naujovėms, atsakingam, iniciatyviam, komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas
Darbo vieta: V. K. Jonyno namai-galerija (Turistų g. 9, Druskininkai)
Laukiame Jūsų CV el. paštu jonynogalerija@gmail.com iki 202003-23
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai
Kontaktinis asmuo: Viktorija Purvinienė, tel. +370 672 40287

Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai.

Tel. +370 698 72997

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

2020 m. kovo mėn. 26 d. 18 val. Muzikos mokyklos salėje rengiamas garažų eksploatavimo bendrijos „Signalas“ narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
Prašome dalyvauti!
Bendrijos pirmininkas Donatas Sabaliauskas, tel. 8 650 99538

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416

Parapsichologo konsultacijos, būrimai.
Tel. 8 608 33221

Generatorių, starterių, siurblių
remontas.
Tel. 8 650 66517
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
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Restoranui „Sicilia“ reikalingi virtuvės darbuotojai :
virėjai, virtuvės pagalbiniai, picų kepėjai, indų plovėjai.

Tel. +370 698 72997

Firminiai „Romnesos“ šakočių rageliai – tik 4,99 €!
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Konkursuose jaunuosius Druskininkų muzikantus lydi sėkmė
Pelnė Nacionalinio jaunųjų
pianistų ir stygininkų konkurso diplomus
Vasario 13-15 dienomis Vilniaus
Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje surengtame XXIajame Nacionalinio jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso III-ajame
finaliniame etape puikiai pasirodė
mūsų M. K. Čiurlionio meno mokyklai atstovaujantys smuikininkai
Liepa Dainauskaitė (2 kl.), Milana
Deksnytė (2 kl.) ir Faustas Pauliukas (4 kl.), (jų mokytoja – Eglė Sakavičienė, koncertmeisterė – Aušra Vilčinskienė).
Stygininkų konkursinius pasirodymus vertino autoritetinga žiuri komisija: LMTA profesorius,
ilgametis styginių katedros vedėjas Petras Radzevičius, profesorius Jurgis Dvarionas, VDU profesorius Raimondas Butvila, B.
Dvariono muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Irina Kirzner ir
Tatjana Kuc. Savo amžiaus kategorijose visi trys jaunieji atlikėjai pelnė diplomus. Malonu, kad
druskininkiečių pasirodymai paliko įspūdį ir komisijai, ir reikliai
publikai. Buvo pažymėta puiki jų
garso kokybė, taisyklingas, perspektyvus smuikavimas, o Fausto
grojimas išskirtas, kaip techniškai
stiprus ir brandus.
Pats šiųmetis konkursas buvo
itin sudėtingas, didžioji dauguma
dalyvių atliko programas, gerokai
pranokstančias tas, kurios įprastos mokymo planuose. Konkurso
uždarymo koncerte kalbėjęs prof.
Balio Dvariono anūkas pianistas
Justas Dvarionas pabrėžė, kad
šis konkursas – tarsi Lietuvos jaunųjų pianistų ir styginininkų Olimpiada, iškilęs tarp kitų konkursų
dėl savo reikalavimų ir apimties.

XVII-ajame Lietuvos jaunųjų pianistų seminaras-konkurse „Etiudas ir ne tik“ sėkmingai pasirodė Druskininkams atstovavę jaunieji muzikantai)/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Savo amžiaus kategorijose M. K. Čiurlionio meno mokyklai atstovaujantys smuikininkai
L. Dainauskaitė, M. Deksnytė ir F. Pauliukas (jų mokytoja – E. Sakavičienė, koncertmeisterė – A. Vilčinskienė)/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Sveikiname mūsų jaunuosius
smuikininkus su gražiais rezultatais,
linkime ir toliau sėkmingai tobulėti!
Sėkmingai pasirodė konkurse
„Etiudas ir ne tik“
Praėjusį savaitgalį Alytaus rajo-

no meno ir sporto mokykloje nuskambėjo jau XVII-asis Lietuvos
jaunųjų pianistų seminaras-konkursas „Etiudas ir ne tik“, kuriame
meistriškumą demonstravo jaunieji atlikėjai iš Alytaus, Vilniaus,
Varėnos, Birštono, Kauno, Kė-

