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Įspūdingai spindintys Druskininkai dovanoja 
saugias Šeimos Kalėdas

Druskininkuose jau kvepia Ka-
lėdomis – beveik mėnesį trukę 
kurorto puošybos darbai baigti, 
savaitgalį įžiebta daugiau kaip 
20 metrų aukščio stulbinanti 
karūnuota didžioji miesto eglė, 
apšviesta specialiais lazeriais, 
o šalia jos suspindėjo beveik 60 
originalių, verslo ir bendruome-
nės sukurtų kalėdinių eglučių 
parkas, nustebinęs netikėtais 
sprendimais. 

„Kiekvienais metais galvojame, 
ką įdomaus pasiūlyti kurorto sve-
čiams. Šie metai – ne išimtis. Kartu 
su verslo atstovais ir bendruome-
ne pasistengėme, kad Druskinin-
kai spindėtų, kaip niekada, ryškiai. 
Pandemija diktuoja, kad Kalė-
das šiais metais švęsime ne gau-
siame draugų būryje, o su šeima, 
todėl  gražiausias metų šventes 
Druskininkai pasitinka kaip tikras 
ŠEIMOS Kalėdų miestas, kur kie-
kviena šeima ras ką pamatyti, kur 
pasivaikščioti, iš ko pasisemti ste-
buklingo švenčių laukimo“, – sako 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

Žada inovatyvius sprendimus 
ir ...sniegą!

Žiemos švenčių sezono pra-
džią Druskininkai paskelbė gruo-
džio 4 dieną. Transliacijos Druski-
ninkų kultūros centro „Facebook“ 
paskyroje metu buvo galima ste-
bėti šventinius pasirodymus ir ka-

rūnuotos eglės įžiebimą Pramo-
gų aikštėje. „Kviečiame visus likti 
namuose ir iš jų stebėti šventinį 
renginį. Pasigrožėti Druskininkais 
galėsite visą šventinį laikotarpį, 
tad saugokime save ir savo arti-
muosius, tegul Kalėdos būna jau-
kios, gražios ir saugios “, – prieš 
eglės įžiebimą ragino Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas. 

Druskininkai – vienintelis mies-
tas visoje Lietuvoje, galintis ga-
rantuoti, kad kalėdiniu laikotarpiu 
sniego tikrai bus! Jei sniego ne-
padovanos gamta, tuomet sniegu 
pasirūpins „Snow Arena“.

Šiais metais kurortas ypač 
orientuojasi į inovatyvius spren-
dimus: šventinei nuotaikai sukur-
ti pasitelkti garso ir šviesų dronai, 
lazeriai, specialus apšvietimas.

Specialiai šioms šventėms 
Druskininkai sukūrė „Instagram“ 
filtrus, o visi norintys pasigrožėti 
kurortu gali tai padaryti virtualia-
me ture.

Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centro direkto-
riaus Rimantas Palionio teigimu, 
gruodžio mėnesiui lietuviai rezer-
vuojasi nakvynę kurorte: „Didelis 
Druskininkų privalumas – išnau-
dotos erdvės, tad poilsis čia sau-
gus, ir žmonės tai vertina“.

Žėrintis kurortas abejingų ne-
paliks

Vos įvažiavus į Druskininkus, 
jau pirmojoje sankryžoje pasi-
tinka magiškos instaliacijos. Pa-
puošta pagrindinė kurorto gatvė, 
spindi parkai ir skverai, pagrindi-
nėje miesto arterijoje ─ Vilniaus 
alėjoje ─ žiba žvaigždynai, o 
Druskonio ežero pakrantėje pra-
eivių žvilgsnius traukia spindin-
tys medžiai, magiškos burtinin-
kės ir grojančios fėjos, šokėjų iš 
pasakos pora bei specialiai žie-
mos šventėms sukurtas išskirti-
nis kurorto simbolis – trys karū-
nuotos pušys. 

K. Dineikos sveikatingumo par-
kas lankytojus pasitinka šviečian-
čių paukščių alėja, o parko centre 
galima pamatyti tris įspūdingas 
iliuminacijas – paties Kalėdų se-
nelio elnius.

Šalia M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos esantį muzikinį skverą puo-
šia trys grojančios fėjos.

Įspūdingą efektą mieste ku-
ria ir žvilgantys žiemos fonta-
nai Gydyklų parke ir M. K. Čiur-
lionio gatvėje – ten, kur vasarą 
buvo galima atsigaivinti vandens 
srovėmis, visą šventinį laikotar-
pį bus galima pasigrožėti žėrin-
čiomis instaliacijomis – švieselių 
„vandens srovėmis“.

Visą gruodžio mėnesį įvairiose 
papuoštose erdvėse bus galima 
sutikti kalėdomobiliu ar spindinčiu 
kalėdiniu traukinuku pralekiantį ir 
patį Kalėdų senelį! 

Druskininkai kviečia šventes pasitikti saugiai, jaukiai, optimistiškai, kartu su mylima šeima grožintis stebuklinga ir išskirtine, būtent Jums sukurta pasaka/Mariaus Dovidaus-
ko nuotrauka
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Kurorto centre – Kalėdų se-
nelio rezidencija

Šalia didžiosios Kalėdų eglės, 
skaidriame kupole įkurta ir Ka-
lėdų senelio rezidencija – visi, 
einantys pro šalį, tarsi pro pa-
didinamąjį stiklą matys paslap-
tingą ir magišką Kalėdų senelio 
pasiruošimą didžiosioms šven-
tėms. Skaidriuose kupoluose 
įkurtos ir specialios kalėdinės 
vitrinos. 

5 psl.
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Informuojame, kad Druskinin-
kų savivaldybė pradėjo rengti 
techninio projekto ,,Druskinin-
kų miesto pėsčiųjų – dviračių 
tako ,,Žvaigždžių orbita“ pa-
skutinio III etapo atnaujinimo 
dokumentaciją. 

Šis pėsčiųjų-dviračių takas yra 
labai populiarus ir tarp druskinin-
kiečių, ir tarp kurorto svečių. Nuo 
Druskininkų pro Nemuno pa-
krantę, Velnio akmenį, senovinį 
Švendubrės kaimą besidriekiantį 
ir žaliais pušynais atgal į Druski-
ninkus parvingiuojantį taką žmo-
nės renkasi ir jaukiam atokvė-
piui, ir sportui, ir pažintiniams 
žygiams. 

Tačiau pėsčiųjų-dviračių takui 
– jau daugiau kaip 50 metų, todėl 
jo būklė yra prasta – atsiradusios 
duobės, dėl medžių šaknų sutru-
pėjusi ir iškelta danga kelia rimtą 

pavojų. 
Per 2019-2020 metus atnaujinta 

didžioji šio pėsčiųjų-dviračių tako 
dalis, liko III-sis etapas. 

Druskininkams, kaip kurortui, la-
bai svarbūs dviračių takai ir jų bū-
klė. Takai atnaujinami, įrengiant 
poilsio ir apžvalgos aikšteles su 
mažosios architektūros elemen-
tais, išvalant išdžiūvusius, pavojų 
keliančius medžius. 

Tam, kad būtų galima užbaigti 
techninio projekto rengimą, būti-
ni link Švendubrės esančių priva-
čių miškų sklypų savininkų sutiki-
mai dėl medžių, esančių per arti 
rekonstruojamo dviračių tako, pa-
šalinimo. 

Druskininkų savivaldybės pa-
samdytas rangovas visus veiks-
mus atliks pagal miško savininkų 
pageidavimus – galimos trys me-
dienos atidavimo alternatyvos: 

1. Medžiai išpjaunami ir sudeda-
mi sklype. Medieną savininkai pa-
siima patys.

2. Esant sunkiai sveikatos ar fi-
nansinei būklei, mediena atveža-
ma savininkams į namus.

3. Savininkams pageidaujant, 
medieną parduoti, tarpininkauja-
ma, kad medieną perkanti įmonė 
nupirktų iš savininkų rinkos kaina.

Labai prašome kuo skubiau 
atsiliepti miškų žemės sklypų 
savininkus, įgaliotus asmenis 
ar paveldėtojus, kad būtų gali-
ma užbaigti techninį projektą. 

Susisiekite su Ūkio skyriaus vy-
riausiąja specialiste Jolanta Sa-
kavičiene tel. (8 313) 40 120 arba 
el. paštu jolanta.sakaviciene@
druskininkai.lt

DĖMESIO! 
Kviečiami atsiliepti link Švendubrės esančių 

miškų sklypų savininkai

Druskininkų savivaldybės 
merui R. Malinauskui – 
padėka iš Vyriausybės

Šią savaitę Vyriausybės at-
stovas Vilniaus ir Alytaus aps-
krityse Julius Arlauskas Drus-
kininkų savivaldybės merui 
Ričardui Malinauskui perda-
vė 17-tos Vyriausybės vadovo 
Sauliaus Skvernelio padėką ir 
atminimo medalį.

„Lietuvos raida ir ateities pa-
siekimai neabejotinai priklau-
so nuo mūsų visų pastangų ir 
indėlio. Pasitelkdami įvairias 
kompetencijas, ugdydami ko-
mandinę dvasią, kryptingai įgy-

vendindami visuomenei naudin-
gus sprendimus, galime sukurti 
darnų gyvenimą stiprioje vals-
tybėje. Vertindamas Jūsų at-
sakingą požiūrį į darbą Lietu-
vai, nuoširdžiai dėkoju Jums už 
konstruktyvų bendradarbiavimą 
ir indėlį puoselėjant savo krašto 
bendruomenę bei stiprinat savi-
valdą. Linkiu, kad ir ateityje dar-
bai būtų įveikiami, nestokotumė-
te entuziazmo, lydėtų sveikata, 
artimųjų ir bendražygių palaiky-
mas“, – rašoma padėkoje.

Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse J. Arlauskas merui R. Malinauskui 
perdavė 17-tos Vyriausybės vadovo S. Skvernelio padėką ir atminimo medalį/Dianos Sin-
kevičiūtės nuotraukos

Akredituoti vaikų dienos centrai
Druskininkų savivaldybės 

administracija informuoja, kad 
dar lapkričio pabaigoje akredi-
tavo visus 6 savivaldybės teri-
torijoje veikiančius vaikų die-
nos centrus. Tai reiškia, kad 
nuo 2021 metų vaikams bus 
teikiamos tam tikrus reikala-
vimus atitinkančios vaikų die-
nos socialinės priežiūros pa-
slaugos: su vaikais dirbs 
išsilavinimo kriterijus atitin-
kantis socialinis darbuotojas, 
centro darbuotojams bus su-
daryta galimybė tobulinti kva-
lifikaciją, o veiklos vyks dau-
giau nei vienoje patalpoje.

Vaikų dienos centruose ugdo-
mi kasdieniai vaikų gyvenimo 
įgūdžiai – mokoma higienos, 
sveikos gyvensenos, lavina-
mi socialiniai, bendravimo įgū-
džiai, teikiama psichologinė 
pagalba, organizuojamas už-
imtumas. Dienos centrus lan-
kantys vaikai su darbuotojais 
kalbasi apie savo sunkumus, 
išgyvenimus, mokomi pažin-
ti save, spręsti problemas. Kie-
kvienu atveju atsižvelgiama, ko-
kių paslaugų vaikui ir jo šeimai 
reikia labiausiai, pavyzdžiui, 

padedama spręsti šeimoje iš-
kilusias problemas, rūpinama-
si vaiko teisių apsauga, organi-
zuojama psichologinė pagalba, 
teikiamos kitos individualios so-
cialinės paslaugos. Centruo-
se vaikai gauna šilto maisto, tu-
riningai praleidžia laisvalaikį, 
jiems padedama ruošti namų 
darbus. Centrai veikia ir vasaro-

mis – organizuoja įvairias stovy-
klas ar kitas veiklas.

Nuo kitų metų pasikeis ir centrų 
finansavimo tvarka – akredituotą 
paslaugą teikiantys vaikų dienos 
centrai turės sudaryti finansavimo 
sutartis su savivaldybėmis.

Akredituota vaikų socialinė prie-
žiūra bus teikiama 125 Druskinin-
kų savivaldybės vaikams.

Vaikų dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai/Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybė prašo kuo skubiau atsiliepti miškų žemės sklypų savininkus, įgaliotus asmenis ar paveldėtojus, kad būtų ga-
lima užbaigti techninį projektą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Paskelbtas išskirtinėje vietoje – 
K. Dineikos sveikatingumo parke – 

esančio pastato aukcionas
Druskininkų savivaldybės ad-

ministracija paskelbė unikalio-
je kurorto vietoje – K. Dineikos 
sveikatingumo parke – esan-
čio pastato (Sausoji g. 1) viešą 
elektroninį aukcioną.

