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JUC direktorė A. Nedzinskienė: „Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa jaunimui leidžia labai konkrečiai išbandyti savo jėgas darbo rinkoje“/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

Jau ketvirtus metus iš eilės
Druskininkų Jaunimo užimtumo centro (JUC) įgyvendinama
Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa jauniems žmonėms ne tik suteikia
galimybę rasti darbą vasarai,
bet ir „pasimatuoti“ profesiją.
Verslo atstovams ši programa
– galimybė suteikti darbo patirties jauniems žmonėms, norintiems tapti savarankiškais, tobulėti ir užsidirbti pinigų savo
poreikiams. Kasmet programa
tampa vis populiaresnė – atsiranda vis daugiau norinčiųjų
joje dalyvauti. Didėjant įmonių
skaičiui, plečiasi ir jų teikiamų
paslaugų įvairovė, siūlomas
platesnis specialybių spektras, atsiranda vis daugiau dar-

bo vietų, ugdančių jaunų žmonių profesines kompetencijas.
Tai jaunimą motyvuoja išbandyti savo jėgas ir atsirinkti, kas
jiems labiausiai patinka.
Programą koordinuojančio Jaunimo užimtumo centro direktorės Aušros Nedzinskienės teigimu, Jaunimo užimtumo programa
kasmet keičiama, tobulinama, o
joje dalyvaujančios verslo įmonės
kartais net konkuruoja tarpusavyje dėl jaunimo dėmesio.
Druskininkų JUC interneto svetainėje www.juc.lt yra paskelbęs
registraciją į jaunimo verslumo ir
integracijos programą. Pagal paskelbtą darbdavių sąrašą ir darbuotojų poreikį, jaunuoliai gali pasirinkti, kokia darbo patirtis juos
labiausiai domina. Jaunuolis, pa-

sirinkęs dominančią sritį, privalės
nueiti į darbo pokalbį ir pristatyti save darbdaviui. Pasirengti pokalbiui dėl darbo jaunimui padės
JUC specialistai.
A. Nedzinskienė sakė, kad šiemet, kai visoje šalyje paskelbtas karantinas dėl koronaviruso grėsmės, programos apimtys,
ko gero, bus mažesnės, tačiau ji
jau dabar sulaukia ir jaunuolių, ir
verslininkų dėmesio.
– Druskininkų JUC ir šiemet
darbdaviams ir jaunimui siūlys
dalyvauti Jaunimo verslumo ir
integracijos programoje. Kuo
šiemet ji bus ypatinga?
– Šiemet Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa
bus kitokia, nes šalyje paskelb-

tas karantinas. Turbūt vien dėl to
bus tam tikrų iššūkių. Net neabejoju, kad populiarumo sulaukusi
programa bus mažesnės apimties. Tačiau ji tikrai bus vykdoma,
ir jaunimas vasarą galės išmėginti save darbo rinkoje. Tačiau nauji
iššūkiai mūsų negąsdina. Manau,
kad tik dirbdami, ieškodami ir atrasdami naujas veiklos formas,
visus iškylančius sunkumus galime įveikti, o kartu – ir patys sustiprėti.
– Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa sėkmingai vykdoma jau keletą metų. Kuo ji reikšminga
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Žurnalas „Reitingai“ įvertino švietimo sistemos rodiklius savivaldybėse:
Druskininkai – antroje vietoje

Tarp 42 vidutinio dydžio savivaldybių Druskininkų savivaldybė užėmė antrąją vietą. Sudarant savivaldybių reitingus,
buvo vertinti net 23 švietimo srities parametrai, tokie kaip ketvirtokų, šeštokų ir aštuntokų

pasiekimai, valstybinių brandos
egzaminų rezultatai, neformaliojo švietimo galimybės ir kita.
Druskininkų
savivaldybės
„Ryto“ gimnazija užima 101
vietą iš 365 šalies gimnazijų, o pagal valstybinių brandos

egzaminų įvertinimų rodiklius
Druskininkų savivaldybė rikiuojasi antroje vietoje po Vilniaus
miesto.
2020-ieji yra Vaikų emocinės
gerovės metai – „Reitinguose“
pateiktas ir emocinės mokyklų

aplinkos vertinimas. Vertinant
mokyklų klimatą progimnazijų
kategorijoje, Viečiūnų progimnazija užėmė pirmąją vietą –
žurnale pažymima, kad progimnazija išsiskiria nuoširdumu ir
abipuse mokinių ir mokytojų pagarba. Labai geras klimatas ir
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje – pagrindinių
mokyklų kategorijoje mokykla
užima aukštą ketvirtąją vietą.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, 2020
metams nustatęs mokyklų vadovų veiklos užduotis, įvardijo
du svarbiausius aspektus - pasiekimų gerinimą ir palankios
mokymosi aplinkos kūrimą.
Šių metų pradžioje Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigos su socialiniais partneriais –
Druskininkų savivaldybe, UAB
„Grand SPA Lietuva“, asociacijomis „Druskininkų klubas“, „Padėkime vaikams“ ir „Druskininkų
stalo žaidimų klubas“, Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru bei Druskininkų
jaunimo užimtumo centru – pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo remti ir skatinti ugdymo
įstaigose įgyvendinti projektus
ir iniciatyvas, kurie kuria pozityvią mokymosi aplinką bei ugdo
mokinių socialinį emocinį intelektą.

Linas
Urmanavičius,
Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas: „Žurnalo „Reitingai“ vertinimai
leidžia pamatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.
Žinoma, aukšta vieta reitinge džiugina, tačiau matome
nemažai vietų, kuriose reikia
pasitempti: gerinti dešimtokų pasiekimus, populiarinti
gamtos mokslus – tam reikia
aktyviau išnaudoti mokyklo-

se sukurtą modernią aplinką,
pavyzdžiui, 3D technologijų
klases. Nepriklausomai nuo
vertinimų iš šalies, mokinių
pasiekimų gerinimas mums
visada yra vienas iš prioritetinių klausimų. Tačiau tam,
kad rezultatai būtų aukštesni,
labai svarbu tobulinti tėvų,
mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Esame palyginti
maža savivaldybė, tai palengvina tarpusavio dialogo

kūrimą. Įtakos pasiekimams
turi ir vidinė mokyklos atmosfera: svarbu laiku pastebėti ir
užkirsti kelią patyčioms, pastebėti ir ugdyti išskirtinius
gabumus, stengtis sudominti
mokinius ir juos motyvuoti,
nepalikti nenorinčių mokytis
vaikų klasės kampe. Reikia
ieškoti būdų, kaip juos sudominti ir įtraukti į mokymosi
procesą, mokyti vaikus ne tik
tvarkaraštyje nurodytų daly-

kų, bet ugdyti juos visapusiškai. Šis karantino laikotarpis,
kai pirmą kartą mokomasi
nuotoliniu būdu, išmokė nemažai naujovių. Tikimės, kad
jas pavyks panaudoti ateityje. Apskirtai mokyklų uždavinys šiandien yra visapusiškai
ugdyti mokinius: ne tik suteikti reikalingų akademinių
žinių, bet ir paruošti juos gyvenimui, ugdyti socialinius
įgūdžius, emocinį intelektą.“

naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, puoselėti
darnius tarpusavio santykius
bendruomenėje ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.
„Aktyvių tėvų klubas“ mokykloje jau subūrė iniciatyvius ir veiklius tėvus. Klubas
inicijuos naujas veiklos formas, prisidės prie mokyklinių
renginių, švenčių, akcijų organizavimo ir įgyvendinimo,
vaiko gerovės mokykloje.
Bendradarbiaudami
su
profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialu, 9-10 klasių mokinius supažindinsime su pasirinkimo
galimybėmis mokytis jau nuo
kitų mokslo metų pagal profesinio mokymo programas,
skatinsime mokantis kartu
išnaudoti ir galimybes pačiam formuotis kvalifikaciją,
įsidarbinimo ir karjeros perspektyvą.
Šiandien jau galiu pasidžiaugti, kad mokytojų, visų
pedagoginių darbuotojų sutelktumas,
bendradarbiavimas, kruopštus darbas, tėvelių geranoriškumas, pagalba
ir nuoširdus bendravimas su

mokytojais padėjo priimti ir
įveikti nuotolinio mokymo iššūkius. Per trumpą laiką mokytojams teko išmokti dirbti
įvairiose virtualiose mokymo
aplinkose, pasirinkti vaizdo
konferencijų, apklausų įrankius, nuspręsti, kokį skaitmeninį turinį pamokoms pasirinkti
internete, kokiu būdu perduoti
mokiniams, tėvams reikiamą
informaciją, pateikti užduotis.
Po karantino sugrįšime į
pasikeitusią mokyklą. Mes,
mokytojai, įgiję naudingos
patirties, per labai trumpą
laiką patobulinę IT naudojimo kompetencijas, labiau
pasitikintys savo gebėjimais,
siekiantys pokyčių. Ši patirtis
išplės mokymosi be sienų
suvokimą, ją galėsime taikyti
ir įprastomis sąlygomis, organizuojant namų mokymą
atskiriems mokiniams pagal
poreikį. Mokiniai sugrįš, labiau pažinę save, įgiję daugiau savarankiško mokymosi
įgūdžių, suvokę ir mokyklos
aplinkos svarbą. Jau dabar
dažnai girdime, kad jie pasiilgo mokytojų, auklėtojų, klasės draugų“.

Žaneta
Krivonienė,
Viečiūnų progimnazijos
direktorė: „Mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės skaičiavimas Lietuvoje
– dar naujovė, tačiau yra
vienas svarbiausių užsienyje vertinamų rodiklių, atspindinčių tikrąjį mokyklos
indėlį į visapusišką vaiko
ugdymą. Mūsų progimnazijos pripažinimas viena
iš geriausią mikroklimatą

turinčių mokyklų Lietuvoje tikrai džiugina ir parodo,
kad pasirinktas teisingas
kelias – esame nuolat besimokanti
bendruomenė,
atvira visų nuomonei, bendram sprendimų priėmimui.
Kiekvienas bendruomenės
narys yra svarbus ir reikalauja atitinkamo dėmesio,
jis turi būti išgirstas bei pastebėtas. Esu dėkinga savo
bendruomenei, kad patikėjo
manimi, kaip vadove, kuriai
svarbiausia yra tai, kad mokytojai būtų kūrybingi, nebijotų bandyti, ieškoti, net ir
klysti. Mylime savo darbą ir
savo mokyklos vaikus, priimame tėvus, kaip visaverčius partnerius, įsiklausome į jų nuomonę. Labiausiai
dėkoju savo mokiniams,
kurie atsakė į anketose pateiktus klausimus, įvertino
progimnazijos mikroklimatą
ir aplinką tokiais aukštais
balais. Jiems ir pažadame
toliau nuoširdžiai dirbti, kad
jie iš mokyklos išeitų kuo
geriau pasiruošę savarankiškam gyvenimui“.

Vertinant mokyklų klimatą progimnazijų kategorijoje, Viečiūnų progimnazija užėmė pirmąją vietą/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Žurnalas „Reitingai“ aštuntus metus iš eilės paskelbė
Lietuvos švietimo įstaigų ir savivaldybių reitingus švietimo
srityje. Atskirai reitinguojami
didmiesčiai, vidutinio dydžio
ir mažosios savivaldybės.