dainių, Jonavos, Šakių, Molėtų,
Plungės ir Druskininkų muzikos ir
meno mokyklų.
Mūsų mokyklai atstovavusios mokinės Žemyna Stankauskaitė (3 kl.,
mokytoja Jūratė Bujokienė), Kotryna Veščiovaitė (5 kl., mokytoja Ilona
Bieliukienė) ir Yelizaveta Kazaryna
(7 kl., mokytoja Sondra Milušauskaitė) tapo konkurso laureatėmis,
o mokinės Donata Juknevičiūtė (1
kl., mokytoja Nona Kalvaitienė), Artautė Pučkutė (2 kl., mokytoja Nona
Kalvaitienė), Jorūnė Katauskaitė
(4 kl., mokytoja Nona Kalvaitienė)
buvo apdovanotos diplomais.
Džiaugiamės, kad visos 6 mūsų
mokyklos pianistės savo programą atliko techniškai tvarkingai,
muzikaliai ir įtaigiai.

Pertraukos metu konkurso dalyvių laukė nuotaikinga edukacinė programėlė „Koliažas“ ir labai
skanios rėmėjų vaišės. Mokytojai
savo kompetencijas tobulino kvalifikaciniame seminare „Dėmesio
lavinimas pradiniame ugdyme“.
Jauniesiems pianistams šis seminaras – konkursas puiki proga pasitikrinti savo jėgas, pirštukų miklumą ir bėglumą, įgyti dar
didesnės motyvacijos, o jų pedagogams pasisemti gerosios patirties, kurią galės kūrybiškai taikyti ugdydami jaunuosius talentus.
Dėkojame mokinių tėveliams už
palaikymą, rūpestį ir kantrybę.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos informacija

Smuiko pedagogės dalinosi patirtimi
Į vasario 18 dieną Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje organizuotą trečiąjį
Tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės praktikumą atvyko smuiko mokytojos iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Trakų
ir Rudaminos muzikos ir meno
mokyklų, dalyvavo ir mūsų mokyklos pedagogai.
Renginio pradžioje surengtas
natų rinkinio smuiko pradinukams
„Žiogo istorijos“ pristatymas. Išsamiai ir įtaigiai apie šios knygos
atsiradimą, pjesių smuikui autorius pasakojo rinkinio sudarytoja
ir redaktorė, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Loreta
Pugačiukienė. Knyga debiutavo
šių metų Vilniaus knygų mugėje,
tačiau mūsų mokyklos mokytojai
ir svečiai buvo pirmieji, susipažinę su ja. Kūriniai, įėję į rinkinį, parašyti visiškai neseniai, dauguma
autorių – jauni, įdomūs lietuvių
kompozitoriai. Pristatyme naujai
išmoktą Kristinos Vasiliauskaitės
pjesę „Giesmelė“ atliko 3 klasės
mokinė Miglė Čijunskytė.
Mokytoja Eglė Sakavičienė susirinkusiems skaitė metodinį pra-

Į trečiąjį Tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės praktikumą atvyko smuiko mokytojos iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Trakų ir Rudaminos muzikos ir meno mokyklų, dalyvavo ir
mūsų mokyklos pedagogai/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

nešimą „Smuikavimo technika.
Vibrato“. Po to organizuotame
praktikume stebėjome daug skirtingų ir efektyvių darbo su mokiniais būdų. „Renginyje buvo gvildenta viena iš sudėtingiausių
smuikavimo technikos temų – vibrato – ir jos mokymo būdus. Dėkoju kolegei, tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės narei,
smuiko mokytojai ekspertei Eglei
Sakavičienei už profesines įžval-

gas ir organizacinį darbą, – sakė
šio projekto sumanytoja ir koordinatorė, Trakų meno mokyklos
mokytoja metodininkė Ieva Tijūnėlienė. – Džiaugiuosi, jog profesinė bendrystė, dalinimasis patirtimi buria, vienija smuiko dalyko
mokytojus. Tik kartu galime nuveikti didžiulius darbus!“.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

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

Superkame menkaverčius krūmynus iš apleistų pievų nuo 1 ha,
sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas iš kirtaviečių ir
išsitraukiame patys. Tel. 8 645 88807

Profesionali konsultacija
TARO KORTOMIS
visais Jums rūpimais klausimais

Tel. 8 614 96329
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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-245-02

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

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas ratiniam darbui:
Lietuva-Lenkija-Lietuva, Lietuva-ČekijaLietuva, Lietuva-Vokietija-Lietuva.
Tel. 8 677 71255

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 685 04034
Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Parduodu šaldytus moliūgus, 1 kg kaina – 0, 75 Eur.