Pradinė pastato kaina  – 399 
999 Eurų.

Pagrindinė parduodamo pastato 
naudojimo paskirtis – gydymo, ta-
čiau yra galimybė pakeisti naudo-
jimo paskirtį į poilsio.

Pastatui priskirta žemės sklypo 
dalis – 1,4434 ha ploto – išnuo-
mojama. Nuomos sutartį aukcio-
no laimėtojas sudarys su Nacio-
naline žemės tarnyba.

„Druskininkuose visada laukia-
me investuotojų – esame atvi-
ri pasiūlymams ir patys turime 
ką pasiūlyti. Parduodamų objek-
tų sąraše esantys objektai idea-
liai tinka vystyti įvairias turizmo 
sektoriaus veiklas. Vienas tokių 
objektų, šiuo metu laukiantis in-
vestuotojų, – vienoje gražiausių 
ir unikaliausių Druskininkų vie-
tų, pačiame istoriniame K. Dinei-
kos Sveikatingumo parke esantis 

pastatas. Kruopščiai sutvarkytas 
ir prižiūrimas K. Dineikos svei-
katingumo parkas yra mėgsta-
ma kurorto svečių vieta. O šiais 
metais baigiamas ir paskutinysis 
parko tvarkymo etapas, tad būsi-
mam investuotojui nereikės rūpin-
tis aplinkos sutvarkymu. Tai tikrai 
neeilinė vieta ir neeilinė galimybė 
įsigyti šį objektą“, – sako Druski-
ninkų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Užsiregistruoti į elektroninį auk-
cioną galima, prisijungiant prie 
specialios interneto svetainės 
www.evarzytines.lt

Registracija į aukcioną vyks 
sausio 8-12 d.

Aukcionas vyks sausio 18-21 d.
Išsamesnė informacija dėl auk-

ciono: tel. (8313) 59 158, el. paš-
tas algirdas.kazanavicius@drus-
kininkai.lt

Visas elektroninio aukciono są-
lygas rasite aukcionų portale 
www.evarzytines.lt:

h t t p s : / / w w w . e v a r z y t y -
n e s . l t / e v s / p a g e s / a u c t i o n .
do?id=233008&number=201775

Pagrindinėse Druskininkų pėsčiųjų perėjose 
bus įdiegta išmaniųjų perėjų sistema 

Druskininkų savivaldybė kas-
met investuoja į gatvių infras-
truktūros gerinimą: tvarkomas 
bei atnaujinamas ir jų apšvieti-
mas, o itin didelis dėmesys ski-
riamas pėsčiųjų perėjoms.

Kitąmet kurorto perėjos pasi-
keis neatpažįstamai, nes šią sa-
vaitę Druskininkų savivaldybės 
administraciją pasiekė gera žinia 
– Europos regioninės plėtros fon-
das skyrė beveik 240 tūkst. eurų 
projektui „ Viešosios infrastruk-
tūros pritaikymas neįgaliesiems 
Druskininkų mieste“. Bendra pro-
jekto vertė – kiek daugiau nei 280 
tūkst. eurų. 

„Planuojame atnaujinti 31 per-
ėją – jas atrinkome, atsižvelg-
dami į eismo intensyvumą. 
Sumontavus išmaniąsias siste-
mas, perėjos atitiks aukščiau-
sius saugumo reikalavimus, 
padės vairuotojams greičiau 
pamatyti pėsčiuosius. Druski-
ninkai, lyginant su kitais, ypač 
didžiaisiais miestais, yra sau-
gus kurortas, eismo įvykių čia 
nedaug, o ateityje norėtųsi jų iš 
vis išvengti“, – sako Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas. 

Įgyvendinant šį projektą, pagrin-
dinėse Druskininkų miesto per-
ėjose bei intensyviausiuose ga-

tvių ruožuose bus sumontuotos 
pėsčiųjų perėjoms skirtos išma-
niosios sistemos. Šalia perėjų 
bus sumontuotos specialios LED 
juostos, kurios, naudojant išma-
niuosius daviklius, fiksuos eismą 
ir šviesos bei spalvų signalais at-
kreips ne tik pėsčiųjų, bet ir vai-
ruotojų dėmesį. Vairuotojai iš 
tolo matys, kai prie perėjos priar-
tės žmogus, – apie tai įspės žyb-
sintys kelio ženklai. Taip pat bus 
įrengti ir 8 įspėjamieji greičio nu-
statymo ženklai.

Projekto įgyvendinimo metu per-
ėjose bus įrengti ir taktiliniai pa-

viršiai – tai itin svarbu, norint už-
tikrinti negalią turinčių žmonių 
saugumą ir įspėti juos. Atnaujinus 
perėjas, regėjimo negalią turin-
tys žmonės galės greičiau ir tiks-
liau susiorientuoti ir saugiau per-
eiti gatvę. 

Kitąmet prasidėsiantis projektas 
bus baigtas 2022 metais. 

Šie pokyčiai labai svarbūs – 
perėjos taps saugesnės ir dar 
labiau pritaikytos specialių-
jų poreikių turintiems žmonėms, 
neįgaliesiems, taip pat visiems 
Druskininkų miesto gyventojams 
bei kurorto svečiams. 

Druskininkuose įdiegiant modernią pėsčiųjų perėjų sistemą bus atnaujinta 31 perėja. 
Viena iš vietų, kurios laukia pokyčiai, – M. K. Čiurlionio ir Vytauto gatvių sankryža
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Nuo pandemijos nukentėjusiam verslui – 150 milijonų eurų subsidijų apyvartinėms lėšoms
Saulenis Poška 

Vyriausybė patvirtino naują pagalbos 
koncepciją nuo COVID-19 pandemi-
jos nukentėjusiam smulkiajam ir vidu-
tiniam verslui. Įmonės, kurių apyvar-
ta dėl koronaviruso įtakos sumažėjo 30 
proc. ar daugiau, galės neatlygintinai 
gauti vienkartines subsidijas, siekian-
čias nuo 500 iki 800 tūkst. eurų.

Naujoji subsidijų schema bus derinama 
su Europos Komisija. Pastarosios instituci-
jos patvirtinimą tikimasi gauti per artimiau-
sias savaites, tad įmonės paraiškas galės 
teikti po Naujųjų metų.

Subsidijos dydį lems sumokėti mo-
kesčiai

Pasak Ekonomikos ir inovacijų  ministe-
rijos Europos Sąjungos investicijų koor-
dinavimo departamento direktorės Ritos 
Armonienės, subsidiją galės gauti labai 
mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurių 
apyvarta šių metų kovo-spalio mėnesiais 
sumažėjo 30 proc. ar daugiau, palyginus 
su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu. Subsidi-
jos dydis sieks 25 proc. nuo įmonės dar-
buotojams praėjusiais metais sumokėtos 
ar įskaitytos gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) sumos. 

„Pavyzdžiui, jei įmonė turi 3 darbuoto-
jus, kuriems mokamas šalies vidutinio dy-
džio darbo užmokestis, 2019 metais nuo 
šių darbuotojų atlyginimų į biudžetą turė-
jo būti sumokėta apie 8000 eurų GPM. To-
kiu atveju pagal naująją pagalbos verslui 
tvarką įmonė galės pretenduoti į maždaug 
2000 eurų dydžio subsidiją. Atitinkamai, 30 
žmonių už vidutinį šalies atlyginimą įdarbi-
nusi įmonė gaus 10 kartų didesnę subsidi-
ją“, – sako R. Armonienė. 

Ar įmonė atitinka nustatytus 30 proc. ir di-
desnius apyvartos sumažėjimo rodiklius, 
bus nustatoma pagal Valstybinei mokes-
čių inspekcijai (VMI) teikiamas pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) deklaracijas. Įmo-
nėms, neįsiregistravusioms PVM mokėto-
jomis, šiuos duomenis reikės nurodyti pa-
raiškoje.

Mažiausia subsidija sieks 500 eurų, o 
daugiausia vienai įmonei gali būti išmokėta 
800 tūkst. eurų.

Minimalią subsidiją pagal šią tvarką gaus 
ir naujai įsteigtos įmonės, kurios pernai ko-
vo-spalio mėnesiais pajamų išvis negavo, 
tačiau jų vykdoma veikla yra įtraukta į ūki-
nių veiklų, ribojamų dėl karantino paskel-
bimo, sąrašą. Tokioms įmonėms, pateiku-
sioms paraišką, bus išmokėta 500 eurų 
subsidija. 

Subsidijos paskirtis – apyvartinėms 
lėšoms

Subsidija vienai įmonei bus mokama tik 
vieną kartą, ji negali būti išmokėta vėliau 
nei 2021 m. birželio 30 dieną. 

„Paraiškos bus teikiamos per elektroni-
nę VMI sistemą, ir tikimės, kad pirmosios 
subsidijos įmones pasieks jau 2021 m. 
pradžioje. Iš viso šalies verslą pagal nau-
jąją pagalbos schemą turėtų pasiekti ben-
dra 150 mln. eurų suma“, – sako Rita Ar-
monienė. 

Subsidijos skiriamos įmonių likvidumui iš-
saugoti, todėl verslas ją galės naudoti tik 
apyvartinėms lėšoms – atsiskaitymams su 
darbuotojais, tiekėjais, patalpų nuomoto-
jais ir pan. Dividendams, akcijų supirkimui, 
paskolų grąžinimui ar suteikimui ir kitiems 
panašiems tikslams gautų lėšų nebus gali-
ma naudoti. 

Pasak Ekonomikos ir inovacijų ministeri-

jos Europos Sąjungos investicijų koordina-
vimo departamento direktorės Ritos Armo-
nienės, į subsidijas galės pretenduoti ir tos 
įmonės, kurios jau yra išnaudojusios nu-
statytą maksimalią valstybės pagalbos de 
minimis 200 tūkst. eurų sumą.

Verslui – paskolos, kompensacijos ir 
kitos priemonės

Įmonės aktyviai naudojasi ir kitomis vals-
tybės pagalbos priemonėmis COVID-19 
pasekmėms sušvelninti.

Šias priemones administruojančios įmo-
nės „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVE-
GA) duomenimis, iki lapkričio 29 dienos jau 
priimta beveik 15 tūkst. teigiamų sprendi-
mų dėl finansavimo suteikimo. Labiausiai 
nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams 
kartu su finansiniais tarpininkais suteikta 
200 mln. eurų paskolų. Nuomos mokesčio 
kompensavimui panaudota 36 mln. eurų, 
palūkanų kompensavimui – 21 mln. eurų.

Pandemijos pasekmes verslui sušvelnin-
ti padeda ir socialinė Šiaulių banko inicia-
tyva „Planas A“, kurioje užsiregistravusios 
smulkiosios įmonės gali pasinaudoti par-
tnerių pagalba: nemokama reklama, nuo-
laidomis, konsultacijomis ir kitokiomis pas-
laugomis. Prie „Plano A“ jau prisijungė 
daugiau nei 1250 smulkiojo verslo įmonių, 

o iniciatyvą palaiko ne tik didžiosios šalies 
įmonės, bet ir valdžios institucijos – Ekono-
mikos ir inovacijų ministerija, „Versli Lietu-
va“, daugiau nei 10 Lietuvos savivaldybių.

Verslas ieško ir paramos, ir naujų pas-
laugų klientams

Druskininkuose įsikūrusi mažoji bendrija 
„Treniruotas protas“, jau šeštus metus siū-
lanti pramogas pabėgimo kambariuose bei 
orientacinio pasivaikščiojimo maršrutus, 
tikisi, jog pavyks išgyventi ir antrąją CO-
VID-19 bangą.

Užklupus pirmajai pandemijos bangai, 
įmonei jau teko uždaryti pabėgimo kamba-
rius. Kaip sakė bendrijos vadovas Audrius 
Pozingis, staigiai ieškant išeičių, kone visą 
veiklą reikėjo perkelti į lauką.

Todėl vietoj anksčiau siūlytų dviejų orien-
tacinio pasivaikščiojimo maršrutų dabar 
klientams parengti net septyni – įvairiuo-
se Lietuvos miestuose. Laikantis valstybės 
institucijų nustatytų saugumo ir sveikatos 
prevencijos reikalavimų, juos galima išmė-
ginti ir karantino metu.