Ramutė Siliūnienė, „Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktorė: „Mūsų mokyklos
bendruomenę džiugina aukštas mokyklos klimato įvertinimas „Reitinguose“. Mokykloje siekiama sukurti saugią,
pozityvią, draugišką, tinkamą
vaikų emociniam vystymuisi
klasės ir mokyklos aplinką.
Nuo 2015 metų dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje, esame parengę „Pozityvios
mokymo(si) ir tinkamo vaikų
emocinio vystymosi aplinkos
kūrimo“ projektą, kurį įgyvendindami, siekiame padėti
mokiniams įgyti ir sėkmingai
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Diana Brown, Druskininkų savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėja: „Kaip ir
kiekvieną pavasarį, sulaukėme žurnalo „Reitingai“ vertinimų, kurie Lietuvos švietimo
bendruomenėje yra priimami
nevienareikšmiškai. Natūralu, kad tie, kurie užima pirmas pozicijas, džiaugiasi. Ir
liūdi tie, kurie ne visada pelnytai, yra nuvertinami.
Žinoma, smagu, kad, vertinant pagal 23 rodiklius,
Druskininkų savivaldybė iš
42 vidutinio dydžio savivaldybių užima 2-ąją vietą. Tai
rodo politinių ir administracinių sprendimų, kryptingo
pedagogų darbo, siekiant
vieningų tikslų, rezultatą.
Labai džiaugiuosi, matydama, kad Druskininkų mokyklos vis daugiau dėmesio

skiria psichologinei mokinių
savijautai, pozityvios mokymosi aplinkos kūrimui.
2020-ųjų pradžioje Savivaldybėje buvo pasirašytas susitarimas, kuriuo įsipareigota
stiprinti šią mokyklų veiklos
sritį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis,
Druskininkų
savivaldybės
Viečiūnų progimnazija 2020
m. vertinama, kaip mokykla,
į kurią noriai eina mokiniai,
kurioje vyrauja geras klimatas, kuriami partneriški bendruomenės narių tarpusavio
santykiai.
Norėčiau pažymėti, kad
būtent į šiuos du svarbiausius aspektus – pozityvios
mokymosi aplinkos kūrimo ir
mokinių pasiekimų gerinimo
– ir buvo kreipiamas didžiausias dėmesys, kai Savivaldybės meras nustatė 2020
m. mokyklų vadovų veiklos
užduotis.
Tačiau yra dalykų, kurie,
vartant žurnalo puslapius,
kelia nerimą. Nėra teisinga,
kai, vertinant pagal vieną rodiklį – 10 klasės pasiekimų
patikrinimą, – kai kurios mokyklos apibūdinamos, kaip
blogos. Juk negalima mokyklos, kurioje mokosi daugiau
nei 700 mokinių, vadinti bloga todėl, kad dvidešimties

mokinių pasiekimų įvertinimai yra neigiami. Šioje situacijoje labai atsiskleidžia kai
kurios įsisenėjusios švietimo
sistemos bėdos – pačių vertinimų tikslingumas, darbas su
specialiųjų poreikių vaikais,
taip pat skirtingų gebėjimų
mokinių vertinimas pagal
vieną egzaminą, nuvertinant
asmeninę kiekvieno vaiko
pažangą, socialinę emocinę kompetenciją, meninius,
sportinius ir kitus gebėjimus.
Nepaisant to, iš kiekvienos situacijos gyvenime reikia mokytis. Šioje taip pat.
Norint, visada galima ieškoti
būdų, kaip gerinti savo veiklą, tobulinti pagalbos teikimo galimybes kuo anksčiau,
kad problemos neįsisenėtų,
kurti naujas ugdymo praktikas, kurios didintų vaikų mokymosi motyvaciją.
2020-ieji Lietuvos švietime išliks, kaip ypatingi metai, atnešę daug neplanuotų
pokyčių ir iššūkių, kuriuos
pedagogai drąsiai priėmė.
Mokytojams ir mokyklų vadovams grįžus į darbo vietas,
vertinsime,
analizuosime,
kokios įtakos įvykę pokyčiai
turėjo mokinių pasiekimams.
Priklausomai nuo to, bus priimti ir atitinkami sprendimai
dėl ateinančių mokslo metų“.

Danutė Časienė, „Atgimimo“ mokyklos direktorė: „Norint išsamiai suprasti
mokyklinį gyvenimą ir pateikti
vertingą, mokyklai naudos
duodančią informaciją, reikia
įsigilinti į daugybę ugdymo
kokybės gerinimo subtilumų,
suprasti daugelį mokyklinio
gyvenimo dalykų, atsižvelgti į
visų mokyklos bendruomenės
narių – mokinių, mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų,
mokinių tėvų – lūkesčius.

Šalia sėkmių ir laimėjimų
mokykloje visada yra ir sunkumų bei iššūkių – visada yra
sunkiau dirbti su mažiau motyvuotais, akademinių rezultatų
nesiekiančiais mokiniais, ypač
– dėstant matematiką. Kartais
rezultatai būdavo geresni, kartais – prastesni, tačiau esu dėkinga nuoširdžiai dirbantiems
mokytojams, kurie stengiasi
visomis išgalėmis padėti mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų“.

Mokslo metus Druskininkų savivaldybės mokiniai
užbaigs nuotoliniu būdu
Vyriausybė savivaldybėms
leido apsispręsti, kokios formos ugdymą taikyti iki mokslo metų pabaigos. Atsižvelgiant į galiojančias saugumo
rekomendacijas, vertinant tai,
kad iki mokslo metų pabaigos liko vos kelios savaitės,
o švietimo įstaigos šauniai
įsibėgėjo su nuotoliniu mokymu, priimtas sprendimas,
kad Druskininkų savivaldybės
mokiniai šiuos mokslo metus
užbaigs nuotoliniu būdu.
Nuo gegužės 18 dienos darbą
atnaujins Savivaldybės lopšeliai-darželiai – detalią informaciją apie jų darbo organizavimą
tėvai gali gauti iš įstaigos, kurią
lanko jų vaikai, vadovų.
Abiturientai tęsia mokymąsi
nuotoliniu būdu, tačiau, laikantis visų saugumo reikalavimų,
jiems bus organizuojamos individualios konsultacijos ir susitikimai su mokytojais. Brandos
egzaminai prasidės birželio 22
dieną, gimnazija tam intensyviai
ruošiasi.

Lietuvos kurortų asociacijos
posėdyje sudėlioti svarbiausi
metų planai

Lietuvos kurortų asociacijos nariai nuotoliniame posėdyje apsvarstė 2019 metais nuveiktus darbus ir sudėliojo planus šiems metams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį Lietuvos kurortų
asociacijos nariai nuotoliniame posėdyje apsvarstė 2019
metais nuveiktus darbus ir sudėliojo planus šiems metams.
Lietuvos kurortų asociacijos
prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pažymėjo, kad karantino laikotarpis kurortams ir kurortinėms
vietovėms tapo savotišku iššūkiu,
tačiau su juo susidoroti pavyksta
pakankamai sklandžiai.
Posėdžio metu buvo išskirti
trys svarbiausi darbai – papildomas kurortų ir kurortinių vietovių
finansavimas, Kurortų įstatymo
projekto parengimas, užsienio žiniasklaidos monitoringas.
Dabar keturių kurortų ir penkių
kurortinių vietovių savivaldybėms
lėšos apskaičiuojamos taip pat,
kaip ir visoms kitoms Lietuvos
savivaldybėms. Tačiau kurortų ir
kurortinių vietovių viešąja infrastruktūra naudojasi ne tik vietiniai
žmonės, bet ir kurorto svečiai –
dėl to auga aplinkos tvarkymo ir
priežiūros kaštai. Lietuvos kurortai yra šalies vizitinė kortelė, juose esančiai infrastruktūrai keliami aukštesni reikalavimai. Todėl

būtina surasti mechanizmą, kuris leistų, neskriaudžiant kitų savivaldybių, padidinti finansavimą
devynioms kurortų ir kurortinių
vietovių savivaldybėms. Lietuvos kurortų asociacija planuoja
parengti siūlymus dėl papildomo
finansavimo ir su jais vykti pas
Valstybės vadovus.
Labai svarbu parengti Kurortų
įstatymo projektą, nes dabar šią
sritį reglamentuoja net 18 atskirų
teisės aktų, kurie dažnais atvejais prasilenkia su kurortų aktualijomis. Tam pasitelkti teisininkai,
kurie padės išanalizuoti dabartinę teisės aktų sistemą ir parengs
naują Kurortų ir kurortinių teritorijų veiklos sritis reglamentuojantį dokumentą.
Posėdžio metu susitarta dėl
komunikacijos ir rinkodaros plano sudarymo. Šiuo karantino laikotarpiu reklama nukreipiama
į vietinius turistus, tačiau negalima pamiršti ir užsienio rinkų. Bus atliktas išsamus užsienio žiniasklaidos monitoringas ir
kainų analizė, kad būtų galima
nuspręsti, kur reklamuotis tikslingiausia pagal asociacijos galimybes.

KARANTINO metu asmenims,
grįžusiems iš užsienio, privaloma
14 dienų izoliacija!
Apgyvendinimo koordinatorė
Eglė Sadauskaitė
Tel. 8 629 97794,
el. paštas – egle.sadauskaite@druskininkai.lt
Jei pastebėjote asmenis, grįžusius iš
užsienio, kurie nesilaiko privalomos
saviizoliacijos, praneškite apie tai tel. 112
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2020 m. gegužės 20 d. pradedami vykdyti Savivaldybės turto, skirto laikinosioms prekybos
vietoms ir paslaugoms teikti nuomos konkursai aukcionų būdu.
Nuomojamo turto sąrašas, konkursų vykdymo grafikas,
aukcionų sąlygos ir kita aktuali informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje:
www.druskininkusavivaldybe.lt/Veikos sritys/Licencijų, leidimų išdavimas/Savivaldybės turto nuomos aukcionai
Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 59158.
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Susisiekimo ministras siūlo atkurti
geležinkelio liniją į Gardiną
Susisiekimo ministerija siūlo atkurti geležinkelio liniją į
Gardiną, įrengiant naują jungtį su Druskininkais. Šią idėją
neformaliame ministrų posėdyje antradienį pristatė susisiekimo ministras Jaroslav
Narkevič.
„Atnaujinta geležinkelio jungtis su Gardinu paskatintų turizmą, krovinių vežimą, turėtų ekonominių privalumų. Druskininkų
kurortas taptų lengviau pasiekiamas kitų Lietuvos miestų ir
kaimyninės Baltarusijos Gardino
miesto gyventojams, leistų pritraukti papildomų turistų srautų
bei surinkti papildomų pajamų į
valstybės biudžetą“, – sakė susisiekimo ministras J. Narkevič.
Tikimasi, kad, atkūrus geležinkelio ruožą MarcinkonysDruskininkai-Valstybės
siena
su Baltarusija, mūsų šalies gyventojai ir užsienio turistai būtų
paskatinti keliauti naujais traukinių maršrutais Vilnius-Druskininkai,
Vilnius-Gardinas,
Druskininkai-Gardinas, Varėna-Druskininkai. Dėl to keliuo-

Atnaujinus geležinkelio jungtį su Gardinu, Druskininkų kurortas taptų lengviau pasiekiamas kitų Lietuvos miestų ir kaimyninės Baltarusijos Gardino miesto gyventojams, atsirastų galimybė pritraukti papildomų turistų srautų bei surinkti papildomų pajamų į valstybės biudžetą

se sumažėtų autotransporto
priemonių, o tai turėtų teigiamos įtakos taršos ir eismo įvykių mažėjimui.
Numatoma, kad šia geležinkelio linija per metus būtų pervežta apie 180 tūkst. keleivių ir 1,5
mln. tonų krovinių. Geležinkelio
linijos atkūrimo projektas galėtų būti įgyvendintas per 4 metus.