Tel. 8 616 15575

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

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
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
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

Konkurse „Keliauju vaikystės labirintais“ varžėsi mažieji skaitovai

Konkurse savo sugebėjimus pademonstravo 21 dalyvis iš Druskininkų, Viečiūnų, Leipalingio, Alytaus ir Varėnos lopšelių-darželių/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Rita Rimkevičiūtė,
Druskininkų
lopšelio-darželio
„Žibutė“ direktorės pavaduotoja
ugdymui
Praėjusį penktadienį Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ surengtas Pietų regiono ikimokyklinių įstaigų ir
skyrių mažųjų skaitovų konkursas „Keliauju vaikystės labirintais“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai. Šiemečiam konkursui unikalumo
suteikė tai, kad renginys buvo
sumanytas, ne tik siekiant ugdyti meninio žodžio suvokimą,
skatinti sceninę kultūrą, drąsą,

bet ir diegti pilietiškumo pradmenis, paminint svarbią Lietuvai datą – artėjančią kovo
11-ąją – Lietuvos atkūrimo 30 mečio šventę.
Lydimi savo mokytojų, pagerbti gimtąjį žodį į skaitovų konkursą atvyko 21 dalyvis iš Druskininkų, Viečiūnų, Leipalingio, Alytaus
ir Varėnos lopšelių-darželių. Jaunieji raiškiojo žodžio „meistreliai“
nustebino sugebėjimu vaizdžiai,
nuotaikingai perteikti lietuvių poetų eiles.
Iš gausaus būrio išrinkti tik keletą vaikų, vertų geriausio skaitovo
vardo – nelengva užduotis. Kiekvienas buvo savaip išraiškingas
ir nepakartojamas, todėl komisija

apdovanojo visus.
Klausydami mažųjų konkurso
dalyvių, labai džiaugėmės, kad
pedagogų bei tėvelių pastangomis meninis skaitymas ir toliau
puoselėjamas, nuo mažų dienų
skiepijama meilė, pagarba Tėvynei, gimtajai kalbai, o žodis vaikų lūpose teikia didžiulį pasitenkinimą ne tik mums, bet ir jiems
patiems.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios gražios šventės. O ypač dėkojame rėmėjams:
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrui, „Grand SPA
Lietuva“, „Žemaitijos pienui“, UAB
„Rimsada“, AB Spalvingos dekoracijos ir Kristinai Žėkienei.

Parkelyje priešais parduotuvę MAXIMA (M. K.
Čiurlionio g. 95) rastas
nešiojamas kompiuteris.
Dėl pamesto kompiuterio
prašome kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą
adresu Vytauto g. 41

Pirkčiau ar išsinuomočiau patalpas dirbtuvėms, siūlykite įvairius
variantus.
Tel. 8 646 22367
Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

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

Tel. 8 605 014 84
Parduoda skaldytas
beržines ir alksnines
malkas.
Tel. 8 673 56110

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

Tel. 8 674 61 640

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

Nuomojama traliuko priekaba: 2 ašių, masė – 700 kg, bendra masė – 2700 kg.
Valanda – 5 Eur, para – 15, 1 mėn. – 300 Eur. Tel. +370 678 43912
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Užuojautos

IN MEMORIAM

Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas, manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)
Mirus buvusiam Druskininkų miesto ligoninės vadovui
Eugenijui Žemaičiui, nuoširdžiai užjaučiame
jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų ligoninės kolektyvas
Mirus Elenai Mikučionienei, nuoširdžiai užjaučiame
sūnų Aretą, dukrą Digmą ir visus artimuosius.