„Jau per pirmąjį karantiną kreipėmės dėl 
prastovos subsidijų. Taip pat, grįžtant po 
prastovų, buvo galimybė pasinaudoti dar-
bo užmokesčio kompensavimu. Dabar vėl 
naudojamės prastovų išmokomis, kad iš-
laikytume savo darbuotojus, nes būtent at-
lyginimams tenka pagrindinė sąnaudų da-
lis“, – sakė įmonės vadovas.

Pirmojo karantino metu mažoji bendri-
ja net svarstė visiškai nutraukti pabėgimo 
kambarių veiklą, nes nesusitarė dėl nuo-
mos sąlygų. Tačiau vasarą šis verslas at-
sigavo, o dabar pavyko ir susiderėti dėl pa-
lankesnės nuomos, taip tikintis išgyventi 
antrąją COVID-19 bangą.

„Tiesiog norisi kabintis ir išsilaikyti. Mė-
giname kitu kampu pasižiūrėti į savo pas-
laugas, pasiūlyti klientams ką nors naujo. 
Tikimės, kad pavyks išgyventi ir netrukus 
vėl galėsime pasiūlyti pabėgimo kambario 
pramogas Druskininkų kurorto svečiams”, 
– sakė A. Pozingis. 

Parengta Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos užsakymu

Užsakymo Nr. MDR-284-01

COVID-19 pandemijos akivaizdoje daugeliui įmonių tenka prisitaikyti prie naujų veiklos sąlygų

Veiklos kokybės išorinis vertinimas – priemonė mokyklos veiklai tobulinti
Ona Olšauskienė,
Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos direktorė 

Lapkričio 12-13 dienomis 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje Nacionalinė 
mokyklų vertinimo agentūra 
nuotoliniu būdu vykdė moky-
klos išorinį vertinimą, siekda-
ma nustatyti mokykloje vyk-
domos pagrindinės veiklos 
srities – švietimo – kokybę. 

Vertinimą atliko profesiona-
li vertintojų komanda: Šalčinin-
kų Stanislavo Moniuškos menų 
mokyklos muzikos mokytoja me-
todininkė Irina Rodevič, Druski-
ninkų savivaldybės administra-
cijos Švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Lina Černiauskie-
nė, Varėnos rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Inga Kuda-
rauskienė. 

Mokyklos veiklos kokybės išori-
nis vertinimas – mokykloje vyks-
tančių procesų analizė, teikianti 
informaciją mokyklos veiklos to-
bulinimui ir rezultatų gerinimui. 
Vertinimas svarbus strateginiams 
tikslams pasiekti ir sprendimams 
priimti. Savo veiklos įsivertini-

mas paskatino atkreipti dėmesį 
ir išskirti aktualiausius mokyklos 
veiklos aspektus, lemiančius ug-
dymo šiuolaikiškumą bei koky-
bę, mokyklos veiklą grindžiančius 
vertybinius principus, įrodymais 
grįstų sprendimų priėmimą. Esa-
mos veiklos būklė padėjo numa-
tyti tobulinimo kryptis, padedan-
čias gerinti rezultatus, įtraukiant 
mokyklos bendruomenę į įstai-
gos tobulinimo procesą. Moky-
klos veiklos kokybės įsivertinimas 
ir vertinimas leido daugiau suži-
noti apie savo galimybes, pama-
tyti ir analizuoti įstaigos pažan-
gą, numatyti ir planuoti pažangos 
strategiją, parengiant priemonių 
planą išorinio vertinimo išvadoms 
įgyvendinti.

Buvo vertinamos mokyklos ug-
dymo pasiekimų ir pažangos, ug-
dymo organizavimo, ugdymo(si) 
aplinkos, lyderystės ir vadybos 
veiklos sritys. Kiekviena sritis tu-
rėjo temas ir rodiklius, pagal ku-
riuos buvo vertinama veikla, re-
miantis lygių sistema. Mokyklos 
veiklos išorinio vertinimo proce-
sas buvo sėkmingas. Išorės ver-
tintojai savo pareigas atliko są-
žiningai, vertinimus pagrindė 
faktais. Džiugina aukšti visų sričių 

įvertinimo lygiai, o tai – Druskinin-
kų savivaldybės vadovų, Švietimo 
skyriaus atstovų, profesionalių 
mokytojų, visos mokyklos ben-
druomenės sąžiningo, atsakingo 
darbo, sistemingai ir prasmingai 
taikant įvairius metodus visų pro-
cesų gerinimui bei glaudžiai ben-
dradarbiaujant, rezultatas! Švie-
timo kokybė iš esmės priklauso 
nuo to, kas vyksta pačioje moky-
kloje, kaip mokykla sugeba susi-
telkti, siekdama kokybės. Puikūs 
įvertinimai motyvuoja ir skatina 
siekti dar geresnių rezultatų.

Dėkoju vertinime dalyvavu-
siems mokytojams, tėveliams ir 
mokininiams, kompetentingai ir 
profesionaliai vertinimo komisi-
jai, kuri vertinimo proceso metu 
pateikė naudingų minčių, idėjų 
mokyklos veiklai tobulinti ir jos 
rezultatams gerinti. Dėkoju Drus-
kininkų savivaldybės vadovams, 
Švietimo skyriaus atstovams ir 
visai darniai mokyklos bendruo-
menei už bendradarbiavimą bei 
partnerystę. Visų Jūsų dėka mes 
turime puikias sąlygas ir galimy-
bes prasmingam mokymui(si), 
ugdant jaunų žmonių pamatines 
vertybes, auginant kūrybiškas 
asmenybes. 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O. Olšauskienė dėkoja Druskininkų savival-
dybės vadovams, Švietimo skyriaus atstovams ir visai darniai mokyklos bendruomenei už 
bendradarbiavimą bei partnerystę/Asmeninio archyvo nuotrauka

Siūlome šventinius patiekalus išsinešti! 
Farširuotos lydekos, karkos ir vištienos vyniotiniai, įvairūs paštetai, įdarytos vištos su džiovintais vaisiais arba pistacijomis ir dar daug kitų pasi-

rinkimų. Sukomplektuoti šventiniai rinkiniai Šv. Kūčių stalui – nuo 12 Eur/asmeniui! Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, tel. +370 61401121
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Įspūdingai spindintys Druskininkai dovanoja saugias šeimos Kalėdas

Mažųjų kurorto svečių čia pat 
laukia ir prakartėle su gyvomis 
avelėmis, jiems įrengtas ir Kalė-
dų senelio paštas.

Devintus metus tęsiama Drus-
kininkų savivaldybės origina-
lių Kalėdinių eglučių parko ini-
ciatyva  – Gydyklų parke, šalia 
muzikinio fontano naujomis 
spalvomis ir nežabota fantazi-
ja nušvito druskininkiečių su-
kurtas Kalėdinių eglučių par-
kas. Taigi dar kartą tapo aišku, 
kad iš vietinio verslo atstovų 
ir bendruomenės galima tikė-
tis pačių netikėčiausių sprendi-
mų, kuriais gali pasigrožėti kie-
kvienas norintysis. Šiais metais 
parke sumontuotas inovatyvus 
apšvietimas, padedantis sukur-
ti šventinę nuotaiką. 

Specialios kalėdinės eduka-
cijos 

Šįmet aktyvus ir smagus pa-
siruošimo šventėms gyvenimas 
persikėlė ir į internetinę erdvę. 
Druskininkų kultūros centras kar-
tu su floristais ir amatininkais pa-
rengė kalėdines edukacijas, kurių 
metu galima pasigaminti kalėdi-
nius papuošimus eglutei ir akcen-
tus namams, gražiai supakuoti 
dovaną, pasidaryti kalėdinį vaini-
ką, pasisiūti šių metų mūsų ma-
žųjų draugą ─ medžiaginį Nykš-

tuką, pasigaminti senovinį Kūčių 
patiekalą, iškepti vitražinių sau-
sainių.

Mažųjų kurorto svečių laukia ir 
daug siurprizų ─ konkursų, dar-
belių, virtualių susitikimų ir vaizdo 
skambučių su Kalėdų seneliu, ku-
ris perskaitys pačius gražiausius 
ir nuoširdžiausius gautus laiškus 
ir palinkėjimus!

Dėkoja šventinės nuotaikos 
kūrėjams

Druskininkų kultūros centras 
dėkoja Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkio darbuotojams, pa-
dariusiems didelį darbą – prieš 
Didžiąsias metų šventes įspūdin-
gomis dekoracijomis papuošiu-
siems miestą 

„Už žalią eglutę ir nuoširdžią pa-
galbą tariame AČIŪ Miškų urėdi-
jos Druskininkų regioninio pada-
linio vadovui Zenonui Naujokui 
ir miškininkui Mindaugui Luk-
šiui. Už autentiškumo suteikimą 
prakartėlei tariame AČIŪ ūkinin-
kams: Laimonui Suraučiui – už 
patikėtas aveles, Žydūnui Nevu-
liui – už pašarus“, – sakė Drus-
kininkų kultūros centro direktorė 
Rimutė Viniarskaitė. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės ir Kultūros 

centro informaciją

Atkelta iš 1 psl.

Mariaus Dovidausko nuotraukos
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Druskininkų kultūros puoselėtojai – Kultūros ministerijos premija
Druskininkų kultūros cen-

tro darbuotojų darbus puikiai 
vertina ne tik druskininkiečiai, 
kurorto svečiai, bet ir Lietuvos  
kultūros politikos strategai, 
Vyriausybės specialistai.  

Praėjusį penktadienį nuotoli-
nėje vaizdo konferencijoje lai-
kinai einantis kultūros ministro 
pareigas Mindaugas Kvietkaus-
kas paskelbė 2020 metų Kultū-
ros ministerijos premijų laurea-
tus. Šios Kultūros ministerijos 
premijos yra pamatinės, nes 
skiriamos už veiklą, sudarančią 
mūsų kultūros pagrindą, rašo-
ma Lietuvos kultūros ministeri-
jos pranešime.

Premija už aktyvią, kūrybingą 
veiklą kultūros centruose įver-
tinta ir Druskininkų kultūros 
centro kultūrinės veiklos admi-
nistratorė Danguolė Žėkienė.

 „Danguolė Žėkienė darbe ir 
kūryboje profesionaliai deri-
na tradicinės ir modernios raiš-
kos formas, randa itin originalių 
sprendimų, skatina vietos ben-
druomenę dalyvauti kūrybinėje 
veikloje“, – sakė M. Kvietkaus-
kas, pristatydamas laureatę.

„Druskininkai turi ilgametes kul-
tūrines tradicijas. Ir nors kultū-
ros puoselėjimas yra tikrai ne-
lengva užduotis, tačiau šiandien 
Druskininkuose kultūra labai ak-
tyviai vystoma, o kultūrinis gyve-
nimas įdomus ir intensyvus. Pan-
demija parodė, kokie kūrybiški, 
gebantys įveikti iššūkius yra kul-
tūros srityje dirbantys žmonės. 
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi jais 
visais. Labai smagu, kad Kultū-
ros ministerija pastebėjo ir įver-
tino Danguolės Žėkienės darbą. 
Nuoširdžiai sveikinu Danguolę 
su šiuo apdovanojimu ir linkiu sė-
kmingai tęsti savo darbus – da-
ryti pasaulį gražesnį, o žmones 
– laimingesnius,“, – sako Druski-
ninkų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Varomoji jėga ─ patirtis, meni-
nis išprusimas, kūrybiškumas

D. Žėkienė Druskininkų kultū-
ros centre (DKC) kultūrinės vei-
klos administratore ir direkto-
riaus pavaduotoja dirba jau 18 
metų. „Sukaupusi daug patirties 
ankstesniuose darbuose, ji labai 
produktyviai įsitraukė į Kultūros 
centro veiklą ir tapo jo varomą-
ja jėga bei energetiniu užtaisu“, 
– sakė DKC direktorė Rimutė Vi-
niarskaitė.

D. Žėkienės veiklos spektras la-
bai platus – kuria veiklos strategi-
ją, planuoja ir veda renginius, rašo 
scenarijus, bendradarbiauja su rė-
mėjais, specializuojasi, rengda-
ma ir įgyvendindama kultūros pro-
jektus, ypač daug dėmesio skiria 
tarptautiniams kultūros, meno, 
edukaciniams, socialiniams pro-
jektams, kuriuose dalyvauja Lietu-
vos ir užsienio menininkai.