Pasak susisiekimo ministro J.
Narkevič, atkūrus šią geležinkelio liniją, būtų kuriama ilgalaikė
ekonominė nauda mūsų valstybei, AB „Lietuvos geležinkeliai“
įmonių grupei ir Druskininkų savivaldybei.
LR Susisiekimo ministerijos
informacijos informacija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 2020 metais gauti finansinę paramą iš
Savivaldybės biudžeto, dėmesiui – paraiškų pateikimo terminas baigsis gegužės 25 dieną
Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti galimybe 2020 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės
2020-2022 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės
apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.
Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų gegužės 25 d. 15 val. Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.
Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkų savaitgalis: muzikuojantis autobusiukas kvietė šokti ir... bučiuotis

Sielas virpino saksofonisto R. Barzdžiaus atliekamos melodijos, muzika skambėjo ir balkonėliuose/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotraukos

Nors Druskininkai, svetingai atvėrę duris kurorto svečiams, dar negali jų pakviesti
į koncertus ar kitus renginius,
vis dėlto rastas kitas būdas
čia besilankantiems sukurti geras emocijas ir nuotaiką. Praėjusį savaitgalį druskininkiečius ir miesto svečius
Druskininkų gatvėse bei parkuose pasitiko neįprastas sa-

vaitgalio reginys – įspūdinga, netikėta ir saugi muzikinė
scena… ant ratų!
Ekologiškas
elektromobilis, arba Muzikuojantis autobusiukas, kaip jį pakrikštijo Druskininkų kultūros centro (DKC)
darbuotojai, nusprendę druskininkiečiams ir kurorto svečiams
tokią nuostabią pavasario dieną
sukurti ypatingą nuotaiką, vir-

to mobilia scena muzikos atlikėjams. Gerą pusdienį jis važinėjo
miesto gatvėmis, parkais, pėsčiųjų takais, Druskonio ežero
pakrante, o iš jo skambėjo pati
tikriausia – gyva muzika. Saksofonisto Roko Barzdžiaus atliekamos melodijos visiems virpino
sielas ir vertė kilnoti kojas.
Tai nebuvo vienintelis siurprizas – muzika skambėjo ir kito-

se netikėtose kurorto erdvėse:
balkonėliuose, ant stogų terasų įsikūrę didžėjai tenkino netgi
parkų lankytojų pageidavimus.
Tiesa, DKC išlaikė paslaptį,
kur bus galima muziką išgirsti, nes… žiūrovai dar negali būriuotis ir privalo laikytis karantino taisyklių. Tiesiog šįkart
muzika pati ieškojo klausytojų ir
kvietė nors šiek tiek pašėlti bei

kartu padainuoti.
Laukiame Jūsų atvykstant ir
kitą savaitgalį: vaikštinėkite po
žydinčius ir kvepiančius kurorto
parkus, poilsiaukite, mėgaukitės, klausykitės, o muzika ir kiti
kurorto siurprizai atras jus ir suteiks nepakartojamų įspūdžių!
Druskininkų kultūros
centro informacija
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Verslininkus ir dirbti norinčius jaunuolius jau ketvirtą kartą suburs
Jaunimo užimtumo programa

JUC įgyvendinama Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa jauniems
žmonėms ne tik suteikia galimybę rasti darbą vasarai, bet ir „pasimatuoti“ profesiją/„Mano
Druskininkai“ archyvo nuotraukos

darbdaviams ir jauniems žmonėms, kurie išdrįsta išmėginti
save darbo rinkoje?
– Jau ketvirtus metus įgyvendinama jaunimo verslumo programa reikšminga ne tik verslui, bet ir
jaunimui. Mes su verslu, jo struktūromis, ieškomų darbuotojų profiliu susipažįstame iš arčiau.
Jaunimui programa svarbi, nes
jie turi galimybę išbandyti save
darbo rinkoje, įgyjant praktinių
įgūdžių, kurie vėliau palengvina
kelią įsitvirtinti darbo rinkoje.
Jaunimas, dirbdamas vasarą,
gali pajusti savarankiškai uždirbtų
pinigų skonį, neretai – ir „pasimatuoti“ profesiją.
Džiugina, kad per pastaruosius
trejus metus, kai buvo vykdoma
ši programa, žinia apie jos naudą
ir galimybes bendruomenėje tarp
jaunimo ir darbdavių labai išpopuliarėjo.
Kaip ir kasmet, programai yra
skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto. Metų pradžiai
jos įgyvendinimui yra numatyti 65
tūkst. eurų.
Pagal darbdavių poreikį ir jaunuolių norą dirbti programos finansavimas peržiūrimas, tikslinamas visus metus, gali būti
papildomai skirta lėšų.

Savivaldybės finansinė parama ir prisidėjimas prie Programos
reikšmingas ir verslui. Darbdaviai,
įmonės turi galimybę sklandžiai
dirbti sezono metu, nestokodami
darbuotojų. Jauniems žmonėms
siūlomi darbai ne tik paslaugų
sferoje. Praėjusių metų patirtis
rodo, kad yra įmonių, kurios ieško ir tam tikrose specializuotose
srityse norinčių ir gebančių dirbti jaunų žmonių. Ir juos suranda.
– Kokių atsiliepimų sulaukiate dažniausiai?
– Dažniausiai sulaukiu tik teigiamų
atsiliepimų, man atrodo, kad neigiamų niekada ir nesu sulaukusi.
– Kuo ši programa svarbi pačiam JUC?
– JUC ši programa atvėrė galimybes susipažinti su verslu iš arčiau. JUC tikslas – dirbant atviro
darbo su jaunimu principu, įtraukti
jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę. Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa
jaunimui leidžia labai konkrečiai išbandyti savo jėgas darbo rinkoje.
Programa mūsų centrui atvėrė dar daugiau veiklos galimybių, suformavo visai kitokį požiū-

rį į verslą ir dirbti norintį jaunimą.
Džiugina, kad toks jaunimas yra
vertinamas, pageidaujamas įvairiose įmonėse, į verslo struktūras
įneša geros sinergijos.
– Kokių sričių darbdaviai dažniausiai pasiūlo jaunimui „pasimatuoti“ profesiją? Ar sutampa
darbdavių ir jaunimo lūkesčiai?
– Vis tiktai dažniausia siūloma jaunimui išbandyti savo jėgas
paslaugų sferoje – pardavimų,
aptarnavimo, priežiūros ir kitose
srityse. Tiesiog tokio pobūdžio
darbų kurortinėje Druskininkų savivaldybėje yra daugiau. Žinoma,
yra pasiūloma jaunimui ir kitokio
pobūdžio veiklų – turizmo, vadybos ar gamybos plačiąja prasme
srityse.
O su abipusiais lūkesčiais būna
visaip. Bet, manau, dėl to ši programa ir naudinga, kad ir verslininkai, ir jaunimas gali identifikuoti
bei konkretinti savo lūkesčius. Ko
gero, kur kas naudingiau, kai jie
pranokstami, nei nepasiekiami.
– Ar daug darbdavių kasmet
siūlo darbo vietas Druskininkų
moksleiviams ir studentams?
– Per tris metus ir darbo vietas
siūlančių darbdavių, ir norinčių
dirbti jaunuolių daugėjo. Pirmaisiais metais buvo 36 dirbti kvietusios įmonės, antraisiais – 56, o
pernai – net 64.
Jaunimo skaičiai irgi didėjo panašiai. Pirmaisiais metais sulaukėme 196-ių, antraisiais – 245-ių,
o pernai – 259 darbo ieškojusių
jaunųjų druskininkiečių. Žiūrėsime, kaip skaičiai keisis šiais metais, tačiau mūsų įmonės jau registruojasi ir kviečia jaunimą.
– Ar yra buvę, kad, tarkime,
studentas, padirbęs pagal šią
programą, kokioje nors įmokinėje pasilieka dirbti nuolat?
– Tokių atvejų tikrai yra. Dar vienas įdomus momentas, kad jaunimas dažnai grįžta pas tuos pačius

darbdavius. Jie randa bendrą kalbą, užmezga gerus darbo santykius, pasitiki vieni kitais. Padirbėję ir įgiję darbo patirties, ir mūsų
jaunuoliai tampa daug brandesni.
Ir tuomet po metų jie grįžta pas tą
patį darbdavį su jau visai kitu žinių bagažu.
– Ar Jūsų pavyzdžiu seka kiti
Lietuvos miestai? Juk pačiai
ne kartą teko sėkmingai pristatyti gerąją Druskininkų patirtį.
– Tikrai teko pristatyti verslumo ir integracijos į darbo rinką programą plačiai auditorijai
– Lietuvos jaunimo reikalų koordinatoriams, atskiroms šalies savivaldybėms, apie ją kalbėjau jaunimo forume. Susidomėjusių ir
sekančiu mūsų pavyzdžiu savivaldybių tikrai yra, bet kiekviena
iš jų programą adaptuoja savaip.
Kiek man teko girdėti, bent jau
kelios savivaldybės prisitaikė šią
programą. Tik jų rodikliai yra kur
kas kuklesni.
Todėl Druskininkai išlieka lyderiu ir, tikiuosi, visų mūsų nuoširdžiu indėliu ir darbu tokią poziciją dar ilgai išlaikysime.
– Kaip programą vertina
Druskininkų savivaldybė, kuri
ir skiria finansavimą?
– Džiaugiuosi, kad Savivaldybė
programos įgyvendinimą vertina
gerai. Su Savivaldybės vadovais
kasmet drauge ją analizuojame,
tariamės.
Tik sulaukdami Savivaldybės
pagalbos, pasiekėme tikrai gerų
rezultatų, programa tapo gerai
žinoma ne tik Druskininkų savivaldybėje, bet ir už jos ribų. Turėdami Savivaldybės palaikymą, mes
ir toliau galėsime sėkmingai ją įgyvendinti. Net ir šiuo sunkiu periodu, kai visoje šalyje paskelbtas karantinas, kai visi patiria sunkumų.
– Kiek norinčių dirbti jaunuolių jau yra šiemet?

– Ir darbdaviai, ir jaunimas, pradėjus po truputį lengvinti karantino sąlygas, aktyviau pradėjo registruotis, ir susidomėjimas
programa kasdien vis didėja.
Tikslesnius skaičius galima bus
pasakyti po birželio 1 dienos.
Kaip ir pernai, taip ir šiais metais, darbdavius kviečiame registruotis. Registracija paprasta
– tereikia iki birželio 1 dienos užpildyti paraiškos formą, esančią
mūsų centro interneto svetainėje www.juc.lt svetainėje http://
www.juc.lt/registracija-i-jaunimo-verslumo-programa-darbdaviams
Iškilus klausimams, visada galima paskambinti, parašyti arba
tiesiog užsukti į JUC.
Jaunimas dėl programos bus
konsultuojamas nuotoliniu būdu
gegužės 14 d. 16 val. Jau esame
JUC „Facebook“ paskyroje, svetainėje sukūrę renginį ir nurodę
„Zoom“ prisijungimus. Jaunimą
raginu jungtis prie šios nuotolinės
diskusijos, kurioje išsamiau bus
pristatyta programos eiga, veikla,
galimybės ir, žinoma, atsakyta į į
visus iškylančius klausimus
Pagal poreikį tokių susitikimų
bus galima organizuoti ir daugiau,
todėl tikimės jaunimo aktyvaus
dalyvavimo.
– Kada programa prasidės?
– Programą jau pradėjome įgyvendinti. Nuo kovo iki gegužės
pradžios įdarbinti 4 jaunuoliai.
– Į ką labiausiai turėtų orientuotis būsimi programos dalyviai šiemet?
– Svarbiausia – reikėtų laikytis
taisyklių – ir darbdavių, ir Savivaldybės, ir Vyriausybės. Laikmetis
yra ypatingas, todėl ir iššūkių bus
daugiau. Bet kartu galime įveikti
daugiau.
Pagal JUC informaciją
parengė Laima Rekevičienė
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Kaip atsirado Poganka?