Eugenijus Žemaitis
1950 02 21–2020 03 08

Kaimynai

Kovo 8-ąją užgeso ilgamečio Druskininkų ligoninės vadovo, Savivaldybės darbuotojo, aktyvaus politiko
Eugenijaus Žemaičio gyvybė. Netekome puikaus gydytojo, sveikatos politikos stratego, savo srities profesionalo, visuomenės veikėjo, puikų humoro jausmą turėjusio jautraus, žmones mylinčio ir jiems visada
pasirengusio padėti žmogaus.
Eugenijus Žemaitis gimė 1950 m. vasario 21 dieną Kaune. 1968 m. baigė Kauno Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, 1968-1974 m. studijavo tuomečiame Kauno medicinos institute, kuriame įgijo gydytojo specialybę. 1974-1975 metais jis dirbo gydytoju internu Vilniaus 3-ojoje ligoninėje, o nuo 1975 metų iki pat
mirties savo gyvenimą ir darbą susiejo su Druskininkais.
1975-1981 m. Eugenijus Žemaitis dirbo Druskininkų „Vilniaus“ sanatorijos vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, 1981-1984 m. – „Draugystės“ sanatorijos vyriausiojo gydytojo pavaduotoju organizaciniam darbui, 1984-2000 m. buvo Druskininkų miesto ligoninės vyriausiuoju gydytoju, nuo 2000-ųjų – ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoju gydymo reikalams.
Nuo 2002 iki 2015 metų E. Žemaitis dirbo Druskininkų savivaldybės gydytoju, o nuo 2015 iki 2019 metų
rudens – Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausiuoju specialistu.
Eugenijus Žemaitis paliko ryškų pėdsaką ir Druskininkų politiniame gyvenime. Nuo 1990 metų jis buvo
Lietuvos demokratinės darbo partijos nariu, nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Druskininkų
skyriaus nariu, o nuo 2001 m. sausio – LSDP tarybos nariu, nuo 2005 m. – šios partijos skyriaus pirmininko pavaduotoju. Jis buvo laikomas vienu iš svarbiausių Druskininkų socialdemokratų strategų.
1995-2003 m. E. Žemaitis buvo Druskininkų savivaldybės tarybos nariu.
Bendrauti su Eugenijumi buvo lengva, jo išskirtinis humoro jausmas, bendravimo šiluma, jautrus požiūris į žmogų, noras padėti kitam, atsakomybė, organizaciniai sugebėjimai – visa ta stebuklinga žmogiškųjų savybių visuma – kūrė aplink šį žmogų išskirtinę aurą.
Sunku patikėti, kad jau negalėsime susitikti su Eugenijumi, pakalbėti, pajuokauti, pasidalinti politinėmis ir kasdienio gyvenimo įžvalgomis. Tai – didžiulis praradimas ne tik žmonai, dviem sūnums, bet ir visiems tiems, kurį jį pažinojo, kuriems jis buvo brangus ir artimas. Tai – didžiulė netektis visai Druskininkų bendruomenei.
Kaip sakė poetas Just. Marcinkevičius, mūsų lieka tiek, kiek mes save išdalijame kitiems, kiek atsimena
mus mylėjusieji ir pažinojusieji. E. Žemaitis paliko kalną nuveiktų darbų, jūrą pasakytų gerų žodžių, mišką
ištiestų pagalbos rankų. Ačiū Tau, mielas Eugenijau, kad galėjome gyventi su Tavimi vienoje erdvėje ir vienu
laiku. Mirus Eugenijui Žemaičiui, sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų savivaldybės administracija ir Taryba

Mieli druskininkiečiai
ir parapijiečiai, laukiame Jūsų su kastuvais.
2020 m. kovo 13 d. 10
val.
Sodinsime ąžuoliukus
Ratnyčioje prie parapijos namų.
Renginys, skirtas Kovo
11-ajai atminti.

Mirus ilgametei choro dalyvei Elenai Mikučionienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Aretą, dukrą Digmą
bei visus artimuosius.
Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių choro
vadovė ir choristai

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

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

Tel. 8 605 81979
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

Paminklai, kapaviečių tvarkymas, senų
kapaviečių restauravimas, teraso gaminiai.