„Užmezgėme glaudžius ryšius 
su Baltarusijos kultūros atsto-
vais, kartu įgyvendinome daug 
projektų, kurių metu pristatėme 
šalių kultūrines vertybes, – pa-
sakoja D. Žėkienė. – Tai sutei-
kė neįkainojamų galimybių vietos 
amatininkams bei menininkams 
patobulinti savo kompetencijas, 
pasikeisti patirtimi, kūrybiškai, 
patraukliai ir profesionaliai pri-
statyti savo veiklas“.

Per pastaruosius penkerius 

metus D. Žėkienė kartu su kū-
rybiniu Kultūros centro kolekty-
vu inicijavo ir įgyvendino 18 kul-
tūros projektų, kurie sugeneravo 
apie 280 000 tūkst. eurų. Didžio-
ji dalis šių lėšų skirta Druskinin-
kų krašto bendruomenių kultū-
rinių poreikių ugdymui, krašto 
tradicijų puoselėjimui, išsaugoji-
mui ir sklaidai bei profesionalaus 
meno sklaidai.

Rengdama projektus ir organi-
zuodama renginius, idėjomis ir 
siūlymais D. Žėkienė dalinasi su 
Druskininkų savivaldybe, kitomis 
Druskininkų suinteresuotomis įstai-
gomis, įmonėmis, verslo atstovais, 
bendruomenėmis, siekdama kuo 
daugiau jų įtraukti į bendras vei-
klas. Parinkdama atlikėjus ir ren-
ginio dalyvius, prioritetą pirmiausia 
teikia druskinininkiečiams, taip su-
darydama jiems galimybes išreikš-
ti savo gebėjimus ir išlaikyti artimą 
ryšį su gimtuoju miestu.

Pažadino vietos bendruome-
nių kūrybinį pradą

D. Žėkienei itin svarbus ben-
dradarbiavimas su vietos ben-
druomenėmis. Ji džiaugiasi, kad 
vietos bendruomenės labai ge-
ranoriškos, entuziastingai priima 
siūlomas idėjas, kūrybiškai ieško 
naujų išraiškos formų, todėl su 
jomis labai smagu dirbti.

„Ieškome įvairių būdų ir galimy-

bių vietos bendruomenės gyven-
tojų kūrybiškumui ugdyti, todėl 
labai padeda ir visuomet noriai 
priimame Danguolės ir jos ko-
mandos siūlymus bei idėjas, įgy-
vendinant Druskininkų savival-
dybės kaimiškų bendruomenių 
kultūrinio tapatumo iniciatyvas“, 
– teigė Druskininkų vietos veiklos 
grupės vadovas Alvydas Varanis.

Kultūros centras daug dėme-
sio skiria tautinio paveldo ir kraš-
to identiteto išsaugojimui per kul-
tūrinę prizmę. Poniai Danguolei 
norisi, kad renginiai būtų patrau-
klūs įvairioms amžiaus grupėms, 
todėl kartu su kolektyvu ir ben-
druomenėmis visada diskutuo-
jama, generuojamos idėjos, ieš-
koma sprendimų, kaip tautinio 
paveldo aspektus integruoti į 
modernias išraiškos formas, tra-
dicinius žanrus suderinti su šiuo-
laikinėmis technologijomis, iš-
naudoti netradicines erdves ar 
naujai apipavidalinti įprastas.

Vieni naudingiausių ir įdomiau-
sių projektų, kuriuos pastaraisiais 
metais kartu su bendruomenių 
aktyvu inicijavo D. Žėkienė – 
„Verpstės festivalis Viečiūnuose“ 
ir „Jotvingių šventė Leipalingyje“.

Pirmasis projektas kuria unika-
lų regioninį produktą, susijusį su 
senosiomis archajinėmis tradici-
jomis ir senoviniu mediniu verpi-
mo prietaisu – verpste. Tam su-

rengtos specialios ir kryptingos 
veiklos, paremtos tautodailės ir 
etnokultūros tradicija: Verpstės 
pleneras, Viečiūnų folkloro an-
samblio „Žemynėlė“ programos 
kūrimas ir kompaktinės plokšte-
lės „Vai pekelėna pavieškelėna“ 
leidyba, Verpstės parodos, kūry-
binė stovykla šeimai ir kita.

Suteikė naujų spalvų Leipa-
lingiui, Švendubrei

Leipalingyje kuriamas savo turi-
niu ir esme unikalus ir išskirtinis 
regioninis produktas – Jotvingių 
šventė, skirta miestelio istorinio 
identiteto išaugojimui. Siekiant 
išryškinti Leipalingio vietovės 
unikalią istorinę atmintį, prisimin-
ti jotvingių išgyventą praeitį, pro-
jekto „Jotvingių šventė Leipa-
lingyje“ metu buvo įgyvendinos 
išskirtinės veiklos: 2019 m. su-
kurtas miuziklas „Nepriklauso-
ma dvasia“, teatralizuota ekskur-
sija „Jotvingių krašto legendos ir 
tikrovė“, „Žolinčiaus“ bei kiti. Pro-
jektas buvo tęsiamas ir šįmet. 
Apjungiantys istoriją, legendas, 
tradicijas, amatus ir menus ren-
giniai sulaukė didelio visuome-
nės susidomėjimo ir palaikymo. 
Į projektą aktyviai įsitraukė Lei-
palingio bendruomenė, savano-
riškai prisidėjusi, įgyvendinant 
įvairias veiklas: unikalias eduka-
cijas, jotvingiškus žaidimus, var-
žytuves.

Dabar sėkmingai įgyvendina-
mas ir D. Žėkienės kuruojamas, 
kartu su DKC kūrybiniu kolek-
tyvu ir Švendubrės kaimo ben-
druomene inicijuotas projektas 
„Švendubrė – arčiau legendų“. 
Jo tikslas – ne tik didinti turisti-
nį patrauklumą, plėsti turizmo 
paslaugų įvairovę, bet ir sukur-
ti Švendubrės kaimo tapatumą 
atspindintį produktą – renginį 
„Švendubrėnų subata“, pėsčiųjų 
maršrutą „Navatna Švendubrė“, 
išleisti Švendubrės fotoalbu-
mą, atidaryti fotografijų parodas 
„Ąžuolas“, „Švendubrė rūke“, 
įgyvendinti atviras medžio dro-
žėjų dirbtuves, organizuoti šven-
tinį projekto pristatymo renginį 
„Švendubrės diena“.

D. Žėkienė aktyviai dalyvauja, 
organizuojant valstybinių šven-
čių paminėjimus, Lietuvos pasa-
kotojų konkursų, tautinių šokių 
festivalio „Kadagynė“, Prakartė-
lės pašventinimo, Kurorto šven-
tės, kalendorinių švenčių – Joni-
nių, Užgavėnių, Žemės dienos, 
Rudens šventės, Narcizų žydė-
jimo šventės ir kitus renginius, 
taip pat meno kolektyvų jubilieji-
nius ir kultūros produktų pristaty-
mo renginius.

D. Žėkienė: „Tai kolektyvo 
įvertinimas, nes nieko niekada 
nedariau viena“

Nuoširdžiai sveikindami D. Žė-
kienę su garbingu apdovanojimu, 
paprašėme atsakyti į keletą klau-
simų apie garbingą apdovanoji-
mą, savo darbą, naujų idėjų paieš-
kas, mylimiausius projektus ir apie 
griežtą profesiją, kurią ji norėjo pa-
sirinkti, baigusi mokyklą.

– Jūsų vykdomuose projek-
tuose daug dėmesio skiria-
ma Druskininkų savivaldybės 
bendruomenėms ir jų įtrau-
kimui į kultūrinį gyvenimą. 
Kaip pavyksta bendruomenes 

įtraukti į renginių organizavi-
mą?

– Labai svarbu sumažinti koky-
biškos kultūros pasiekiamumo 
skirtumus Druskininkuose ir kai-
miškose vietovėse, tačiau be fi-
nansinių lėšų tai yra neįmano-
ma. Savivaldybės biudžeto lėšų 
nepakanka, kad bendruomenėse 
galėtų būti organizuojami aukš-
to meninio lygio renginiai, profe-
sionalaus meno atlikėjų koncer-
tai. Ne visos bendruomenės turi 
žmonių, kompetentingų pareng-
ti meninius projektus ir juos įgy-
vendinti, todėl, glaudžiai bendra-
darbiaudami, kartu ieškodami 
finansavimo fondų ir programų, 
teikiame projektus ir džiaugia-
mės, kai gauname finansavimą. 
Jausdamos kultūros centro inici-
atyvą ir pagalbą, bendruomenės 
tikrai labai noriai, savanoriškais 
pagrindais jungiasi ir kartu siekia 
optimalaus rezultato. Mums svar-
bu, KO reikia bendruomenėms ir 
KODĖL. Labai džiaugiuosi, kad 
bendruomenėse jau atsiranda 
žmonių, savarankiškai ieškančių 
finansavimo savo veiklai. Tikiu, 
kad patirties ir išminties jie sėmė-
si iš bendrų veiklų su Druskinin-
kų kultūros centru, VVG, Jaunimo 
užimtumo centru ir kitais.

– Kuo specifinis kultūrinis 
gyvenimas Druskininkuose? 
Kuo jis skiriasi nuo kitų savi-
valdybių? Kokie specifiniai iš-
šūkiai kultūros darbuotojams, 
dirbantiems Druskininkuose?

– Kultūrinis gyvenimas Druski-
ninkuose, kaip ir kituose Lietu-
vos kurortuose, tikrai yra labai 
specifinis. Pirmiausia – auditori-
ja: vietiniai ir turistai (poilsiauto-
jai). Organizuodami kad ir ma-
žiausią renginį, galvojame apie 
tai, ar mūsų kūryba bus įdomi 
atvykstantiems, daug visko įvai-
riose pasaulio šalyse regėju-
siems mūsų žiūrovams. Tenka 
sukti galvą, nuolat ieškoti įdomių 
sprendimų. 

Antra – mūsų žiūrovas yra įvai-
riakalbis (išskyrus šiuos metus). 
Atsiranda iššūkis tokį žiūrovą ne 
tik pritraukti, bet ir iki galo išlaiky-
ti renginyje. Taigi vėl tenka galvo-
ti apie priemones ir metodus.

Trečia – nėra sezoniškumo. 
Kitų savivaldybių kultūros dar-
buotojai atostogauja vasarą, nes 
kultūrinis gyvenimas regionuo-
se, mėgėjų meno kolektyvų vei-
kla aprimsta. Tuo tarpu pas mus 
– pats darbymetis. Iki pandemi-
jos vasaros metu Druskininkuo-
se patys organizuodavome 2-3 
renginius per savaitę, dalyvau-
davome partnerių veiklose. Taigi 
vasarą tenka suktis ir atostogau-
ti nėra kada.

Iššūkių daug, bet tokia yra 
mūsų kasdienybė. Džiaugiuo-
si, kad Druskininkų savivaldy-
bės vadovai supranta kultūros 
svarbą mūsų kurorte ir skiria 
tam labai daug dėmesio bei lėšų. 
Atvirai pasakius, daugumos sa-
vivaldybių kultūros darbuotojai 
gali mums tik pavydėti. O mes 
stengiamės pateisinti vadovų lū-
kesčius. Aukščiausias renginio 
meninis lygis – ne tik vadovų rei-
kalavimas, bet ir kultūros cen-
tro aksioma. Žinoma, pavyksta 
ne visada. Bet neklysta tas, kas 
nedirba. Svarbu laiku mokytis iš 

Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė D. Žėkienė premija įvertin-
ta už aktyvią, kūrybingą veiklą/DKC archyvo nuotrauka
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„THE HOUSE“ krautuvėlė: „Siūlome įsigyti ŠEFO sukurtų pusgaminių į namus“
Mėsos gaminiai
Visi norime skaniai gaminti na-

muose, tačiau nuolat susiduriame 
su įvairiais trukdžiais – tai pristin-
game laiko tinkamai pasiruošti, 
tai parduotuvėje nerandame ko-
kybiško, įdomaus produkto ar ne-
mokame tinkamai marinuoti ir ap-
dirbti mėsos. Todėl „The House“ 
sukūrė ŠEFO pusgaminių pro-
duktų liniją ir yra pasirengęs pa-
dėti įgyvendinti Jūsų kulinarines 
svajones, kad Jūsų kasdienybė 
taptų skanesnė.