MIESTO ISTORIJA
Valerijus Voroninas
Vargu, ar yra druskininkiečių,
nežinančių vietovardžio Poganka.
O ar žinote, kaip atsirado vietovė
tokiu pavadinimu?
XIX a., nuo Ratnyčios upės iš
vienos pusės ir dabartinio kelio
Gardinas-Vilnius, iš kitos, visa
Panemunė priklausė Veselavo dvarui. 1822 ir 1823 m. dvaro
planuose yra jam priklausančių
vietovardžių pavadinimai. Vietovės Poganka dar nėra, tačiau netoli Ratnyčios upelio žiočių buvo
įsikūrę pasienio ar policijos įgaliotiniai. Lenkijos karalystės ir
kitų slavų kraštų geografiniame
žodyne, kurį nesunkiai galima
surasti internete, Trakų paviete,
prie Ratnyčios, minima karčiama
pavadinimu „Poganka“.
Tik vienas „dūmas“, kuriame
gyveno keturi stačiatikių tikėjimo gyventojai. Be to, tas pats
žodynas užfiksavo dar kelis vietovardžius: „Poganka“, „Pohanka“. Pavyzdžiui, upelis Poganka
Zaslavsko paviete. Vėlesniame,
1856 metų Veselavo dvaro plane, jau matome pažymėtą užusienį pavadinimu Poganka.
Aplink jį priskirti sklypai. Vietovėje aplink dabartinę sanatoriją „Saulutė“, tuo metu vadintą
Degus, augo miškeliai ir krūmai.
Vietovė aplink dabartinį Policijos komisariatą ir „Maximą“, kurią druskininkiečiai įpratę vadinti
Poganka, vadinosi kitaip – Miesto laukas. Čia buvo dirbama
žemė, krūmai, pieva. Dabartiniai
ratnyčėnai prisimena, kad ši vietovė priklausė dar jų seneliams.
„Miesto laukas“ turėjo būti senas
pavadinimas, turėjęs reikšti „Ratnyčios miesto laukas“. Kuriantis
Mineralinių vandenų miesteliui,
prie Ratnyčios upelio žiočių atsiradusios karčemos pavadinimas
davė vardą užusieniui – nedidelei, kelių pastatų gyvenamajai
vietovei, priklausančiai valstybiniam Veselavo dvarui. Vėliau Degus ir Miesto laukas buvo užstatyti namais, Poganka plėtėsi, ir
senieji pavadinimai užsimiršo.
Vietovardžio kilmės klausimas.
Jei vietovardžiai Kluoniškės,
Kalviškės, Piaski, Psiacza Gorka yra aiškūs, tai dėl vietovardžio
Poganka atsiradimo kilmės nuolat
kyla diskusijų. Šiuo metu vyrauja
nuomonė, sovietmečiu išpopuliarinta Jadvygos Čiurlionytės: „Pogankos pavadinimas buvo susijęs su išlikusiais padavimais. Dar
mano vaikystėje ant Ratnyčėlės
kranto gulėjo didelis akmuo, ant
kurio, esą, senovės lietuviai – pagonys deginę dievams aukas. Ar
šis padavimas senas, ar tik XIX
amžiaus romantikų sugalvotas,
sunku pasakyti.
Tik prisiminus kitus istorinius
duomenis apie Druskininkų apylinkes, galima manyti, jog ir taip
galėję būti. Dabar to akmens nebėra.“
Ši Jadvygos Čiurlionytės, abejojusios savo teiginiu, mintis virto
neabejotina tiesa daugumai druskininkiečių. Kažkur skaičiau, kad
teisingiau būtų sakyti, ne Poganka, o Pagonija.
Tačiau pirmasis paminėjimas
yra susijęs su Mineralinių vandenų miestelio kūrimosi metais
atsiradusios karčemos pavadinimu. Karčemoje gyveno stačiatikiai. Rusų kalboje žodis „poganka“ reiškia nevalgomą, nuodingą
grybą. Gerai suprantančiam rusų
kalbą gali pasirodyti, kad kar-

natorius Vitalijus Trockis buvo
linkęs patvirtinti Džulianio prašymą, tačiau įpareigoti pastarąjį dalį turto paskirti kokioms
nors „rusų Visuomeninėms reikmėms“, pavyzdžiui, skirti žemės ir lėšų cerkvės, liaudies
mokyklos ar ambulatorijos neturtingiesiems statyboms.
Rašoma apie tai, kad Pogankos klausimą turėjo svarstyti Vidaus reikalų ministras ir, žinoma, tokiems pasiūlymams turėjo
pritarti pats jos savininkas Džulianis. Iš vėlesnių dokumentų
aiškėja, kad Vidaus reikalų ministras sutiko su Generalgubernatoriaus nuomone dėl Pogankos prijungimo prie Druskininkų
miestelio ir apribojimo pardavinėti sklypus tik rusų tautybės
asmenims panaikinimu, tačiau
su Džulianiu turėjo būti apsvarstytos ir sutartos šio projekto įgyvendinimo sąlygos.

Druskininkai 1848 m./Wilczinski J. K. Album de Wilna. Paris, 1863 m.

čemai toks pavadinimas atrodo
žaismingas ir net linksmas. Juo
labiau, jei pati užeiga, gali būt,
buvo neišvaizdi. O lietuvių kalboje
žodžio „poganka“ nėra, tačiau yra
žodis „pagonija“, užfiksuotas XIX
a. žodynuose ir reiškiantis „pagonybę“, „pagonystę“ ir „pagonių
šalį“. Deja, Veselavo dvaro planai
ir inventoriai neužfiksavo šio pavadinimo, nors visi kiti vietovardžiai skamba lietuviškai: Degus,
Miesto laukas, Žydakalnis, Jakūbašalis, Trakas, Liepalotas, Šilas,
Rietos, Žvirždas, Čiurlė, Skrabiškis, Šulonėlė, Dumskabalė, Untalaukis, Dekenis, Šėkšna, Klonis,
Tryzna.
Pirmieji pastatai Pogankoje
Istorikas Jurgis Jančiauskas
savo straipsnyje „Druskininkų
kurortui 150 metų“ yra pažymėjęs: „1838 metų sezono metu veikė privati gyd. L. Zemžickio 14
vonių gydykla. Dabartinės sanatorijos „Draugystė“ rajone turtuolė Grinieva pastatė du namukus
su voniomis“.
Nežinia, ar 1856 m. Veselavo
dvaro plane matome tuos pačius
namukus Pogankoje, ar kitus, tačiau vietovė jau buvo suskirstyta į sklypus. 1856 metų Valstybinio Veselavo dvaro inventoriuje
užfiksuota 10 sklypų, iš kurių pirmieji keturi priklausė čia įsikūrusiems bajorams – atsargos
majorui Vikentijui Olševskiui ir atsargos rotmistrui Aleksandrui Sivickiui.
Šie ponai turėjo visai nedaug
sodybų žemės – po 1,82 dešimtines, jos buvo tinkamos nebent
keliems namams pasistatyti. Likusieji sklypai pažymėti Nr. 5-10,
buvo suformuoti žymiai didesni –
po 5.00 dešimtines, pavadinti atsarginiais ūkiais, bet juose niekas negyveno.
Įdomu, kad visi ūkiai inventoriuje vadinami valstietiškais, nors
žinoma, kad jau pirmieji pastatai Pogankos vietovėje su žemės
ūkiu ar valstietišku gyvenimu neturėjo nieko bendro. Nėra abejonių kad Veselavo dvaro administratoriai suprato – pardavinėdami
žemę, esančią šalia Mineralinių
vandenų miestelio, pastatų, vilų
statymui užsidirbs daugiau, nei
gaus pajamų iš vietinių valstiečių. Lietuvos valstybės istorijos
archyve, fonde – 525, 20-ame
apyraše yra atskirų, įvairių metų
Pogankos vietovės sklypų pla-

nų, kuriuose tiesiai rašoma, kad
jie buvo suformuoti ir suplanuoti
pardavimui.
Pogankos savininkai Džulianiai
1885 m. Druskininkų ir apylinkių žemėlapyje iš V. Masalskio
knygelės, prie Nemuno ir Ratnyčios upelio žiočių, dabartinės
Kurorto gatvės rajone, tokio paties dydžio šriftu, kaip Neravai
ar Baltašiškė, pažymėta gyvenamoji vietovė Poganka. XIX a.
antroje pusėje Druskininkų kurortą, o vėliau ir Pogankos vietovę nupirko turtuolis Vladimiras
Džulianis. Apie Džulianių giminę pavyko šiek tiek daugiau sužinoti socialinio tinklo svetainėje „Geni“, susisiekus su tolimu
Džulianių giminaičiu, puslapio,
kuriam priklauso ir Džulianių
genealogija, administratoriumi
Aleksandru Jelisejevu. Jis prisipažino, kad Džulianių gimine
nelabai domisi, tačiau pasidalino Peterburgo archyvo fondais,
kuriuose galima surasti informacijos apie šią giminę. Mainais už
istorines žinias apie druskininkiečius Vladimirą ir Borisą Džiulianius pažadėjau paieškoti genealoginės medžiagos apie jam
artimesnę giminę, kilusią iš Kauno. Iš minėtos svetainės sužinojau, kad giminės pradininkas
buvo Julijonas Džulianis, Ivano
sūnus (1790-1857), gimęs Italijoje, miręs Peterburge. Jis turėjo du sūnus – Vladimirą ir Ivaną.
Pogankos savininkas V. Džulianis (1833-1909) gimė Irkutske, buvo raitosios artilerijos Leib
gvardijos kapitonas, vėliau – V
klasės valdininkas, Valstybės
patarėjas.
Tapęs pirkliu, sėkmingai prekiavo mišku. Pasistatęs medžio
apdirbimo gamyklą, lentpjūvę,
neblogai užsidirbęs, prisipirko
namų Sankt Peterburge.
Manoma, kad ten ir mirė
1909-aisiais. V. Džulianis su
žmona Kotryna susilaukė sūnaus Boriso, kuris Druskininkų
miesto istorijoje taip pat buvo
neeilinė asmenybė. B. Džulianis
(1870-1918) gimė Sankt Peterburge. Buvo VIII klasės valdininkas, Kolegijos asesorius.
Apie jo palikuonis nieko nežinoma. Šiek tiek daugiau informacijos apie Vladimiro brolį Ivaną ir jo palikuonis. Ivanas
Džulianis (1834-1896) turėjo
sūnų Aleksandrą (1870-1941),

gimusį Sankt Peterburge, dalyvavusį I-ajame Pasauliniame
kare. Pilietinio karo metais pulkininkas A. Džulianis kariavo
baltagvardiečių pusėje, vėliau
emigravo į Italiją, mirė Florencijoje. Turėjo du sūnus – Sergėjų
(1896-1920) ir Michailą (1897-?).
Sergėjus ir Michailas Pilietinio
karo metais Savanorių armijos
gretose kovėsi prieš bolševikus.
Žinoma, kad vėliau M. Džulianis
emigravo į Prancūziją. Emigracijoje susilaukė sūnaus Aleksandro (1921-1989), kuris, taip pat,
gyveno ir mirė Prancūzijoje. Informacija apie paskutiniojo A.
Džulianio palikuonis yra privati,
su jais susisiekti nepavyko.
Pastangos prijungti Poganką
prie Druskininkų
Istorinėje medžiagoje, saugomoje Nacionaliniame istorijos archyve, Gardino mieste, rašoma apie ketinimus Pogankos
vietovę prijungti prie Druskininkų kurorto.
Pasirodo, Pogankos valdytojas
Vladimiras Džulianis, nusprendęs vietovę išparduoti atskirais
sklypais ir tokiu būdu užsidirbti, kreipėsi į Vilniaus, Kauno,
Gardino
generalgubernatorių,
su prašymu prijungti jo valdomą
Poganką prie Druskininkų miestelio ir atleisti nuo šiai vietovei
skirtų apribojimų ir nepatogumų.
Iš to paties 1900 metų Vidaus
reikalų ministerijos dokumento
aiškėja, kad tuo metu Pogankai
priklausė 59 dešimt.
Sprendžiant šį klausimą, buvo
prieita prie išvados, kad tikslinga Pogankos vietovę atskirti nuo
Trakų apskrities, Vilniaus gubernijos, prijungiant prie Druskininkų, ir tokiu būdu panaikinti šiai
vietovei taikomus apribojimus.
Pažymima, kad tai ne tik lemtų
sklypų kainos padidėjimą – planuojamas Druskininkų prijungimas prie bendro geležinkelių
tinklo.
Be to, sklypus Pogankoje galėtų pirkti visi, kas tik nori, nepriklausomai nuo tautybės, nes
Druskininkų kurortas yra žinomas, reikėtų skatinti jo vystymąsi.
Toks leidimas leistų apsigyventi šioje vietovėje kapitalistams,
energingiems verslininkams, kurie savo veikla padarytų kurortinį gydymąsi dar patogesniu.
Sužinome, kad generalguber-