Tel. 8 604 08111

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295
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2020.03.13 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 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 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 Programišiai.
01:00 Didis grožis.
03:20 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
03:30 Kas ir kodėl?
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
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 NAUJAS SEZONAS „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 „Žuviukas Nemo“.
21:25 VAKARO KINO TEATRAS
„Žmogus - skruzdė“.
23:50 „Katastrofiškai nesėkmingas
filmas“.
01:25 „Pro stiklą“.
03:20 „Bruklinas“.
05:15 „Naujakuriai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „PREMJERA Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Nuostabioji moteris.
23:50 Išnykimas.
02:00 Šėtono vaikas.
03:40 Užsienietis.
05:20 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Oponentai.
07.00 Skyrybos.
08.00 Greiti pietūs.
09.00 „Gluchariovas”.
10.00 „Ragana”.
11.00 Lietuvos kriminalis žemėlapis.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Kaimo akademija.
14.00 Mokslo ritmu.
14.20 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės TV laida.
14.30 TV parduotuvė.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena.

20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
23.30 Vantos lapas.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Skyrybos.
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.10 Bušido ringas.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika. 2020.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 „Pasaulis iš viršaus“.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Leidimas žudyti.
23:25 Kaip žaibo trenksmas.
01:35 „Nusikaltimų miestas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:10 Programos pabaiga.

2020.03.14 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:30 Hanibalo lobio medžioklė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Afrikos stebuklai. Kiek nutinka
per dieną.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Portugalijos laukinės gamtos
įdomybės.
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 Vaikų darželio policininkas.
01:00 Programišiai.
03:10 Vanago portretas.
04:25 Hanibalo lobio medžioklė.
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 „Sarila. Prarastoji žemė“.
13:40 „Terneris ir Hučas“.
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 „Šventasis“.
23:00 „Ji - šnipė“.
01:25 „Organų vagys“.
03:15 „Katastrofiškai nesėkmingas
filmas“.
04:45 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:50 „Ponas Bynas“.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Žmogus-voras“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.

09:20 KINO PUSRYČIAI Broliai
meškinai. Į pagalbą!
11:15 Ko nori mergina.
13:25 Princesė Enė.
15:45 Šokis hip-hopo ritmu. Viskas
arba nieko.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nindzės. Šešėlių įkaitai.
21:45 Bjauri tiesa.
23:40 Interviu su diktatoriumi.
01:45 Nuostabioji moteris.
04:00 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.20 TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
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 „Grobis“.
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.
06.10 „Gluchariovas“.
06:30 „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.
Sintek-Dzūkija - Rytas.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 MANO HEROJUS Kruvinas
deimantas.
01:00 AŠTRUS KINAS Penktadienis, 13-oji.
02:40 Leidimas žudyti.
04:10 Programos pabaiga.

2020.03.15 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.
12:55 Pasaulio dokumentika.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Pasaulio puodai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Amerikietiška svajonė.
00:15 Popžvaigždė: niekada nesustok.
01:40 Pasaulio dokumentika. Prerijos. Slapti Šiaurės Amerikos tyrlaukiai .
02:30 Pasaulio dokumentika. Airija
iš paukščio skrydžio .
03:20 Klausimėlis.
03:35 Šventadienio mintys.
04:05 Vaikų darželio policininkas.
TV3 2020.03.15, SEKMADIENIS
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 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
13:35 „Šuniškas gyvenimas“.
15:10 „Romanas su brangakmeniu“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Pagrobimas“.
23:25 „Mačetė žudo“.
01:25 „Žmogus - skruzdė“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Žmogus-voras“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos namai.
10:00 KINO PUSRYČIAI Ciucikas.
11:45 Stebuklinga programėlė.
13:40 Eisas Ventura. Kai gamta šaukia.
15:30 Nuotakų karai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
22:00 PREMJERA Globalinė audra.
00:10 Bėgantis ašmenimis.
02:20 Bjauri tiesa.
03:55 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Nauja diena.
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 „Grobis“.
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 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Giants Live“ pasaulio galiūnų
čempionatas.
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.
Žalgiris - Neptūnas.
19:30 Išsiblaškėlis.
21:15 „Narkotikų prekeiviai“.
22:25 „Antrininkas“.
23:35 Kruvinas deimantas.
02:10 Penktadienis, 13-oji.
03:45 Programos pabaiga.