Šių produktų privalumai:
Ilgesnis galiojimas;
Galima užšaldyti;
Užšaldžius nepakinta skonis;
Mėsa marinuojama savose sul-
tyse ir įdėtuose ingredientuose;
Greičiau paruošiami;
Garantuotas puikus patiekalų 
skonis.

Produktai ruošiami pagal 
sous wide technologiją:

Kiaulienos šonkauliai – mari-
nuoti pagal ŠEFO receptą, pa-
ruošta pagal sous wide tech-
nologiją (75 laipsniai C, 6 val. 
cirkuliacijos), vakuumo pakuotėje
Jautienos žandas– marinuotas 
pagal ŠEFO receptą, paruoš-
ta pagal sous wide technologiją 
(82.2 laipsniai C, 16 val. cirkulia-
cijos ), vakuumo pakuotėje.
Kukurūzinis viščiukas– ma-
rinuotas pagal ŠEFO receptą, 
paruošta pagal sous wide tech-
nologiją (75 laipsniai C, 4 val. cir-
kuliacijos), vakuumo pakuotėje.
Kiaulienos karka– marinuota 
pagal ŠEFO receptą, paruoš-
ta pagal sous wide technologiją 
(75 laipsniai C, 6 valandos cir-
kuliacijos), vakuumo pakuotėje. 

Marinuota vakuume produkcija
Vištienos sparneliai – mari-
nuoti pagal ŠEFO receptą, va-
kuumo pakuotėje. 
Vištienos šlaunelių mėsa bbq 
– marinuota pagal ŠEFO recep-
tą, vakuumo pakuotėje.

Įsigydami mūsų produkcijos, 
gausite profesionalią restorano 
šefo konsultaciją, kaip skaniai pa-

sigaminti patiekalus, ir patarimų, 
kaip nustebinti svečius.

Išskirtiniai ŠEFO sukurti tortai
Mūsų gaminamiems tortams 

naudojame aukščiausios koky-
bės produktus, siūlome išskirti-
nius ŠEFO sukurtus skonius, kla-
sikinius tortus, pagamintus ŠEFO 
rankomis.

Norite pasveikinti įmonės dar-
buotojus, savo kolegas, namiš-
kius ar draugus? Turite progą? 
Jūsų vaiko gimtadienis, drau-
go vardadienis ar tiesiog norisi 
kažko saldaus? Kreipkitės į „The 
House“ – mes turime ką Jums 
pasiūlyti!

Priimame užsakymus ir Di-

džiosioms metų šventėms – 
Kalėdoms bei Naujiesiems me-
tams!

                                                                  
Gardieji ŠEFO tortai:
Aguoninis maskarponės sūrio 
ir imbierinių sausainių tortas su 
kava ir karamele. 
Juodojo šokolado tortas su vyš-
niomis ir baltojo šokolado ryžių 
traškučiais. 
Pistacijų tortas su plikytu kremu 
ir baltuoju šokoladu. 

Klasikiniai skoniai (pagal 
ŠEFO receptą):

„Tiramisu“; 
„Napaleonas“. 

Vieno kąsnio sumuštiniai/už-

kandžiai: 
Vieno kąsnio sumuštinis su krevete; 
Vieno kąsnio sumuštinis su Se-
rano kumpiu;   
Vieno kąsnio sumuštinis su la-
šiša;                    

Vieno kąsnio tešlos krepšeliai :
Su tuno kremu;             
Su sūriu ir ikrais;             
Su kumpio kremu;           
Su lašišos gabaliukais;   
Su naminiu paštetu.        

Užkandos :
Įvairių sūrių užkanda;        
Įvairių mėsyčių užkanda;  

Rinkinys prie alaus.           

Organizuojate šventę, pasisė-
dėjimą namuose ar kolegų pa-
sitarimą? 

Kreipkitės, mes padėsime 
Jums pasiruošti! Kiekvieną sa-
vaitę savo asortimentą vis pa-
pildome! 

Turite klausimų ar idėjų savo 
šventei? Skambinkite mums!

M. K. Čiurlionio g. 61, 
Druskininkai, 

tel. 8 679 14738
Užsakymo Nr. MDR-284-02

„The House“ sukūrė ŠEFO pusgaminių produktų liniją ir yra pasirengęs padėti įgyven-
dinti Jūsų kulinarines svajones, kad Jūsų kasdienybė taptų skanesnė

„The House“ siūlo išskirtinius tortus, pagamintus ŠEFO rankomis

savo klaidų, o dar svarbiau – pri-
pažinti, kad klydai.

– Koks projektas Jums ar-
čiausiai širdies, kuriam atida-
vėte daugiausia jėgų ir gavote 
moralinį pasitenkinimą?

– Man įdomiausi projektai – 
Druskos plenerai „Druskos me-
tamorfozės“. Man labai patinka 
stebėti, kaip kūrybingų žmonių 
galvose gimsta neįtikėtini meni-
niai sprendimai. Plenerų metu 
menininkai iš druskos kūrė ne 
eksponatus muziejams, o de-
monstravo kūrybos galią ir erdvę. 
Kai Pramogų aikštėje stuksenda-
vo plaktukai ir kildavo druskos 
dulkių debesys, tai būdavo bohe-
miškos dienos. Ir niekam net ne-
kildavo noras pretenduoti į aukš-
tosios kultūros kūrėjus. Tiesiog 
vykdavo atviras kūrybinis proce-
sas. Ir buvo gera. 

Visada labai įdomu generuo-
ti Kurorto šventės programos 
idėjas. Tai milžiniškas iššūkis, 
dažnai, pasibaigus šventei, pri-
vedantis iki ašarų. Kai viskas 
sklandžiai pavyksta, apima ne-

apsakoma palaima.
Labai džiaugiuosi Jotvingių 

švente Leipalingyje. Tikiuosi, šis 
puikus miestelis įgijo savo preki-
nį ženklą. Svarbu, kad šią tradi-
ciją ateityje būtų kam palaikyti ir 
puoselėti. 

Žinoma, labai saugiai jaučiuosi 
scenoje, už kulisų, kai žinau, kad 
profesionaliai dirbantis kolekty-
vas daro viską, kad visus suma-
nymus išpildytume. Mano mąsty-
mas yra labiau strateginis. Man 
visada įdomiau, ką reikėtų pada-
ryti po mėnesio, po metų. O kas 
vyksta šiandien, man – jau už-
baigtas procesas. Todėl ir įgy-
vendintos veiklos jau yra praeitis. 
Man įdomiau tai, kas bus. Ties 
tuo ir dirbu karantino laikotarpiu.

– Kodėl Druskininkams pa-
vyksta laimėti lėšų kultūri-
niams projektams iš įvairių 
fondų? 

– Manau, pavyksta ne tik Drus-
kininkams pritraukti lėšų kul-
tūrai. Stebiu kolegų veiklą ir 
džiaugiuosi, kad dauguma dirba 
kūrybingai, įgyvendina projektus 

ir viešina savo puikius rezultatus. 
Manau, tai yra kultūros specialis-
tų kompetencijos ir darbo išma-
nymo rezultatas. Juk dauguma 
atvejų ekspertai vertina idėją. 
Jeigu pareiškėjas pats savo idė-
ja tiki, patikės ir vertintojai.

– Druskininkuose yra nema-
žai tradicinių renginių, kurie 
vyksta kasmet. Iš kur semia-
tės idėjų, kad renginiai kasmet 
būtų vis kitokie?

– Visagalė kolegų visame pa-
saulyje patirtis. Štai iš kur ateina 
idėjos! Pasaulyje jau viskas yra 
sugalvota, sukurta, įgyvendinta. 
Reikia tik sumaniai idėją pritai-
kyti savo regionui, savo miestui, 
savo renginiui, savo finansinėms 
ir techninėms galimybėms. 

Kaip matote, laiptelių daug. Ir 
ant kiekvieno idėja koreguojama, 
pritaikoma, kol pagaliau pavirs-
ta sava ir unikalia. Tada smagu. 
Mūsų kolektyve generuojant idė-
jas vis išsprūsta „šitą jau darėm, 
šitą jau kvietėm“. Suprantama, 
dirbame jau 18 metų. Bet kartotis 
labai vengiame. Ir kopijuoti ven-

giame. Bet labai smagu, kai ko-
pijuoja mus. Reiškia – pataikėm.

 
– Kultūros ministerijos apdo-

vanojimas – pelnytas Jūsų il-
gametės veiklos įvertinimas. 
Kuo šis apdovanojimas yra 
Jums svarbus?

– Man jis svarbus tuo, kad jį ga-
vau, dirbdama Druskininkų kul-
tūros centre. Tai – kolektyvo 
įvertinimas, nes nieko niekada 
nedariau viena. Mūsų kolekty-
vas – nuostabus! Visi darbštūs, 
kūrybingi, savo darbą išmanan-
tys specialistai. Jaučiuosi kaip 
kumštyje. 

Nes su jais augau, tobulėjau, 
jais visada pasiklioviau, žinau 
kiekvieno privalumus ir trūku-
mus. Ir jie žino mano. Tai labai 
svarbu, nes visi jaučiame, ko ga-
lime tikėtis ir kokius darbus nu-
dirbti. Ar jaučiuosi verta? Ne. 
Man vis atrodo, kad darau tik tai, 
už ką man moka atlyginimą. 

Na, jeigu dar už tai ir premiją 
gauni, smagu. Bet tai įpareigo-
ja. Aš perfekcionistė, todėl teks 
dirbti dar daugiau ir kokybiškiau.

– Jei nebūtumėte kultūros 
darbuotoja, kokią specialybę 
būtumėte pasirinkusi?

– Būčiau tyrėja, kriminalistė. 
Baigusi vidurinę mokyklą, norė-
jau studijuoti teisę, bet labai ryž-
tingai mane atkalbėjo klasės au-
klėtojas, pareiškęs, kad į tokias 
specialybes priima tik vaikinus. 
Buvo 1980-ieji. Informacijos ir 
ryžto stoka sukėlė manyje tokį 
pyktį, kad aš, keršydama auklė-
tojui, įstojau į režisūrą. Auklė-
tojas gavo šoką (mat, mokyklą 
baigiau gerais pažymiais), o aš, 
besimokydama, pajutau, kad esu 
ten, kur mane „veža“. Kriminalis-
tika liko tik filmuose ir knygose.

Beje, mano Zodiako ženklas yra 
Žuvys. Kažkada perskaičiau, kad 
Žuvys – geros teisininkės ar kultū-
ros darbuotojos. Vadinasi, patai-
kiau. Jeigu būčiau tapusi teisinin-
ke, gal dabar būčiau generaline 
prokurore, bet man gerai ten, kur 
esu dabar, – Druskininkuose. Su 
šeima ir bendradarbiais, kurie jau 
seniai tapo mano šeima.

DKC informacija

Druskininkų kultūros puoselėtojai – Kultūros ministerijos premijaAtkelta iš 6 psl.
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„Turime daug ir visokių dė-
vėtų drabužių, avalynės, kitų 
naudojimui tinkamų teksti-
lės atliekų. Kviečiame labda-
ros organizacijas, socialines 
įstaigas, nepelno organizaci-
jas kreiptis į mus – pagal jūsų 
poreikius paruošime ir naudo-
jimui paruoštą tekstilę atiduo-
sime nemokamai“, – kviečia 
Agnė Jučienė, Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro (ARA-
TC) Aplinkosauginio ugdymo ir 
pakartotinio naudojimo padali-
nio vadovė. 

Į šį padalinį kone kasdien atve-
žami didžiuliai kiekiai tekstilės 
atliekų. Jos gabenamos iš Alytu-
je pastatytų atliekų konteinerių – 
per pirmąsias porą savaičių jais 
surinkta jau daugiau kaip penkios 
tonos tekstilės atliekų.

„Viską, kas atvežama, rūšiuo-
jame. Atskirai sudedame gerus, 
tinkamus toliau dėvėti drabužius, 
pramoninėms šluostėms tinkamą 
tekstilę, rankdarbiams tinkamus 
audinius, vintažinius rūbus, ava-
lynę ir aksesuarus – šalikus, pirš-
tines, diržus“, – pasakojo A. Ju-
čienė.

Jis pasidžiaugė, kad alytiškiai 
į tekstilės konteinerius neprime-
ta bet kokių daiktų – juose randa-
mos tik tekstilės atliekos. Tiesa, 
ne viskas, kas surenkama, tinka-
ma tolesniam naudojimui – pasi-
taiko ir labai stipriai sudėvėtų, ne-
kokybiškų daiktų, kuriuos tenka 
išmesti. 