B. Džiulijanio bylinėjimosi su
Druskininkais byla
Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma Druskininkų Supaprastintos visuomeninės valdybos susirašinėjimo su teismo
antstoliu byla, iš kurios turinio
aiškėja, kad Vidaus reikalų ministras ir Vilniaus generalgubernatorius patenkino Džulianio
prašymą Pogankos vietovę prijungti prie Druskininkų, panaikinti apribojimus ir leisti pardavinėti sklypus visiems norintiems,
o pastarasis įsipareigojo kurortui sumokėti 7000 rublių, kuriuos būtų galima skirti Pogankos įrengimui.
Tačiau, laikui bėgant, V. Džulianis mirė. Nuo 1905 m. Pogankos savininku tapęs jo sūnus Borisas ir toliau sudarinėjo
piniginius sandėrius, o miestelio
įgaliotinių reikalavimus sumokėti pažadėtą sumą apskųsdavo arba ignoruodavo. 1909 m.,
neapsikentę, miesto įgaliotiniai
Gardino teismui pateikė ieškinį
prieš B. Džulianį, kuris buvo įpareigotas sumokėti reikalaujamą
7000 rublių sumą. Dokumente,
skirtame teismo antstoliui, aprašomos skolos miesteliui atsiradimo aplinkybės.
Dokumente sakoma: kai buvo
nuspręsta Druskininkų miestelį
pertvarkyti į miestą, prijungiant
prie kurorto iki tol Vilniaus gubernijai priklausiusią vietovę Poganka, V. Džulianis įsipareigojo miestui sumokėti 7000 rublių,
kurie šiuo metu yra reikalaujami
iš Pogankos paveldėtojo sūnaus
Boriso, kuris, 1905 m. perėmęs
tėvo turtą, įsipareigojo sumokėti
žadėtą sumą ir pertvarkyti „Poganką“ miesto reikmėms.
Toliau byloje dokumentas vadinamas Skelbimu, kuriame aiškėja labai įdomūs faktai Druskininkų miesto istorijai.
Jame sakoma, kad 1913-0301, 10 valandą ryto, kad patenkintų Druskininkų miesto įgaliotinių reikalavimą, Gardino
apskrities antstolis skelbs viešą nekilnojamo turto aukcioną,
kuriame bus parduodama žemė
su nekilnojamu turtu Druskininkų mieste, Gardino gubernijoje, Pogankoje, ir priklauso Borisui Džulianiui, Vladimiro sūnui.
Pradinė turto kaina buvo įvertinta 50000 rublių. Turtą sudarė 52,977 dešimtinės su keturiais mediniais pastatais, klėčiu,
oranžerija ir priestatais.
Tokiu būdu Džulianiai spėjo
Nukelta į 7 psl.
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Atkelta iš 6 psl.

Parduodame ekologišką elnių danielių skerdieną –
5 Eur/1 kg, elnienos koldūnai – 6 Eur/1 kg.

parduoti apie 6 dešimt. – daugiau, nei 6,5 hektaro žemės.
Pogankoje jau tuomet turėjo formuotis mažiausiai viena gatvė.
Verta atkreipti dėmesį, kad Poganką prijungus prie kurorto,
Druskininkai tapo miestu. Be to,
vietovė buvo prijungta ne tik prie
Druskininkų, bet ir prie Gardino
gubernijos.
Pirmame aukcione Džulianių
turto nepavyko parduoti, tačiau
turtas buvo areštuotas. Kai B.
Džulianio žmona pareiškė norą
iškirsti dalį miško gatvei suformuoti, miesto seniūnas A. Sofijevas tai daryti uždraudė, informuodamas vietinę policiją. Iš
1914-06-07 dokumento ir vėlesnio Skelbimo aiškėja, kad 191408-08, turėjo įvykti eilinis Džulianių valdomos Pogankos turtų
pardavimas aukcione.
Skelbime dar kartą patvirtinama, kad aukcione bus parduodami B. Džulianio turtai, esantys
apskrities mieste, Druskininkuose, Gardino apskrities, Gardino
gubernijos vietovėje, vadinamoje Poganka. Byla baigiasi 191407-09 B. Džulianio pareiškimu,
kuriame jis prašo neskelbti aukciono, išvardindamas priežastis, tačiau, kaip žinoma, netrukus prasidėjo Pirmas Pasaulinis
karas.

Tel. +370 656 90000

Pogankos plėtimasis
Kokie buvo pirmieji Pogankos
gatvių pavadinimai, galima sužinoti iš Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų dokumentų.
1913-02-11, ruošiantis carų Romanovų dinastijos valdymo 300
m. jubiliejui, Druskininkų miesto
seniūno A. Sofijevo pasirašytame dokumente rašoma apie tai,
kad nuspręsta pakeisti prie Druskininkų miesto prijungtos Pogankos vietovės gatvių pavadinimus:
„Džulianių“ prospektą (dabar – Kurorto gatvė) pavadinti caro Michailo I-ojo prospektu, Borisovskio gatvę pavadinti Susanino, Puškino
gatvę – kunigaikščio Požarskio,
Čechovo gatvę – Minino vardais.
1935 m. Druskininkų plane, už Ratnyčios upelio, vietovėje Poganka
jau matome ne tik susiformavusį
gatvių tinklą, bet ir visuomenines,
miesto reikmėms, gydymui pritaikytas įstaigas. Ypač išsiskiria Topolių, dabar – Krėvės, gatvė.
Toliau – Jogailaičių, Ratnyčios
gatvė, kuri yra dabartinės M. K.
Čiurliono gatvės tęsinys.
XX a. 7-8 dešimtmečiuose, Pogankoje prasidėjo statybos. Mokiniai persikėlė į naują 940 vietų
vidurinę mokyklą, pastatyta poliklinika ir uždaras turgaus paviljonas su sandėliais. Gyventojai
persikėlė į naujus gyvenamuosius namus. Ir tuomet teko girdėti, kad Poganka vadino dar neužstatytas dabartinės parduotuvių
„Maxima“, „Iki“ ir Vytauto gatvės
apylinkes. Atrodo, kad supratimas, kur yra Poganka keitėsi,
plečiantis miestui.

Atliekame visus vidaus
apdailos, remonto ir
kitus statybos darbus,
tel. 8 675 90775

Naudoti šaltiniai:
Lietuvos valstybės istorijos archyvas;
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich;
Jadvygos Čiurlionytės knyga
„Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį“;
Nacionalinis istorijos archyvas
Gardino mieste;
S. Rinkevičiaus paruoštas leidinys „Druskininkų statybos valdyba
1957-1982“

Perku tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir kitus automobilius,
motociklus „Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8 673 77521

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84
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Išpuoselėta Druskininkų aplinka paskatino sukurti gėlyną po daugiabučio langais
Išpuoselėta
Druskininkų
aplinka kelia susižavėjimą ir
miesto gyventojams, ir kurorto
svečiams. Druskininkiečiai gali
didžiuotis ne tik gražiai prižiūrėtomis miesto erdvėmis, bet ir
išpuoselėtais gėlynais šalia kai
kurių daugiabučių namų.
Prie Vytauto g. 22 namo skoningą gėlių oazę sukūrusi šio namo
gyventoja Marija Osipova – viena iš darbščių ir savo miestą ypatingai mylinčių žmonių. Nuosekliu
kasdieniu darbu puoselėjamas
nedidelis gėlynas po daugiabučio namo langais pirmiausia daug
džiaugsmo suteikia jai pačiai, juo
žavisi ir daugybė pro šalį einančių
druskininkiečių.
„Pradėjau regzti mintis apie gėlyną šalia namo, kai tik buvo baigti
mūsų daugiabučio namo renovacijos darbai. Ruošti gėlyno zoną
pradėjau, įsodindama vieną, kitą
žiedelį, persodindama ten jau buvusias gėles. Žinoma, tvarkiau
aplinką, kurdama širdžiai mielą
vaizdą.
Grožiuosi gėlynu kiekvieną dieną, o kai aplinkiniai ar kaimynai
pasako komplimentą, atsiranda
dar didesnis stimulas stengtis dėl
mūsų visų.
Pati pasodinau alyvų krūmelius,
labai tikėjau, kad sulauksiu, kol
jos pražydės. Ir tikrai šios akimirkos šiemet sulaukiau. Gėlynėlyje
taip pat auga putinas, jazminas ir
net migdolas. Suskaičiavau, kad
jau pasodinta daugiau kaip 40 rūšių įvairiausių gėlių“, – pasakojo
M. Osipova.
Moteris sakė, kad ir kaimyninių
namų gyventojos, matydamos puoselėjamą aplinką, ir pačios stengiasi prisidėti. Vienos atneša gėlę, kitos – krūmelį, linki, kad tik augalai

Prie Vytauto g. 22 namo gyventoja M. Osipova prie daugiabučio namo sukūrė ir puoselėja skoningą gėlių oazę/Laimos Rekevičienės nuotrauka

žydėtų ir gražintų aplinką.
„Mano darželis suformuotas pagal mano kūrybines idėjas – gėlės, krūmai, medeliai susodinti
pagal tam tikrą tvarką, nutiestas
akmeninis takelis. Pati mielai dalijuosi sodinukais su kitais žmonėmis, juk taip gera dalytis tokiu
paprastu kasdieniu džiaugsmu ir

kasdiene laime“, – šypsojosi ponia Marija. Ji džiaugiasi, kad ir
kitos kaimynės stengiasi puošti
aplinką gėlėmis.
Gėlių darželį prie savo namo
prižiūrinti moteris prisipažįsta
ypatingai mylinti gėles ir jaučianti joms didelę trauką. Ji kiekvieną
rytą anksti keliasi, palaisto gėly-

ną, prižiūri ir nuolat puoselėja jau
sukurtą grožį. „Jeigu kas nors neišdygsta, nepražysta, išties nuliūstu, nes tiek širdies įdėta į tai
būna.
Kartais manęs klausia – kam
man to reikia? Sakau, kad negalėčiau išsėdėti namuose, juk taip
prarandamos gražiausios gyvenimo akimirkos. O dar tiek norisi
vardan kitų padaryti, aplink save
palikti jaukų, gražų atsiminimą.
Neturiu mokslo žinių apie gėles,
mano profesija kita – keturiasdešimt metų dirbau Druskininkų laboratorijose. Tačiau viską darau
intuityviai, kliaujuosi per savo gyvenimą įgyta patirtimi.
Mane įkvepia ir mūsų miesto

aplinka. Daug vaikščioju, grožiuosi, prisižiūriu gražiausių vaizdų ir
jau pati bandau rasti bent panašią
gėlytę, įkomponuoti ją tarp kitų.
Pagrindinis mano tikslas ir yra,
kad šis gėlynas įvairiaspalviais
žiedais žydėtų visą vasarą. Kai
vienos gėlės peržydi, skleidžiasi
kitų žiedai. Jeigu ir niūresnė diena, širdy ne taip šviesu, prieini,
pasižiūri pro langą į gėlių oazę,
ir iškart viskas kitomis spalvomis
nusidažo. Širdyje pasidaro linksmiau, gražiau, pozityviau“, – mintimis dalijosi gėlyną puoselėjanti
ponia Marija.
Parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

Ar susimąstėte apie galimybę
tapti globėju?