2020.03.16 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.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
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. Humoro programa.
23:00 Premjera. Naujasis popiežius.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:05 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.
„Geras, blogas ir negyvas“.
23:45 „Perėja“.
00:45 „Makgaiveris“.
01:35 „X mutantai“.
02:25 „Salemas“.
03:20 „Perėja“.
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 KK2 penktadienis.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
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.
22:30 VAKARO SEANSAS Kaip atsikratyti boso?
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Globalinė audra.
03:20 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
08.00 Apie tave.
09.00 „24/7“.
10.00 „Ragana“.
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11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės TV laida.
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 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
21.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
00.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
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.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:55 „Pėdsakas“.
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 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Apgaulės meistrai 2.
23:30 Išsiblaškėlis.
01:10 „Narkotikų prekeiviai“.
02:10 „Antrininkas“.
03:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:50 Programos pabaiga.

2020.03.17 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. Humoro programa.
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.
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“.
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07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Visi mes žmonės“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Vaikštant tarp antkapių“.
00:20 „Perėja“.
01:20 „Makgaiveris“.
02:10 „X mutantai“.
03:00 „Salemas“.
03:50 „Perėja“.
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 „Turtuolė varguolė“.
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 Apgaulės meistrai.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Kaip atsikratyti boso?
03:20 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 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės.
15.00 „Ragana”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
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.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Stoties policija“.
09:20 „Pėdsakas“.
10:15 „Kobra 11“.
11:15 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:15 „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 Juodasis griaustinis.
23:05 Apgaulės meistrai 2.
01:30 „Nusikaltimų miestas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:05 Programos pabaiga.

2020.03.18 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 Prisikėlimo liudytojai. Lietuvos kankinystės kelias.
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.
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.
„Siuntinys“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Siuntinys“.
00:00 „Perėja“.
01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „X mutantai“.
02:40 „Salemas“.
03:30 „Perėja“.
04:25 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:50 „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 „Turtuolė varguolė“.
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 Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Apgaulės meistrai.

Kviečiu išmokti kalbėti prancūziškai!
Tel. 8 611 39424

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 Mažos Mūsų Pergalės.
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. Rubrika.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Kryptys LT.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:55 „Pėdsakas“.
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 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vienišas vilkas Makveidas.
23:15 Juodasis griaustinis.
01:10 „Nusikaltimų miestas“.
02:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:45 Programos pabaiga.

2020.03.19 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
09:00 Žinios. Orai.
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.
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nuostabioji draugė.
05:00 LRT radijo žinios.
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.
„Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys“.
23:50 „Perėja“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:35 „X mutantai“.
02:25 „Salemas“.
03:20 „Perėja“.
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 „Turtuolė varguolė“.
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 International.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
03:35 Alchemija XVI. Mada yra menas.
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 Mažos Mūsų Pergalės.
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.
05.00 Skyrybos.
05.40 Vantos lapas.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:55 „Pėdsakas“.
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 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Aukštesnis lygis.
22:45 Vienišas vilkas Makveidas.
00:55 „Nusikaltimų miestas“.
01:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:30 Programos pabaiga.

14

2020 m. kovo 12 d.

Savaitraščio Nr. 245

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

Ieškau išsinuomoti pievą šienavimui, nuo 3ha.
Tel. 8 611 32800

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

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Greitai ir kokybiškai!
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

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881
Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

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

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

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

Tel. +370 6 98 12218

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

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

Perka

Pirksiu sodo namelį, mokėsiu iki
13 000 Eur. Tel. 8 623 20014

Keičia
Keičiu ar parduodu 1 kamb. butą
Gardino g. 14 (2 aukštų namas,
mūrinis, 1 aukštas) į didesnio
ploto butą, kapitalinis remontas,
kaina – 33 000 Eur, su rimtu pirkėju kaina gali būti derinama, tel.
8 604 48595

Perka
Teleloto bilietus su pakvietimu į
studiją. Tel. 8 612 54947

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795
Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035
Pušinės malkos.
Tel. 8 608 7065
Malkos. Tel. 8 695 38319
Sausos, pušinės malkos, rąsteliai, kaladės, kapotos. Kapotas
lapuotis. Tel. 8 682 58164
Nebrangiai parduodama eglinė ir
pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8
612 54947