O tie, kuriuos dar galima panau-
doti, tvarkomi, skalbiami ir siūlomi 
labdaros organizacijoms pasiimti.

„Jau pradėjome bendradarbiau-
ti su Alytaus nakvynės namais – 
pagal jų išsakytą poreikį paruo-
šėme ir atidavėme drabužių bei 
avalynės. Labai kviečiame šia 
galimybe pasinaudoti ir kitas įstai-
gas – tikrai nebūtina laukti labda-
ros siuntų iš užsienio: padėti vie-
ni kitiems galime patys“, – kalbėjo 
A. Jučienė, primindama, kad pa-
grindinis atskirai surenkamų teks-
tilės atliekų tikslas ir yra tolesnis 
jų naudojimas. 

Alytuje šiuo metu yra pastatyti 

8 konteineriai tekstilės atliekoms. 
Jų planuojama pastatyti gero-
kai daugiau – apie 20. Kitiems 
šiuo metu ieškoma tinkamų vie-
tų, kad jie būtų patogiai pasiekia-
mi gyventojams ir prie jų galėtų 
privažiuoti atliekas surenkantys 
automobiliai. Visos į tekstilės kon-
teinerius patekusios atliekos yra 
išimamos, kraunamos į didmai-
šius ir vežamos į „TikoTiks“ cen-
trą.

„Atskiro tekstilės atliekų su-
rinkimo pradžia nuteikia pozity-
viai. Žmonės labai noriai naudo-
jasi šiais konteineriais, tinkamai 
rūšiuoja. Žinoma, mums, kaip 
atliekų tvarkytojams, suformavus 
naują atliekų srautą, iškyla ir nau-
jų klausimų. Esminis iš jų – ką su 
atskirai surinkta tekstile daryti to-
liau, kaip kuo pigiau ją sutvarkyti?

Pakartotinis naudojimas – pui-
kus pasirinkimas, bet ne visos 
tekstilės atliekos tam yra tinka-
mos, o sisteminių sprendimų šiuo 
klausimu Lietuvoje kol kas nėra“, 
– sakė ARATC direktorius Algir-
das Reipas.

Pagal Europos Sąjungos iškel-
tus reikalavimus, nuo 2025-ųjų 
metų visos tekstilės atliekos –

 drabužiai, pliušiniai žaislai, me-
džiaginė avalynė – turės būti su-

renkamos atskirai. 
Alytaus regiono atliekų tvarky-

mo sistemos savivaldybių mies-
tuose tokius konteinerius pla-
nuojama pastatyti iki kitų metų 
vasario. Pagal pirminius skai-
čiavimus, dešimčiai šiuo metu 
veikiančių konteinerių aikšte-
lių numatoma pastatyti po vieną 
tekstilės atliekų konteinerį. Tačiau 
viskas priklausys nuo realaus po-
reikio – jeigu jis bus, konteinerių 
bus pastatyta ir daugiau.

Tekstilės atliekų konteineriai yra 
skirti dar tinkamai naudoti tekstilei 
surinkti. Todėl į juos reikia mes-
ti tuos drabužius ir avalynę, kurie 
žmonėms jau nebereikalingi, bet 
yra dar tinkami naudoti. Sudėvė-
tus drabužius, apatinį trikotažą, 
virtuvės rankšluosčius ir kitas to-
lesniam naudojimui netinkamas 
tekstilės atliekas reikia mesti į 
mišrių atliekų konteinerius arba 
vežti į rūšiavimo centrus.

Labdaros organizacijas, soci-
alines įstaigas ir kitas nepelno 
įmones dėl drabužių, avalynės 
ir kitokios naudotos tekstilės po-
reikio prašome kreiptis tel. +370 
643 35634, el. p. tikotiks@aly-
tausratc.lt

ARATC informacija 

Dėvėtus rūbus atiduodame nemokamai – 
tik pasakykite, ko reikia

Tekstilės konteineriais surenkama daug dar gerų drabužių bei avalynės – sutvarkytus 
šiuos daiktus galima toliau naudoti/ARATC archyvo nuotrauka

Ieškome programinių metalo apdirbimo frezavimo staklių operatoriaus dirbti Marijampolėje. 
Atlyginimas – 900-2500 Eur (neatskaičius mokesčių). Tel. 8 692 44469, el. p. tomasm@stevila.lt

Parduodami įvairūs rūbeliai (mergaitėms ir berniukams) nuo 0,50 Eur/ct. Tel. 8 688 77991

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.
Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.

Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena,
o siela visada jaunystės liktų kupina...

Gyvenimas pakeitė bendravimo planus. Negalėdami Jūsų  
susitikti, sveikiname TAU klausytojas Gražiną Kalpokienę, 
Zofiją Gaižauskienę, Nijolę Lažauskienę. Stasę Stan-
kaitienę ir Gitą Urbonienę, švenčiančias garbingus gim-
tadienius. 

Klausytojų vardu, rektorius Jonas Valskys

Artėjant Kalėdoms, puošiame namus ir neretai aptin-
kame, kad turimos girliandos bei dekoracijos yra sugedu-
sios, sudužusios ar tiesiog... atsibodusios. Kur jas dėti? 

Jei kalėdiniai papuošiamai tik 
atsibodę, neskubėkite išmesti – 
juk juos bus galima panaudoti ki-
tąmet ar kitoje vietoje puošiamai 
eglutei. Sudužusias, sulūžusias, 
naudojimui nebetinkamas deko-
racijas, blizgius žaisliukus reikia 
mesti į mišrių atliekų konteinerius 
– perdirbimui jie netinkami. Suge-
dusias elektrines girliandas reikia 
vežti į rūšiavimo centrus, dar tin-
kamas naudojimui – palikti daiktų 
mainų punktuose „Mainukas“. Bet 
kuriuo atveju ruošiantis šventėms 

nereikia skubėti pirkti 
naujų daiktų – madin-
gas spindesys niekada 
neatstos šilumos, kurią 
sukuriame savo ranko-
mis, išsaugodami tai, 
ką jau turime. 
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„Geriau tvirta taika, negu pergalės viltis“ (Titas Livijus)

MEDIACIJOS PASLAUGOS DRUSKININKUOSE
Jei Jūs atsidūrėte konfliktinėje situacijoje ir Jums nepavyksta kilusio ginčo išsispręsti savarankiškai, tačiau norite tai padaryti kuo greičiau, 

kuo pigiau, išsaugodami, kiek įmanoma, draugiškesnius, bendradarbiavimu grįstus santykius – kreipkitės į mane, kvalifikuotą mediatorę Kris-
tiną Bučienę. Teikiu privalomosios (tik šeimos ginčuose paslauga teikiama nemokamai), neteisminės ir teisminės mediacijos paslaugas šei-
mos, darbo ir kituose civiliniuose ginčuose. 

Karantino laikotarpiu paslaugas teikiu nuotoliniu būdu ginčo šalims patogiausiomis priemonėmis.

Jei Jums kyla klausimų apie mediaciją, kreipkitės ir aš mielai Jus pakonsultuosiu, paaiškinsiu plačiau, kuo Jums naudinga mediacija, ko-
dėl ją verta rinktis, paaiškinsiu, kur reikia kreiptis, norint gauti nemokamą privalomą mediacijos paslaugą, padėsiu užpildyti reikiamus doku-
mentus.

Mano kontaktiniai duomenys: tel. +370 655 25622, 
el. paštas kristinamediatore@gmail.com

Langų specialistai pataria: „Langų priežiūra ir jų remontas“
Norint saugoti šilumą namuo-

se bei užtikrinti gerą ventilia-
ciją patalpose, būtina atkreipti 
dėmesį į esamas gumines tar-
pines.

Kodėl reikia keisti tarpines? 
Guminių tarpinių eksploata-

cijos laikas – 5-7 metai. Jeigu 
per šį laikotarpį neatlikote jokios 
priežiūros guminei tarpinei – ne-
valėte ir netepėte silikonu, gu-
minės tarpinės tampa neefekty-
vios ir praleidžia šaltį ,triukšmą, 
pradeda kauptis drėgmė patal-
pose. Netinkamai eksploatuo-
jama guminė tarpinė praranda 
elastingumą, sukietėja yra len-
gvai paveikiama temperatūrų 
kaitos: dėl karščio prisilydo prie 
langų profilio, tampa, kaip kram-
toma guma, dėl šalčio – suskili-
nėja ir sukietėja, todėl lango izo-
liacinės medžiagos sandarumas 
sumažėja, padidėja triukšmas, 
sklindantis iš lauko lengvai pa-
tenka drėgmė ir šaltis į patalpas. 
Jei per uždarytą langą veržia-
si drėgmė ir šaltis, vienas iš po-
žymių, kad nusidėvėjusios tarpi-
nes nebeatlieka savo funkcijos. 
O per nesandarius langus pra-
randama šiluma. 

Rekomenduojame gumines 
tarpines pasikeisti į vokiškas 
Q-LON poliuretano tarpines.

Vokiškai „Schlegel“ firmos tarpi-
nei suteikiama 5 metų garantija. 
Tarpinė nepraranda savo izoliaci-

nių savybių ilgiau, nei 21 metus. 
Šiai tarpinei nereikia papildomos 
priežiūros visu eksploatacijos lai-
kotarpiu. Žemas šilumos laidumo 
kooficientas (K) – 0.033w/mk. Ne-
traukia ir nepraleidžia drėgmės į 
patalpas. Susitvarkę langus ir pa-
sikeitę langų tarpines, pakelsite 
temperatūrą kambaryje ir išveng-
site pelėsio bei drėgmės perte-
kliaus. 

Tarpinė atspari ultravioleti-
niasms saulės spinduliams, šal-
čiui, karščiui, cheminiams vali-

kliams. Nereikalinga  papildoma 
priežiūra. Nors jūsų langams bus 
10 metų ir daugiau, jie jums vėl 
tarnaus, kaip nauji.

Kam reikalingos orlaidės arba 
ventiliaciniai vožtuvai, plastiki-
niuose languose? 

Norint išvengti langų rasojimo, 
pelėsio, reikalinga natūrali ven-
tiliacija. Pakeitę medinius lan-
gus į plastikinius, ne vienas su-
sidūrėme su pelėsio atsiradimu 
ir langų rasojimo problema. Me-

diniai langai kvėpuoja, o plasti-
kiniai NE!

Vėdinant patalpas, atidarius 
langus, netenkama visų sanda-
rių langų savybių, pažeidžiamas 
normalus oro mikroklimatas, žen-
kliai sumažėja šilumos panaudoji-
mo efektyvumas, padidėja triukš-
mo lygis.

Air–Box vožtuvai padės jums iš-
vengti langų rasojimo ir pelėsio. 
Visada bus grynas oras be triukš-
mo, dulkių ir skersvėjų. Jie puikiai 
atstoja orlaides.

Sureguliavę drėgmės lygį pa-
talpose, sustiprinsite savo imuni-
nę sistemą ir taip išvengsite viru-
sinių bei kitų ligų: astmos, sauso 
kosulio, nemigos, alergijų, kvė-
pavimo takų infekcijų bei page-
rinsite miego kokybę. Nuolat vė-
dinant patalpas, Jums padės 
apsisaugoti ir išvengti virusų ir 
kitų infekcijų plitimo.

Naujiena – lango varčios ribo-
tuvai 

Tam, kad apsaugotumėte 
savo augintinius nuo nelaimin-
gų atsitikimų, kai langas atver-
tas horizontaliai arba, jei norite 
sumažinti lango atvėrimo kam-
pą, kad žiemos metu neatšaldy-
tų patalpos, rekomenduojame 
susimontuoti lango varčios ri-
botuvą. Jis apsaugos jus ir nuo 
skersvėjų.

Konsultantas Jums patars, pa-
aiškins ir suskaičiuos darbų są-
matą.

Kalėdinė akcija! Iki gruodžio 
24 d. užsisakius 3 ir daugiau 
langų remontą, taikysime net 
iki 30 proc. nuolaidą.