Jeigu Jums rūpi be tėvų globos likusių vaikų likimas,
jei bent kartą susimąstėte apie galimybę tapti globėju ir padėti šiems vaikams, susisiekite su mumis.

Tel.: 8 659 83969, 8 655 15504
Puoselėjamas gėlynas po gyvenamojo namo langais džiugina ne tik namo kaimynus, bet ir pro šalį einančius žmones/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Druskininkų globos centras
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Druskininkų PSPC etapais pradedamos atnaujinti
planinės sveikatos priežiūros paslaugos
Nuo gegužės 11 d. pacientams VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre etapais pradėtos atnaujinti
planinės sveikatos priežiūros
paslaugos.
Prioritetas teikiamas nuotolinėms paslaugoms – vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių
išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui
ir tęsimui, šeimos gydytojo, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų
tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui.
Tiesioginio kontakto būdu
teikiama ambulatorinė pagalba
bei paslaugos, kurių nesuteikus
pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba
reikšmingai pablogėtų paciento būklė ir dėl asmens paslaugos specifikos jos neįmanoma
suteikti nuotoliniu būdu. Tai nusprendžia gydantis gydytojas.
Vizitai pas gydytojus planuojami taip, kad pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų
atlikti vieno apsilankymo metu,
išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos.
Planinės odontologijos paslaugos dar neteikiamos, teikiamos tik būtinosios pagalbos paslaugos – esant stipriam dantų
skausmui, veido tinimui, veido
traumoms.
Nėščiųjų priežiūra vykdoma
įprastine tvarka, srautus organizuojant tam tikromis įstaigos valandomis: kiekvieną dieną nuo 8
val. iki 10 val.
Planiniai skiepijimai vykdomi,
numatant pacientų srautų valdymą: planiniams skiepijimams
paskirtos atskiros patalpos ir
konkretus laikas, užtikrinant,
kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų pacientų srautai.
Mažiesiems pacientams paskirtas individualus laikas, kada atvykti į įstaigą.
Profilaktiniai patikrinimai ir
prevencinės programos organizuojamos, numatant pacientų srautų valdymą. Už pacientų

registravimą tiesioginio kontakto paslaugai, jų pasitikimą, išlydėjimą iš įstaigos, temperatūros
matavimą atsakinga atitinkamos
apylinkės šeimos gydytojo slaugytoja, arba gydytojo specialisto
slaugytoja;
Išlieka paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas
namuose, kurių nesuteikus, pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba
reikšmingai pablogėtų paciento sveikatos būklė – tai nusprendžia gydantis gydytojas.
REGISTRACIJA
Registracija vykdoma tik telefonu. Laikinai pacientų registracija internetu sustabdyta.
Skambinkite į registratūrą ir registruokitės nuotolinei šeimos
gydytojo/slaugytojo konsultacijai.
Jeigu nuotolinės konsultacijos

Skelbiame šeimos gydytojų ir su jais dirbančių
slaugytojų kabinetų telefonų numerius, kitų
kabinetų gydytojų telefonų numerius, kuriais
galite susisiekti dėl nuotolinių paslaugų:

metu šeimos gydytojas ar slaugytojas nusprendžia, kad Jums
reikalinga tiesioginio kontakto
su šeimos gydytoju konsultacija,
tada pats gydytojas arba slaugytojas Jus užregistruos vizitui.
ĮĖJIMAS Į POLIKLINIKĄ
Siekiant apsaugoti COVID-19
rizikos grupei priskiriamus 60
metų ir vyresnius žmones, taip
pat turinčius lėtinių ligų pacientus bei nėščiąsias, jiems skirti atskiri įėjimai nuo Vytauto gatvės pusės.
Pacientai, kurių kūno temperatūra yra 37,0 ir aukštesnė, apžiūrimi specialiai tam skirtame kabinete, apžiūrai įleidžiami per
atskirą įėjimą iš kiemo pusės.
Visi kiti pacientai naudojasi
bendru centriniu įėjimu nuo M.
K. Čiurlionio g. pusės.
Atvykus į polikliniką, prašome
atidžiai sekti nuorodas ir vadovautis darbuotojų nurodymais.

IĮ „Virgilė“ stabdo veiklą.
Parduodame prekybinę
įrangą ir visus gaminius už
prekių savikainą.
Tel. 8 620 85181
V. Kudirkos g. 10-5a, šalia
Vilniaus alėjos

Kokybiškai
atliekame drabužių
taisymo paslaugą,

tel. 8 600 12325

SVARBU!
Į polikliniką atvykti, likus ne
daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko (esant būtinybei,
– ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo), būtinai su apsaugine
veido kauke ir, pageidautina, su
pirštinėmis.
Laukdami patekimo į polikliniką ir būdami poliklinikos viduje,
vienas nuo kito laikykitės saugaus 2 m atstumo. Prie poliklinikos įėjimo Jums bus pamatuojama temperatūra. Karščiuojantys

pacientai – kai kūno temperatūra aukštesnė kaip 37°C – į poliklinikos patalpas neįleidžiami.
Pacientams nurodoma kreiptis
nuotoliniu būdu į šeimos gydytoją dėl tolesnių rekomendacijų.
Įėjus į polikliniką, būtina dezinfekuoti rankas.
Dėkojame už supratimą ir linkime išlikti sveikiems bei saugiems!
Druskininkų PSPC
informacija

Nuo gegužės 1 d. atnaujinome veiklą – taksi iškvietimo paslaugą
teikiame visą parą!
Visų saugumui, vairuotojas ir keleiviai turi dėvėti apsaugines kaukes ir vienkar tines pirštines. Keleivių pageidavimu, vairuotojas gali
dezinfekuoti automobilio saloną.
Ačiū už Jūsų esamus ir būsimus taksi iškvietimus!
Saugokime vieni kitų sveikatą!

Išnuomoju butą miesto centre Taikos g. dviems žmonėms –
200 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116
Kokybiškai atliekame buto remontus, restauruojame vonias,
santechnikos darbai. Tel. 8 607 38627

Pamestas įvairių raktų r yšulys netoli „Senukų“ prekybos centro, tel. 8 609 28835
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Nekilnojamojo turto agentūra
„Kapčius“
Mes galime Jums padėti brangiai parduoti:
MIŠKĄ, ŽEMĘ, NAMĄ, SODYBĄ, NAMŲ VALDĄ, BUTĄ,
BIURĄ, SODĄ
Darome miško kirtimo, miškotvarkos projektus, biržių
rėžimus, geodezinius matavimus, topografiją, kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus, sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus, namų valdos atidalinimus, statinių projektavimus ir nekilnojamojo turto vertinimą.
Padedame išspręsti iškilusias problemas dėl bendraturčių, parduodant žemę ar mišką.
Konsultuojame nemokamai.
Nepriklausomybės aikštė 2, Lazdijai
El. p. agkapcius@gmail.com
Mob. 8 613 56 708, 8 647 02 388

Savaitraščio Nr. 254
Skubiai parduodu namą su
7,13 arų sklypu Leipalingio
miestelyje. Kaina – 14 000 Eur.

Tel. 8 616 48116
200 arų sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško.
Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų
mūrijimas, stogų
dengimas ir kiti.
Tel. 8 693 99456
PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Tel. (8-620)65577

Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkis parduoda įvairias
skaldytas malkas.
Daugiau informacijos tel.
(8 313) 58024
Brangiai perka senus gintaro karolius
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus.

Tel. 8 674 61 640

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

Automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas.
Paruošime Jūsų automobilį Techninei apžiūrai.
Gardino g. 90, Druskininkai. Tel. 8 650 23988
Siūlomas nuolatinis darbas su traktoriumi. Tik su patirtimi.
Kreiptis tel. 8 601 00292

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

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

Reikalingi virėjai, virtuvės
pagalbiniai darbuotojai
Vasaros restoranas „Elingas“
ieško virėjų ir indų plovėjų.
Prašome kreiptis tel.
+370 658 52420

Reikalingas darbuotojas dirbti kebabų kioske.
Atlyginimas – nuo 450 Eur į rankas.

Tel. 8 681 17854

Parduodame juodžemį ir
smėlį, galime pristatyti į
vietą.

Tel. +37069872320
Liejame gręžtinius
pamatus.

Tel. 8 682 00300
Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567

Parduoda 30 arų namų
valdos sklypą su elektra, 10 km nuo Druskininkų (Vilkanastrai),
netoli Baltojo Bilso
ežero.
Geras privažiavimas
(asfaltas).

Tel. 8 687 18489

Trumpalaikė ir ilgalaikė elektrinių dviračių, triračių,
keturračių ir paspirtukų iš garažo Vilniaus al. 26 nuoma.

Tel. 8 698 40430 , el. p. adaksas@gmail.com
UAB siūlo daugiabučių namų valymo, dezinfekavimo
paslaugas. Geros kainos!

Tel. 8 620 53447

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
UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
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VMI primena – paremti organizacijas, politines partijas
bei profsąjungas galima ir be papildomų išlaidų
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau
– Kauno AVMI) primena, kad
įvairias organizacijas ir meno
kūrėjus, politines partijas bei
profesines sąjungas gyventojai kasmet gali paremti, skirdami jiems pasirinktą sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
(toliau – GPM) dalį. Tai padaryti galima prisijungus prie VMI
Elektroninio deklaravimo sistemos
(www.deklaravimas.
vmi.lt) ir pateikus prašymą (forma FR0512, 4 versija) bei, esant
poreikiui, deklaravus pajamas
iki liepos 1 d.
„Savo sprendimą šiuo, jokių papildomų išlaidų asmeniui nesudarančiu būdu, paremti pasirinktą
paramos gavėją šiemet išreiškė
jau daugiau nei 84 tūkst. gyventojų, o Alytaus apskrityje – per 5,1
tūkst. gyventojų. Ankstesniais laikotarpiais prašymus skirti paramą 2020 metams šalyje pateikė
dar virš 400 tūkst. gyventojų, tad
svarbu paminėti, kad ir toliau bus
galima vienu prašymu skirti pajamų mokesčio dalį už praėjusius ir
keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis gali
būti pervedama net penkis metus
iš eilės“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad pasikeitus procentinėms skiriamos pajamų mokesčio
dalims, ankstesniais metais skirta parama nuo šių metų bus perskaičiuota automatiškai (vietoj 2
proc. GPM –1,2 proc. GPM, vietoj 1 proc. GPM – 0,6 proc. GPM).
Pernai viso daugiau nei 520