Žemės ūkio produkcija
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611
45735

Nekilnojamas turtas
Skubiai parduodamas namas
Ricielių kaime, gera vieta, 28 a
namų valda, kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201
Parduodamas 2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte iš 5 name Liškiavos
g. Kaina – 32 900 Eur. Tel. 8 687
37575
Parduodamas suremontuotas ir
paruoštas trumpalaikei nuomai
2 k. 50,97 m2 butas 5 aukšte iš
5 Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 2 k. 50, 69 m2
butas 5 aukšte iš 5 name Liškiavos g. Kaina 32 900 eurų. Tel. 8
687 37575
Parduodamas suremontuotas ir
paruoštas trumpalaikei nuomai
2 k. 50,97 m2 butas 5 aukšte iš
5 Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 1 kamb. 35.30 kv.
m butas Veisiejų g. 3. Kaina – 25
000 Eur. Tel. 8 613 80442, 8 614
40701
Parduodamas garažas su požemine duobe ir trimis rūsiais.
Merkinės gatvėje, netoli „Eglės
sanatorijos“. Tel. 8 686 89514
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201
Parduoda sodo sklypą su gyventi
žiemą tinkamu nameliu sodų
bendrijoje „Raigardas“, Rasos g.
19. Tel. 8 613 71749

Pirkčiau ar išsinuomočiau patalpas dirbtuvėms, siūlykite įvairius
variantus. Tel. 8 646 22367

Dviejų kambarių butas Ateities g.
Buto bendras plotas – 49, 61 kv.
m. 4 aukštas iš 6. Namas – renovuotas. Kaina – 36 000 Eur. Tel.
8 699 43002

Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemę aplink Leipalingį,
pirmenybė – šienauti pievoms.
Tel. 8 612 54947

Parduoda žemės ūkio paskirties
31 a sklypą Viečiūnuose, prie
miško, už mokyklos. Tel. 8 616
48116, 8 612 98994

Išsinuomočiau garažą Druskininkų savivaldybės ribose. Tel. 8
624 95000

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201

Išsinuomotų

Nuoma
Nuomojamas 1 kambarys 2 kambarių bute Gardino g. 33 su baldais ir buitine technika. Antrame
kambaryje gyvena kiti nuomininkai. 150 Eur su mokesčiais. Tel. 8
650 27321

20 arų namų valdos sklypas, Veisiejuose. Kaina – 4700 Eur, tel. 8
699 82055

Lygiavamzdis 2 vamzdžių šautuvas TOZ34 ER, 12x70 su inžektoriais ir prožektoriumi už 200 Eur.

3 kamb. (65m²) butas, 5 aukšte iš
5, Viečiūnuose. Skambinti tel. 8
650 99556

Graižtvinis šautuvas IŽH 18
MN308 Winchester su optika,
labai geras dėklas, labai gero
stovio. Kaina – 300 Eur. Tel. 8
617 35189

1 kamb. butas, 2 aukštas, arti
turgus, parduotuvės „Maxima“ ir
„Iki“. Kaina – 38 000 Eur. Tel. 8
686 69194
30 arų namų valdos sklypą su
elektra, 10 km nuo Druskininkų
(Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso
ežero, geras privažiavimas (asfaltas). Tel. 8 687 18489

Šviestuvai, televizorius su priedėliu „Gold Star“, austos vilnonės
lovatiesės, siuvimo mašina, gaminta Brazilijoje „Singer“. Tel. 8
630 87652

Parduodamas 2 kambarių 53,65
kv. m. butas 5 aukštas iš 5, Merkinės g. Tvarkingas, nebrangiai,
be tarpininkų. Tel. 8 614 96329

Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV ir TV priedėlio TV
STAR T910 distanciniai pulteliai
nuo 3 Eur, laminuota medžio
plaušų plokštė 275x170 cm – 1
m2 – 2 Eur, naudotos durų varčios po 3 Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur, rašalinis spalvotas spausdintuvas „Epson“ – 12
Eur, tel. 8 686 43600