Tel. 8 604 24 268, 8 606 93229, 
www.remvalus.com 

Užsakymo Nr. MDR-284-03

Kad apsaugotumėte savo augintinius nuo nelaimingų atsitikimų, kai langas atvertas ho-
rizontaliai, norėdami sumažinti lango atvėrimo kampą, kad žiemos metu neatšaldytų pa-
talpos, rekomenduojama susimontuoti lango varčios ribotuvą

Air–Box vožtuvai padės jums išvengti langų rasojimo ir pelėsio
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Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių 
spalvų natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas! 
L. Giros g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Tęsiamas projektas „Alkoholio vartojimo 
prevencija ir gydymo paslaugų 

prieinamumas“
Projektas skirtas nesaikingai vartojantiems alkoholį arba 

priklausantiems nuo jo asmenims, jų šeimų nariams ir kitoms 
gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės 
ligų gydymo ir prevencinės priemonės (vyresniems kaip 18 
m. amžiaus). Per 2020 metus paslauga jau buvo suteikta 40 
asmenų, tačiau dar galite suspėti pasinaudoti šia paslauga. 

Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 
Projektą įgyvendina Druskininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centras.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel. 8 6 99 95564

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt 

arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu 

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!

Linas Greičius

Antroji pandemijos banga vėl 
uždarė mus namuose, atimda-
ma galimybę gyvai bendrauti su 
draugais ir bičiuliais, atvirai dalin-
tis Druskininkų naujienomis, pa-
vakaroti kavinėje ar atsipalaiduo-
ti vandens procedūromis. Dabar, 
deja, turime tik vieną galimybę 
neprarasti ryšio su realybe – ben-
drauti su skystųjų kristalų kom-
piuterio ar telefono ekranais.

Nors politika nėra man įdo-
miausia tema, tačiau pandemi-
jos metu akis užkliūva už interne-
te skelbiamų su politika susijusių 
pranešimų antraščių ar įvairių 
transliacijų. 

Praėjusią savaitę užmečiau akį 
net ir į Druskininkų savivaldybės 
tarybos posėdžio transliaciją, kuri 
vyko nuotoliniu būdu. Sužinojau, 
kokios žalos mūsų miesto biudže-
tui pridarė koronavirusas, kaip 
miesto vadovai stengiasi tas ne-
tektis kompensuoti. 

Ypač mane sudomino informa-
cija, kad Savivaldybė vėl gavo 
milijono eurų dotaciją Kultūros 
centro statybai. Pagalvojau, kaip 
mūsų valdžiai pavyksta nuolat 
gauti finansinį pastiprinimą šio 
objekto, kurio labai laukiu, sta-
tybai? Taigi siautėja kovidas, vi-
siems sunku, o Kultūros centras 
va auga, kaip ant mielių. Kad tai 
faktas, galiu patvirtinti iš savo pa-
tirties – kas savaitę keliauju į ša-
lia statybvietės esančią sanatori-
ją ir matau, kad Kultūros centras 
metras po metro stiebiasi į viršų. 

Užkliuvo ir tai, kad tame pačia-
me transliuotame tarybos po-

sėdyje konservatorius Antanas 
Balkė ėmė domėtis, kodėl Savi-
valdybė vėl gavo iš Vyriausybės 
milijoną Kultūros centrui. Klausi-
nėjo, ar Savivaldybė prašė tų pi-
nigų, ar nurodė argumentus, ko-
dėl jų reikia? 

Po tokių tarybos nario klausimų 
buvo ir juokinga, ir graudu. Ar jam 
atrodo, kad Vyriausybė stovi su 
rankoje ištiestais milijonai ir siū-
lo juos paimti? Tipo – niekas ne-
ima, tai Druskininkai nusprendžia 
paimti?..

Paklausiau tokių vietinio politiko 
kalbų ir nesupratau, kodėl jis pik-
tinasi tuo, kad Vyriausybė skiria 
pinigus Druskininkų kultūros cen-
tro statybai. Juo labiau, kad, pa-
sirodo, jis yra menininkas, skulp-
torius, reikia manyti, puikiai žino, 
kaip sudėtingai atsiranda išskirti-
niai miesto objektai.

Laimė, posėdžio metu išgir-
dau merą sakant, kad Drus-
kininkai per iki metų pabai-
gos šitam ypač svarbiam mūsų 
miestui ir visai Lietuvai objektui 
tikisi gauti apie 15 mln. Eur. Su-
prantu – reikia parodyti ir įrody-
ti, kad pinigai panaudojami lai-
ku ir tiksliai pagal paskirtį. Ir 
galiu tik įsivaizduoti, kiek mūsų 
Savivaldybei tenka rašyti raš-
tų sostinės valdininkams ir as-
meniškai prašyti, kad gautume 
tuos pinigus. Man atrodo, kad 
tai puiku! Ar gali būti, kad kaž-
kam dėl to liūdna? 

„Kuo blogiau – tuo geriau“, – 
prieš pusę amžiaus šią chres-
tomatinę frazę paleido į pasaulį 
buvęs žymus Kinijos Komunis-
tų partijos lyderis Mao, pasisko-

linęs ją iš garsiojo savo tautie-
čio Konfucijaus ir pritaikęs savo 
smegenų vingiams. Tai para-
doksali, netgi šiek tiek sadoma-
zochistinė frazė, kuriai natūra-
li žmogiškoji prigimtis (ir logika) 
yra linkusi priešintis. Juk dau-
gelis nori nuolat gerėjančio, ra-
maus ir prabangaus gyvenimo. 
Tiek sau, tiek bendruomenei. 
Ypač dabar, kai visi esame už-
daryti savo namuose, ir gyveni-
mas nėra toks puikus, kaip dau-
geliui norėtųsi. Bet va ima ir 
atsiranda žmonių, kurių elgesį 
pastebėjus, norom nenorom pa-
galvoju – kuo blogiau Druskinin-
kams, tuo geriau jiems?

Atmintyje išlikęs politikų ir jų 
ginklanešių žurnalistų kompani-
jos, kuri, man atrodo, yra Drus-
kininkų nemylėtojai ir kuriai, pa-
našu, pritartų posėdyje mano 
išgirstas A. Balkė, blaškyma-
sis po Druskininkus per pirmą-
ją pandemijos bangą, kai šie ti-
krino, ar vandens parkas laikosi 
karantino reikalavimų, piktdžiu-
giškai skelbė, kad Druskininkuo-
se neliko turistų, kad „Druskinin-
kai virto mirusiu miestu“. „Kaip 
gerai, kad Druskininkams blo-
gai“, – regis, tokia piktdžiugiška 
emocija styrojo jų paskelbtuose 
tekstuose socialiniuose tinkluo-
se ir nacionalinėje žiniasklaido-
je. Tik va nesuprantu, ar jie tikrai 
dėl to tapo laimingesni? 

Kartais atrodo, jog kai kam gy-
venimas be nesėkmių, proble-
mų, be neapykantos kitaip mąs-
tančiam, atrodančiam, sėkmingai 
augančiam – yra sunkiai ir kan-
triai pasiekiamas būvis.

Kam trukdo gyventi 
kylantis naujasis Kultūros centras?

NUOMONĖ

REDAKCIJOS KOMENTARAS

Norėdami pasitikslinti, koks buvo Tarybos nario Antano Balkės tikslas, pateikiant klausimą apie Kul-
tūros centrui Vyriausybės paskirtą 1 mln. eurų, paskambinome jam ir paprašėme atsakyti, kas jam 
buvo neaišku dėl pinigų skyrimo Druskininkų kultūros centro projekto įgyvendinimui. Pokalbio metu 
nepavyko gauti konkretaus Tarybos nario atsakymo. Jis teigė pasigedęs aiškumo, kokių dokumentų 
ir argumentų pagrindu buvo paskirtas tas milijonas. Taip pat sakė esą pasigedęs informacijos, kiek ir 
kada įsisavinta Vyriausybės skirtų pinigų Kultūros centro statybai. Ir galiausiai pašnekovas net ėmė 
politizuoti šių pinigų paskyrimą, siedamas tai su antruoju Seimo rinkimų turu. Esą pinigai buvo skirti 
spalio 21 dieną, tai Tarybos narys, suprask, linkęs manyti, kad Vyriausybė prieš antrąjį Seimo rinki-
mų turą tiesiog „pabarstytė pinigų“. O gal Druskininkų savivaldybės tarybos narys galėjo tiesiog pa-
sidžiaugti, kad skirta lėšų miestui ir visai šaliai taip reikalingo objekto statybai, užuot pradėjęs ieško-
ti nepamatuotų įtarimų?

Nuotolinio Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžio įrašą galite pažiūrėti:
https://www.youtube.com/watch?v=I4zwlUw_cik&t=948s

Druskininkiečiai pastebi kiekvieną dieną ryškėjančius būsimojo Kultūros centro kontūrus/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Užuojautos
Sau į kelią neėmiau aš nieko,

viskas Jums, brangieji mano, lieka -
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,

ir dangus, nusėtas
žvaigždėmis. 

(Just. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Lukšienę ir artimuosius. Telydi 

jus stiprybė šiuo sunkiu metu. 

Druskininkų savivaldybė 

Skaudžią netekties valandą, mirus ilgametei sanatorijos 
gydytojai Salvinijai Buteikienei, 

nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Jus palietė tamsa ranka vėsia...
Dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,

kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė 
mylimą vyrą Vytautą. Dalijamės skausmu ir tariame 

nuoširdžius užuojautos žodžius žmonai Liucijai Urnevičienei.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Stiprybės ir dvasios ramybės! 
Tegul Jūsų skausmą palydi malda

už tą, kuri išėjo link sosto Dievybės
ir tuos, kurie liko šioje maldoje...

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Venckuvienę 
dėl sesers Onutės mirties. 

Buvę kolektyvo „Suktinis“ nariai ir vadovė 

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus...

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Dėl Albino Krivonio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą, sūnų ir visus artimuosius.

Druskininkų „Bočiai“

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

IN MEMORIAM

O Jį kasmet primins rugsėjis,
gėlių žiedai, varpelio 

skambesys.
Deja, Jam pro mirties vartus 

išėjus,
Jis lieka tiktai mylinčių 

širdy...

Gruodžio 5-ąją po sunkios li-
gos į Amžinybę išėjo žymus pe-
dagogas, ilgametis Leipalingio 
vidurinės mokyklos direktorius 
Bronislovas Misevičius. 

Bronislovas Misevičius gimė 
1932 m. lapkričio 30 d. Mižonių 
(dabar Mažonių) kaime, žem-
dirbių šeimoje. Gyvenimas nuo 
mažų dienų nepašykštėjo sunku-
mų. Anksti netekus šeimos mai-
tintojo – tėvo, motinai su dviem 
berniukais teko karti našlės da-
lia. Atėjus metui lankyti mokyklą, 
būsimą mokytoją motina nuvedė 
į Leipalingio pradinę mokyklą. Ir 
taip prasidėjo sunkus penkių ki-
lometrų kasdienis kelias į moky-
klą. Kai buvo atidaryta pradinė 
mokykla Mižonyse, buvo gerokai 
lengviau. Baigęs pradinę moky-
klą, Bronislovas Misevičius nuo 
1943 m. toliau mokėsi Leipalin-
gio gimnazijoje, 1949 m. tapu-
sioje vidurine mokykla. 

1950-aisiais mokslai jau buvo 
tęsiami Vilniuje, tuomečio Vals-
tybinio pedagoginio instituto Fi-
zikos ir matematikos fakultete. 
Baigęs institutą su pagyrimu, 
1954 m. jis buvo paskirtas Prie-
nų vidurinės mokyklos fizikos ir 
matematikos mokytoju, tačiau, 
mokyklai sudegus, dar tais pa-
čiais metais persikėlė dirbti į 
Leipalingio vidurinę mokyklą. Ir 
iškart, 1955-aisiais, buvo pa-
skirtas jos direktoriumi. Moky-
klai vadovavo iki 1977 metų. 
Per šį netrumpą vadovavimo 

laikotarpį mokykla keitėsi iš es-
mės. 1972-1974 m. buvo pasta-
tytas naujasis trijų aukštų pas-
tatas, pagerinta mokymo bazė, 
įsigyta mokomųjų pagalbinių 
priemonių, palengvinusių mo-
kytojų darbą ir mokinių moky-
mąsi. 1975-1976 m. organizuo-
toje fizikos kabinetų apžiūroje jo 
vadovaujamam fizikos kabinetui 
buvo skirta pirmoji vieta Lietu-
voje. Nuo 1977 iki 2003 m. Bro-
nislovas Misevičius dirbo ir as-
tronomijos mokytoju. 