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai
visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Nuomoju arba parduodu komercinės paskirties 63 kv.
m. patalpas Liškiavos g. 11, atskiras įėjimas nuo gatvės,
dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

tūkst. gyventojų paramai skyrė apie 21 mln. eurų, iš jų 1 mln.
eurų – politinėms partijoms, 380
tūkst. eurų – profesinėms sąjungoms, 214 tūkst. eurų – meno kūrėjams.
Daugiau nei 26,3 tūkst. Alytaus
apskrities gyventojų paramai pernai skyrė apie 694 tūkst. eurų, iš
jų 23 tūkst. eurų – politinėms partijoms ir 13,7 tūkst. profesinėms
sąjungoms.
VMI primena, kad norintys skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį
pasirinktai organizacijai, meno
kūrėjui, politinei partijai ar profesinei sąjungai, šiemet tai gali padaryti iki liepos 1 d. pateikus numatytos formos prašymą VMI.
Paprasčiausiais ir greičiausias
būdas – prašymus pateikti savarankiškai elektroniniu būdu per
VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS) arba užpildytus popierinius prašymus atsiųsti VMI paštu (adresu Neravų g. 8,
LT-66257 Druskininkai). „Nema-

žai daliai organizacijų tai itin reikšmingas indėlis, nes gyventojų skiriamos lėšos padeda įgyvendinti
tikslus bei užtikrinti veiklos tęstinumą“, – primena J. Stankienė.
Daugiau informacijos apie GPM
dalies skyrimą paramai VMI svetainėje, temai skirtame puslapyje
https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai. Su VMI specialistais
mokesčių klausimais galima pasikonsultuoti, paskambinus telefonu 1882 arba +370 52 60 5060.
Informaciją apie VMI veiklą galite sekti interneto svetainėje www.
vmi.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ oficialiame VMI puslapyje
www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.
Nuo šių metų sausio 1 dienos
Druskininkų savivaldybėje jau pateikti 765 prašymai pervesti pajamų mokesčio už 2019 metus
paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms

Parduodamas naudotas minkštų baldų komplektas: sofa-lova, 2 foteliai, 2 pastatomos spintelės, knygų spinta su
stikliniu fasadu, vaikų kambario baldai: dviguba lova, patalynė, integruotas darbo stalas. Tel. 8 687 81882

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

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

Kauno AVMI informacija

REIKIA PINIGŲ?

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas
UAB „LSV Intergroup“

Dažome medinius namus,
fasadus bei stogus savo ir
užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė!
Tel. 8 636 94394
Atliekami visi buto apdailos
ir remonto darbai, išskyrus
santechnikos darbus.
Tel. 8 626 86023

Siūlome darbą
santechnikui-šilumininkui.
Tel. +370 610 07239

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

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

Generatorių, starterių, siurblių remontas
Tel. 8 650 66517

Tel. 8 605 81979

Tel. 8 644 55355

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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2020.05.15 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
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 Valkirija.
00:50 Ledi Makbet.
02:15 Šoka Lietuva (kart.).
02:30 Stop juosta.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ponas Kūdikis“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Robotų žemė“.
23:35 „Ženklai“.
01:40 „Olimpo apgultis“.
03:40 „Žala“.
05:35 „Paskutinis žmogus Žemėje”.
06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Monikai reikia meilės“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „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 Godzila.
23:25 Zoja.
01:20 Kelyje po Europą.
02:45 Džona Heksas.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:30 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Skyrybos.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Baltijos kelias.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras”.
22.00 Nauja diena.
22.30 Reporteris.

23.00 Bušido ringas.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Skyrybos.
02.30 Bušido ringas.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Rokis 2.
23:50 Į saulę.
01:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:15 Programos pabaiga.

2020.05.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės.
07:35 Mokytojas Keisas ir linksmoji klasė.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:30 Veranda.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Po pamokų. Apie mus supantį pasaulį – suprantamai ir žaismingai.
11:15 Kino istorija.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus
atgimimas.
13:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės.
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 „EuROOPvision“.
22:00 „Europe Shine a Light „.
00:05 Aukšta klasė.
01:55 Valkirija.
03:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės.
04:40 Mokytojas Keisas ir linksmoji klasė.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Tėvų darželis“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Marlis ir aš: šuniukų metai“.
12:50 „Žavios ir labai pavojingos.
Filmas“.
14:40 „Edvardas Žirkliarankis“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Širdys“.
23:15 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:05 „Sušalusi žemė“.
02:55 „Geras žmogus“.
04:50 „APB“.

07:05 „Tomas ir Džeris“.
07:35 „Saugokis meškinų“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.
08:25 „Riterių princesė

Nela“.
08:50 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Beprotiškos melodijos“.
09:40 „Bunikula“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Varlių karalystė 2. Nuotykiai užšalusiame ežere.
11:50 Nelydimi nepilnamečiai.
13:40 PREMJERA Delfinukas Bernis 2.
15:45 Storulis ringe.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir
laimingai.
21:20 Kartu ne savo noru.
23:40 Kaimynai 2.
01:20 Godzila.
03:20 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. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Ginkluota meiė”.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Ginkluota meiė”.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.55 Gyvenimas.
04.55 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
05.15 Skyrybos.
06.00 „Gluchariovas“.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!.
10:30 Puerto Rikas – Užkeikimų
sala.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Pragaro viešbutis“.
13:30 „Reali mistika“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Amžiaus nusikaltimai“.
18:20 „PREMJERA Kvapų detektyvas“.
19:30 Lietuvos balsas.
22:50 MANO HEROJUS Viešpatavimas.
01:00 AŠTRUS KINAS Skrodimas.
02:20 Rokis 2.
04:15 Programos pabaiga.

2020.05.17 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimo spalvos
(subtitruota, kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 LRT radijo žinios.
08:05 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 21 s.
Baltuolė ir Rožytė.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.
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 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika.
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 Atostogos.
00:40 Bangų nešami.
02:20 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
03:15 Veranda.
03:40 Šventadienio mintys.
04:10 Aukšta klasė.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Geležinis Vilis“.
14:15 „Nilo perlas“.
16:25 „Havajai 5.0“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Londono apgultis“.
23:55 PREMJERA „Persekiojama
daktaro. Nakvišos košmaras“.
01:40 „Robotų žemė“.
03:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Riterių princesė

Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:30 „Bunikula“.
09:55 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Šunų lenktynės.
11:50 Pakratytas.
13:40 Kaip valgyti keptus sliekus.
15:25 Pametę galvas Las Vegase.
17:30 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. SUPERFINALAS.
22:30 2 ginklai.
00:40 Trise valtimi arba be irklo.
02:15 Kartu ne savo noru.
04:05 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Baltijos kelias.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje”.
19.00 „Ginkluota meiė”.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Ginkluota meilė”.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija.
06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas.
10:00 „Varom!“.
10:30 Skujuočiai. Ieškomiausi pasaulio gyvūnai.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:35 „Reali mistika“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.

17:20 „Amžiaus nusikaltimai“.
18:20 „PREMJERA Kvapų detektyvas“.
19:30 Kelionė į Ameriką.
21:50 „Narkotikų prekeiviai“.
23:00 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:55 Viešpatavimas.
01:50 Skrodimas.
03:10 Programos pabaiga.

2020.05.18 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Apgavikai.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
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 Apgavikai.
04:45 Šoka Lietuva (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Optimistinė laida „#IšNamų“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kraujo tėvas“.
23:40 „Kaulai“.
00:40 „APB“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Pasitikėjimas“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Grainderis“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 KK2 penktadienis.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Slaptasis agentas.
00:25 „Antrininkas“.
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01:30 2 ginklai.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Rosenheimo policija“.
05:30 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Nauja diena.
07.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Mokslo ritmu.
10.30 Kaimo akademija.
11.00 „24/7“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras”.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:30 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Drakono vartai.
23:25 Kelionė į Ameriką.
01:30 „Narkotikų prekeiviai“.
02:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:00 Programos pabaiga.

2020.05.19 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu
į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
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 Popiežiaus šventojo Jono
Pauliaus II 100-osioms gimimo metinėms. Žemyno išvaduotojas. Jonas
Paulius II ir komunizmo žlugimas.
23:00 Apgavikai.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir la-
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vinimo 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 Klausimėlis.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai.
04:45 Šoka Lietuva (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 Optimistinė laida „#IšNamų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
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
„Ledas“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „APB“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Pasitikėjimas“.
03:35 „Kaulai“.
04:25 „Grainderis“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Kartuvės.
00:35 „Antrininkas“.
01:40 Slaptasis agentas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Rosenheimo policija“.
05:30 Programos pabaiga.
05.19. Programa
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.

17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Blyksnis.
22:55 Drakono vartai.
01:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.05.20 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
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 Miuncheno kriminalinė policija.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla.
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 „EuROOPvision“.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
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
„Ledas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:00 „Ledas“.
00:00 „Kaulai“.
00:55 „APB“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Pasitikėjimas“.
03:25 „Kaulai”.
04:15 „Grainderis“.
04:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Dydžio (r)evoliucija.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo.
00:50 „Antrininkas“.
01:50 Kartuvės.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Rosenheimo policija“.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.30 „Vieno nusikaltimo

istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras”.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Gyvenimas.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirties apsuptyje.
23:05 Blyksnis.
00:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.05.21 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
Ved. Darius Jurgelevičius.
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės istorija.
23:50 Muzikinis intarpas.
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. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės istorija.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
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
„Peržengta riba“.
23:55 „Kaulai”.
00:55 „APB“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:30 „Pasitikėjimas“.
03:25 „Kaulai“.
04:15 „Grainderis“.
04:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Troja.
01:40 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija XVI. Mada yra
menas.
04:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:20 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Gyvenimas.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras”.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Skyrybos.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Gyvenimas.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirties angelas.
22:40 Mirties apsuptyje.
00:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01:30 Programos pabaiga.
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Lazerinės dermatologijos kabinetas

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

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

Atlieku griovimo darbus.
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881
Ieškau išsinuomoti pievą šienavimui, nuo 3 ha.
Tel. 8 611 32800
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

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

Tel. 8 624 34603

Siūlomas sezoninis darbas su traktoriumi šienavimo darbams nuo birželio mėnesio. Reikalingas supratimas ir žinios
apie techniką. Geras atlygis. Kreiptis tel. 8 601 00292

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Greitai ir kokybiškai!

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

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.