Dviejų kambarių butą, Antakalnio g. 18, 48,50 kv.m. Tel. 8 621
92956
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
2 kamb. 44, 18 m2 butas. Jaunystės g. 4 aukštas, Viečiūnuose.
Kaina – 16 000 Eur. Tel.: 8 625
29382, 8 625 93924

Parduodamas geros būklės Peugeot 307,
2.0 l, 100 kW, 2004 m. TA iki 2021-11 mėn. Kaina – 1000 Eur,
tel. 8 614 57408

Parduoda biuro kėdę „Happi“
(35€), juostinį fotoaparatą „Olympus“(45€), barzdaskutes „Camry“
(18€), Philips (12€), nenaudotus:
išmanųjį laikrodį (10€), išmaniąją
apyrankę (5€), kojų limfodrenažo
prietaisą (24€), dviratį treniruoklį
(labai geros kokybės, 79 Eur),
buvo pirktas „Studio Moderno“.
Tel. 8 612 29462
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
Skubiai išparduodami įvairūs baldai: dvigulė lova, trijų dalių spinta,
prieškambario spinta, paveikslai
ir kt. Tel. 8 600 38260

Kiti daiktai
TV staliukas – 20 Eur, svetainės
stalas – 20 Eur, rašomas stalas –
20 Eur. Tel. 8 613 75031
Namų kinas Toshiba (5-1), 60
Eur. Namų kinas SONY (3-1),
kaina – 50 Eur. Vokiška medinė
viengulė lova su čiužiniu – 40
Eur. Tel. 8 628 66606
Virtuvės baldai (7 dalys), NIKI II,
2018 m., surinktas. Spalva – riešutmedžio. Kaina – 190 Eur, Petrof pianinas. Tel. 8 683 23112
Parduodamas vertikalus, profesionalus 9 tonų hidraulinis kirvis,
trifazis su dokumentais ir priedais
už 400 Eur. Tel. 8 686 08504

Įvairių dydžių namų valdos
sklypai M. K. Čiurlionio g. 120
šalia miško. Atlikti geodeziniai
matavimai, yra elektra, miesto
komunikacijos. Tel. 8 602 10802,
8 675 57201

Išnuomojamas 1 kamb. 3 kamb.
bute Vytauto g. ir 1 kamb. 2
kamb. bute Vytauto g. rami vieta,
balkonas, kaina – 130 Eur. Tel. 8
607 38627

Naujas telefonas „Nokia 216“ už
40 Eur. Tel. 8 687 06308

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,grindinio
TRINKELES,šaligatvio
PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Tel. (8-620)65577

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

Geros būklės Peugeot 307, 2.0 l,
100 kW, 2004 m. TA iki 2021-11
mėn. Kaina – 1000 Eur, tel. 8 614
57408
BMW, 2497 l, dyzelis, 1998 m.
geros būklės, tel. 8 698 40423
„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968,
TA iki 2024 m. „Toyota Corolla“,
2001 m. TA, dyzelis. Tel. 8 682
98506
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
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

Ieško darbo
Galiu prižiūrėti sodybas 2-3 kartus per savaitę ar mėn. Tel. 8 692
44465
Vyras ieško darbo, tel. 8 638
10880

Dovanoja
Atiduodame naudotą lovą 1,20 m
pločio. Tel. 8 698 19464
Dovanoja didelę gėlę - Benjamino fikusą. Tel. 8 685 85872
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567

Automobiliai ir jų dalys
Automobilis „Ford Fusion“, 1,4 l
dyzelis, labai gera būklė, 2007
m. Kątik iš Vokietijos, tel. 8 692
44465

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388
Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų
mūrijimas, stogų
dengimas ir kiti.
Tel. 8 693 99456
UAB „Akvavita“ ieško operatorių ir sandėlio darbuotojų.
Gyvenimo aprašymus siųsti į info@akvavita.lt
Darbo užmokestis į rankas nuo 500 Eur!

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos laminuotos baldinės plokštės (įvairių spalvų, likučiai, atraižos). Kaina – sutartinė. Tel. 8 626 90550

16

2020 m. kovo 12 d.

Savaitraščio Nr. 245

Reklama didžiausio Dzūkijos regione
tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555