Siūlomas trumpalaikis darbas sodinti medelius. Į
darbą vežame įmonės transportu. Geras atlygis už
dieną. Kreiptis tel. 8 641 88933
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.
Tel.8 698 72320

Tel. 8 625 12458

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179
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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

Perkame sodybą, žemės sklypą
ar mišką prie ežero ar upės, žinantys siūlykite – atsilyginsime.
Tel. 8 611 01110
Pirkčiau žemės sklypą Druskininkuose, Baltašiškės rajone arba
butą miesto centre. Agentūrų
siūlomi variantai nedomina. Tel.
8 695 59213
Pirkčiau medžio obliavimo/
reismusavimo stakles. Tel.
+37061693931
Perku 3-4 kamb. butą Druskininkuose. Tel. 8 601 48935

Reikalinga
Reikalingas žmogus išvalyti 15
arų sklypą, yra virš 200 vnt. pjaunamų medžių. Tel. 8 678 34492

Nekilnojamas turtas
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
2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte iš 5
aukšte name Liškiavos g. Kaina
– 32 900 Eur, tel. 8 687 37575
Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su 52 arais žemės,
tel. 8 673 77414
Skubiai parduodu namą su 7,13
arų sklypu Leipalingio miestelyje.
Kaina – 14 000 Eur. Tel. 8 616
48116

Parduodamas 19 a 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. 867102973
Skubiai parduodamas butas, renovuotame name Vytauto g. 10,
4 aukštas iš 5, 2 kambariai. Tel. 8
698 89772
Parduodamas sodas Druskininkų
miesto ribose, „Eglės“ soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui
visus metus, dviejų aukštų, su
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.
Gera kaimynystė, šalia – miškelis. Tel. 8 685 57045
Parduodu tvarkingą 32 kv. m.
butą 2 aukšte, Gardino g. arba
keičiu į 1, 2 kamb. butą Gardino
g., Kalviškės rajone nesiūlyti. Kaina – 25 000 Eur, tel. 8 683 98529
Skubiai namas Ricielių kaime,
gera vieta, 28 a namų valda, kaina
– 12 000 Eur. Tel. 8 670 99567

Nuomojamas 1 kamb. 2-jų kambarių bute ir 3-jų kamb. bute, yra
balkonas, rami vieta, kaina – 150
Eur, tel. 8 607 38627
Išnuomojamas miesto centre,
Taikos g. butas 1 aukšte (baldai,
indai, buitinė technika). Dviems
žmonėms – 200 Eur. Tel. 8 616
48116

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

Miškas, mediena, malkos
Parduodu beržines ir drebulines
malkas. Tel. +37064892746
Parduoda supjautas malkas. 8
622 94035
Nebrangiai parduodama eglinė ir
pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8
612 54947
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Sausa.
Tel. 8 682 58164
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Parduodama sodyba Varėnos raj.
Žeimių k. gražioje ramioje vietoje,
sklypas ribojasi su Nemunu, šalia
sodyba, teka upelis. Yra sodas
ir kiti ūkiniai pastatai, didelis garažas. Žemės sklypo plotas – 6,
4100 ha, iš jo miško žemės plotas
– 1, 2500 ha. Tel. 8 611 32291

Parduodu: kviečius, traiškytus
kviečius, rugius, kvietrugius,
avižas, vikius, grikius, šiaudus.
Atvežu. Tel. 8 616 11588

Dviejų kambarių butas Antakalnio g. 18, 48,50 kv. m. Tel. 8 621
92956

Sėklinės bulvės, tel. 8 618 73522

Žemės ūkio produkcija

Ožka, trys ožiukai, viena ožkytė.
Tel. 8 672 79678

Perdengimo plokštės, mat. 6.01,5 m, po 150 Eur, tel. 8 685
10884
Parduodu 70, 100 šulinio žiedus,
M12, M14, MU18, MU20 sąramas. Tel. 8686 63015
Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai
– 3 Eur, laminuota medžio plaušų
plokštė 275x170 cm – 1 m2 – 2
Eur, naudotos durų varčios po 3
Eur, skaldelė trinkelių klojimui 1
maišas – 3 Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur, tel. 8 686 43600
Naujas lauko tualetas, tel. 8 623
20014
Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai
– 3 Eur, laminuota medžio plaušų plokštė 275x170 cm – 1 m2
– 2 Eur, naudotos durų varčios po
3 Eur, skaldelė trinkelių klojimui
1 maišas – 3 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur, tel. 8 686
43600
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, dvigulė lova – 20 eur, spinta ir stalai, naudota sekcija,
viengulės lovos – 10 Eur, virtuvinės spintelės nuo 5 Eur, duris
ir dvigubus langus, plastiko
langai, 2 vnt. 143x90 po 35 Eur,
boileris ir dušo kabina po 45
Eur, dujų balionas su priedais –
15 Eur, benzinis trimeris „Ryobi“ – 85 Eur, dviratis su bėgiais
– 70 Eur, tel. 8 616 48116

Dviratis, šaldytuvas, trimeris
benzininis žolei, spinta, sekcija,
dvigulė lova po 20 Eur, viengulės
lovos po 10 Eur, langai ir medinės durys nuo 5 Eur, virtuvinės
spintelės, tel. 8 616 48116
Naujos uosio taburetės. Tel. 8
618 20125

Ieško darbo
Vyras ieško darbo sukapoti malkas, tel. 8 622 20977
Atsakingas 25 m. jaunas vyras
iš Varėnos raj. dirbęs lentpjūvėje
pagal individualią veiklą miško
darbus ieško darbo, be žalingų
įpročių. Tel.: 8 607 74522, 8 692
91315
Moteris ieško slaugės darbo, turi
med. išsilavinimą, gali tvarkyti ir
namus, tel. 8 626 48705
47 m. vyrui skubiai reikia bet kokio darbo, tel. 8 657 88639
52 m. vyras ieško bet kokio darbo, tel. 8 625 97648
50 m. moteris ieško darbo, tel. 8
677 86431
Galiu prižiūrėti sodybas 2-3 kartus per savaitę ar mėn. Tel. 8 692
44465

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734

Automobiliai ir jų dalys
Nuoma

Geros būklės, ekonomiškas automobilis „Citroen Xara“, universalas, 2004 m. 1, 4 l dyzelis, rida
– 146 000 km. Kaina – 800 Eur,
tel. 8 686 54618

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

Išnuomoju arba parduodu 16 kv.
m. butelį su visais patogumais,
Šiltnamių g. 2 a iš 2. Tel. 8 609
28835

Sodų bendrijoje „Raigardas“ parduodamas sodo sklypas su žieminiu nameliu, tel. 8 6 13 71749

Išnuomoju butą miesto centre
Taikos g. dviems žmonėms – 200
Eur/mėn. Tel. 8 616 48116

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968,
TA iki 2024 m. 2 stulpai – 260 cm
ilgis. Tel. 8 682 98506

Sodas Jaskonyse, sodų bendrojoje „Smiltelė“: 6, 75 aro žemės
sklypas, sodo pastatas 31, 18
m2. Gera vieta, patogus privažiavimas. Tel. 8 672 77324

Nuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute Gardino g. 33.
Antrame kambaryje gyvena kiti
nuomininkai. 90 Eur plius mokesčiai. Tel. 8 650 27321

Parduodamas „Nissan X-Trail“,
2003 m., dyzelis 2,2 l, tech. apžiūra iki 21-07. Priekaba „Ziubrionok“. Tel. 8 614 06001

Parduodamas dviejų kamb. butas, Viečiūnuose, Jaunystės g. 2,
tel. 8 625 29382, 8 625 93924

Nuomojamas 34 kv. m butas
renovuotame name prie M. K.
Čiurlionio muziejaus (balkonas,
internetas, baldai). Kaina – 150
Eur + komunaliniai). Tel. 8 679
57867

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

„Ford Fusion“, 1.4 l dyzelis, 2007
m. labai gera būklė, TA iki 202204. Tel. 8 692 44465

Kiti daiktai
Parduodu: vaikišką vežimėlį, televizorių, apvalų staliuką, mikrobangų krosnelę, gartraukį, narvelį paukščiui. Tel. 8 675 57873
Tuščias dujų balionas, kaina – 20
Eur, tel. 8 673 77414

BALDAI

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

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

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

Tel. 8 684 44444

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 685 04034
Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas ratiniam darbui:
Lietuva-Lenkija-Lietuva, Lietuva-ČekijaLietuva, Lietuva-Vokietija-Lietuva.
Tel. 8 677 71255
Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +370 644 40333

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
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
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Ar Evita Cololo taps projekto „Lietuvos balsas“ nugalėtoja?
Laima Rekevičienė
Druskininkietė Evita Cololo dalyvauja projekte „Lietuvos balsas“, kurio finalas –
jau šį sekmadienį, gegužės
17 d. 19.30 val. bus rodomas
per LNK televiziją. Nugalėtoją balsavimu rinks tik žiūrovai. Taigi Evitai labai svarbus bus ir gimtojo miesto
žmonių palaikymas.
– Kokių tikslų turėjai, eidama į projektą „Lietuvos balsas“? Kaip sekėsi juos įgyvendinti?
– Užsiregistravau į „Lietuvos
Balsą“ ekspromtu. Didelių tikslų neturėjau, norėjau save išbandyti televizijos konkurse.
Tačiau tokios ilgos ir tolimos
kelionės projekte net nesitikėjau. Kelias projekte buvo visoks, daug visko nutiko, tačiau
dabar džiaugiuosi, kad su dideliu žiūrovų palaikymu esu pačiame finale.
– Kaip sekasi dirbti su Tavo
mokytoju Justinu Jaručiu?
Ko iš jo išmokai?
– Mano mokytojas – labai
šaunus. Tarpusavio santykiai
yra labai geri. Džiugu, kad visi
mokytojai yra jauni žmonės,
su kuriais galima dalintis interesais, vienas kitą suprasti ir
bendrauti, kaip su draugais.
Labai smagu, jog viso projekto metu Justinas manimi pasitikėjo.
– Kokia jau dabar didžiausia, Tavo įgyta patirtis, dalyvaujant šiame projekte?

– Man labai svarbi yra aplinka – žmonės. Susipažinau su
daugeliu nuoširdžių, tikrų ir
įdomių žmonių. Šauniausia yra
tai, jog nuo pat projekto pradžios vis dar palaikome tarpusavio ryšius. Tiek daug talentingų dainininkų vienoje
vietoje! Pasidalinome patirtimis, jau planuojame pasirodymus kartu ateityje. Ir dalyviai,
ir mokytojai, ir savanoriai, ir
visa komanda yra labai šilti
žmonės, o tai yra svarbiausia,
norint jaustis laisvai.
– Kuo svarbus Tau būtų laimėjimas „Lietuvos balse“?
– Konkursuose dalyvauju
nuo maždaug 12-os metų, tačiau šis konkursas neprilygsta
kitiems. Tai būtų didelis mano
darbo įvertinimas. Iki finalo nuėjau, išlikusi savimi. Žiūrovai
mane pažino tokią, kokia esu.
Laimėjimas būtų didžiulė paskata kurti savo muziką ir dar
labiau tobulinti savo muzikines
žinias.
– Ar savo ateitį sieji su muzika? Šiemet baigi mokyklą...
– Žinoma, muzikos aš nepaleisiu. Norėčiau savo muzikinius sugebėjimus integruoti į
kitas sritis, pavyzdžiui, –
aktorystę. Mane žavi operetės, miuziklai... Šie metai mokykloje nėra lengvi. Tuoj laukia
egzaminai, o vėliau bandysiu
kažkur stoti. Dėl to per daug
nesijaudinu. Jei šiais metais
niekur neįstosiu ar nebenorėsiu stoti, vėl pradėti mokytis,
galėsiu tai padaryti kitąmet –

E. Cololo: „Labai džiugu, kai mūsų miesto vardas garsiai skamba. Aš norėčiau nešti žinią apie Druskininkus ir kiek įmanoma garsinti
miestą. To pati viena padaryti nepajėgsiu. Būtų šaunu, jei miestiečiai prie to prisidėtų.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

niekada nėra per vėlu.
– Ar svarbus Tau druskininkiečių palaikymas?
– Druskininkai – nedidelis kurortas. Aš čia gimusi, užaugusi. Ir man mano kraštas visada
yra mylimiausias. Aš balsuosiu, eisiu už Druskininkus ar
už Dzūkiją! Labai džiugu, kai
mūsų miesto vardas garsiai
skamba. Aš norėčiau šalia savęs nešti šią žinią ir kiek įmanoma garsinti miestą. To pati
viena padaryti nepajėgsiu.
Būtų šaunu, jei miestiečiai prie
to prisidėtų.

Laimėjimas projekte Evitai būtų didžiulė paskata kurti savo muziką ir dar labiau tobulinti
muzikines žinias/Smiltės Šeimytės nuotrauka

– Ką gali padaryti Tavo
miesto žmonės, kad padėtų
Tau laimėti „Lietuvos balso“
nugalėtojos titulą?
– Jei jums patinka mano pasirodymai, norite mane palaikyti ir stumtelti tolesne muzikine
linkme, kviečiu šį sekmadienį,
gegužės 17 d., 19:30 per LNK
televiziją stebėti „Lietuvos Balsą“, palaikyti mane ir už mane
balsuoti.

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