Per ilgą keturiasdešimt aštuo-
nerių metų pedagoginio darbo 
laikotarpį į gyvenimą jis išleido 
apie 200 mokinių. Jam vienam 
iš pirmųjų Lietuvoje buvo su-
teikta fizikos mokytojo metodi-
ninko kvalifikacinė kategorija. 
Mokytojas apdovanotas Švieti-
mo pirmūno ženklu, padėkomis 
ir pagyrimų raštais. Bronislo-
vui Misevičiui vadovaujant, Lei-
palingio vidurinė mokykla buvo 
pirmaujanti rajone. Daugiamete 
mokyklos vadovavimo patirtimi, 
praktiniais klausimais bei fizikos 
dėstymo problemomis jis dalijo-
si, skaitydamas pranešimus Vil-
niaus valstybiniame pedagogi-
niame institute – Kvalifikacijos 
kėlimo fakultete bendrojo lavi-

nimo mokyklų direktoriams ir 
mokytojams skirtuose semina-
ruose. Jis parašė daug straips-
nių. Du kartus pavyzdžio vertoje 
Leipalingio vidurinėje mokykloje 
priėmė Lenkijos Liaudies Res-
publikos delegacijas.

Neatsiejama Bronislovo Mise-
vičiaus gyvenimo ir darbo dalimi 
buvo domėjimasis gimtojo kraš-
to istorija, jo žmonėmis. Kartu 
su mokytoju Algirdu Volunge-
vičiumi iš Lietuvos karo muzie-
jaus mokyklos muziejui jis parū-
pino ekspozicines vitrinas, taigi 
šis pasikeitė, įgavo visiškai kitą, 
lankytojams patrauklų veidą. 
Leipalingio vidurinė mokykla 
respublikoje buvo pirmaujanti ir 
tautotyrinio darbo srityje. 2003 
m. Bronislovas Misevičius išlei-
do knygą apie gimtuosius Mižo-
nis „Tėviškės padangė“, kurioje 
ateities kartoms palikta Mižonių 
kaimo žmonių buitis, pasilinks-
minimai, papročiai ir kultūra. 

Mokytojo gyvenimo devizas 
buvo: „Niekada nelinkėk niekam 
blogo“. Mokytojai kolegos, mo-
kiniai bei jų tėvai Bronislovą Mi-
sevičių gerbė ir mylėjo, nes jis 
visiems buvo dėmesingas, nuo-
širdus, paslaugus, ypač jautrus, 
jei ką ištikdavo nelaimė. Jo va-
dovaujamas kolektyvas buvo 
itin draugiškas. Atgavus laisvę, 
būdavo gera būti šalia jo įvai-
riuose renginiuose, bažnyčioje 
ar bent trumpam susitikus...

Liko daug jo sumanytų ne-
baigtų darbų. Liko liūdinti šeima 
– mylima žmona Aldona, sū-
nūs Arūnas ir Audrius su šeimo-
mis. Tebūnie lengva jam gimto-
jo krašto žemelė. 

Buvusių kolegų ir 
Leipalingio progimnazijos 

bendruomenės vardu, 
Onutė Bleizgienė

Smulkūs 
santechnikos 

darbai. 
Tel. 8 673 88383

Kokybiškai ir nebrangiai 
atliekame visus apdai-
los, smulkius santech-

nikos ir elektros darbus. 
Tel. 8 689 61667

Bronislovas Misevičius
1932-2020

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. 
(Just. Marcinkevičius)

Iškeliavus į Amžinybę mylimam vyrui Vytautui, 
nuoširdžiai užjaučiame Liuciją Urnevičienę.

Čiurlionio g. 83 namo kaimynai

Visada mama liks su Jumis, 
nors žodžiais ir neprakalbės: 
pavasarį – žieduos švelniuos, 

rudenį – lapų šlamesy...

Mirus mylimai Mamytei Adelei Balevičienei, 
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame dukroms Aldutei, 

Linai ir Rimai. 

Pusseserė Vanda, Edgaras ir Snieguolė su šeimomis

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. 
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, meilėje, 

kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... (R. Vinterz)

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Zubienienę, 
mylimam Tėveliui mirus. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome.

Tokia jau žemėje žmogaus dalia.

Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Lukšienę.

Buvusios bendradarbės Renė, Onutė J., 
Leonora, Alma, Onutė S. ir Elvyra 

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė 
mylimą Mamytę. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius 

užuojautos žodžius skiriame Aldonai Lukšienei ir visiems 
artimiesiems.

„Mano Druskininkai“ redakcija

... be galo baisu žmogų 
tartum saulę danguj prarast. (Just. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo namams „Okona“ ir jų šeimi-
ninkei Rasai Janušonienei, giminėms, draugams,  bendradar-
biams ir visiems, užjautusiems ir palaikiusiems, tokiu sunkiu 
pandemijos ir karantino laikotarpiu palydėti į paskutinę kelio-
nę mylimą Mamytę Adelę Balevičienę. 

Dukros Aldona, Rima ir Lina su šeimomis

Dėl Mokytojo, buvusio Leipalingio vidurinės mokyklos 
direktoriaus Bronislavo Misevičiaus mirties nuoširdžiai 

užjaučiame jo žmoną Aldoną, sūnus Arūną ir Audrių 
bei jų šeimas.

Liūdi mokytojai, buvę kolegos

Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk, tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę

ir atsitieskite skausme.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, 
mirus mylimai Mamytei Adelei Balevičienei, 

nuoširdžiai užjaučiame dukras Rimą, Aldoną 
ir Linutę bei visus artimuosius.

Zinkevičių ir Hoey šeimos
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2020.12.12 d.
Šeštadienis

2020.12.11 d.
Penktadienis

2020.12.13 d.
Sekmadienis

2020.12.14 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Eurolyga per LRT. 
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Atėnų „Panathinaikos“ – Kauno „Žalgiris“. 
22:50 Robinas Hudas.
01:10 Lemtinga dvikova.
02:40 Klausimėlis.lt.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Vartotojų kontrolė. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 Ponių rojus.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Galingasis 6“.

07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Paramos projek-

to „Išsipildymo akcija“ koncertas“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 TIESIOGIAI „Paramos projek-

to „Išsipildymo akcija“ koncertas“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Adelainos amžius“.
00:45 „Ties riba“.
02:45 „Mano didelės storos graikiš-

kos vestuvės 2“.
04:35 „Gyvenimo išdaigos“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Globalinė audra.
23:10 Rokis 3.
01:15 Ilgas pasivažinėjimas 2.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05:20 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Priešprieša.
23:35 Išlikimo žaidimas.
01:25 „Fortitudas“.
02:20 „CSI. Majamis“.
03:05 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Diena, kai mano tėtis virto 

krūmu.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Odos paslaptys.
12:55 Pasaulio dokumentika. Išnyki-

mas. Tikrovė.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Pono Byno atostogos.
00:40 Robinas Hudas.
02:55 Pasaulio dokumentika. Odos 

paslaptys.
03:45 Frenki Dreik paslaptys.
05:10 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. Lietuvos mokyklų žai-

dynės. 
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas? 
12:55 Pasaulio dokumentika. Mada-

gaskaro gamtos slėpiniai. 
13:50 Mis Marpl.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Komanda.
00:05 Alpių detektyvai.
00:50 Laisvė ir kūryba. 30 nepri-

klausomybės metų. Muzika.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Pagaliau savaitgalis. 
09.30 Mokslo ritmu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Galingasis 6“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.

08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Pelkių liūtai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Pelkių liūtai“.
12:30 „Karalienės korgis“.
14:10 „Didžiosios vestuvės“.
15:55 „Vienas namuose 2. Pasikly-

dęs Niujorke“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Vienas namuose 2. Pasikly-

dęs Niujorke“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Drugelis“.
01:05 „Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
02:55 „Paliktieji“.
05:05 „Gyvenimo išdaigos“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.

08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Žalioji byla“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 „Operacija „Riešutai“ 2“.
14:15 „Armagedonas“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Armagedonas“.
17:25 Improvizacijų šou „Bravo!“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Parodijų šou „Klo(u)nai“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Džonas Vikas 3“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Džonas Vikas 3“.
00:45 „Svetimas. Covenant“.
03:05 „Didžiosios vestuvės“.
04:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.

06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.

09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 Sėkmės tandemas. Ekonomi-

kos ir inovacijų laida. 
10:25 KINO PUSRYČIAI Sujudimas 

džiunglėse.
12:00 Jau atvažiavom? 
13:50 Marmadukas.
15:30 Išprotėjęs profesorius.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Robinzono Kruzo sala.
21:20 Atrastoji žemė.
23:25 Tempk jį čia!.
01:30 Globalinė audra.
03:15 Programos pabaiga.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Arktis. Įkalinti ledynuose.

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Lietuvos kūrėjai. 
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai . 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Lietuvos kūrėjai. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 Šauliai. 

06:30 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Gyvenimas. Pirmieji žingsniai“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Juventus - Neptūnas. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Bornas. 

Galutinis tikslas.
23:50 AŠTRUS KINAS Stebėtojų 

lyga.
02:45 Priešprieša.
04:20 Programos pabaiga.

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 STIHL Savickas 

Classic 2020. 
07:30 „Snaiperis“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų pasaulio taurė 2020. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Gyvenimas. Pirmieji žings-

niai“.

23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 
04.45 „Reali mistika”.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 

06:20 „Stivenas Visata“.
07:05 „Nepaprastas Gu-

muliuko gyvenimas“.
07:30 „Ogis ir tarakonai“.

07:50 „Padūkėlių lenktynės“.
08:20 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:45 KINO PUSRYČIAI Pūkuota 

šnipė.
10:30 Septynios minutės po vidur-

nakčio.
12:40 Karalius Drakonas.
14:50 Indiana Džounsas ir paskuti-

nis Kryžiaus žygis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Kaukės. Geriausieji. 
22:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
00:20 PREMJERA Naminių gyvū-

nėlių kapinės.
02:20 Atrastoji žemė.
04:00 Programos pabaiga.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karalius Artūras“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karalius Artūras“.
00:35 „Kaulai“.
01:35 „CSI kriminalistai“.
02:35 „Kobra 11“.
03:40 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:10 „Kaulai“.
05:10 „Legendinės meilės“. 

18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Langas į valdžią. 
22:00 Premjera. Nematoma. 
23:35 Europos kinas. Laisvės kaina.
01:20 Pasaulio dokumentika. Mada-

gaskaro gamtos slėpiniai. Lemūrų sa-
los legendos.

02:15 Pono Byno atostogos.
03:40 Mis Marpl.
05:15 Ponių rojus.

11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-
dymai“.

12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai“.

13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

CBet - Lietkabelis. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 Dakaras 2021. 
22:00 „Legendų biuras“.
23:15 „Okupuoti“.
00:20 Bornas. Galutinis tikslas.
02:30 Stebėtojų lyga.
05:00 Programos pabaiga. 
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05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.45 „Reali mistika”.

2020.12.15 d.
 Antradienis

2020.12.16 d.
 Trečiadienis

2020.12.17 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Zachor. Atsimink. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Rožės vardas.
23:55 Alpių detektyvai .
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Fener-
bachče“. 

21:45 Dviračio žinios. 
22:15 Istorijos detektyvai. 
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Diena reaktoriuje. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus. 

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Žudikas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Žudikas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS „Žu-

dikas“.
00:25 „Kaulai“.
01:30 „CSI kriminalistai“.
02:25 „Kobra 11“.
03:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Kaulai“.
04:55 „Legendinės meilės“. 
05:45 „Gyvenimo išdaigos“.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Rembo. Pirmasis kraujas 3“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Sąjun-

gininkai.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
01:45 Arktis. Įkalinti ledynuose.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „PREMJERA Mano namai – 

mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2. 
20:00 VIDO VIDeO. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Šaulys.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
01:55 Sąjungininkai.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „PREMJERA Mano namai – 

mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Tai či 

meistras.
00:40 „Narkotikų prekeiviai“.
01:40 Šaulys.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija. VDU karta. 
04:45 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika.
05:15 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su A. 

Tapinu. 
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Pagaliau savaitgalis. 
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Pagaliau savaitgalis. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžioto-

jas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Prieš įstatymą.
23:05 „Akloji zona“.
01:00 „Legendų biuras“.
02:05 „Okupuoti“.
02:55 „CSI. Majamis“.

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžiotojas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Aukštesnis lygis.
22:45 Prieš įstatymą.
00:55 „Fortitudas“.
01:50 „CSI. Majamis“.

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžiotojas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Saldus kerštas.
22:55 Aukštesnis lygis.
00:40 „Fortitudas“.
01:40 „CSI. Majamis“.

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžiotojas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
22:50 Saldus kerštas.
00:45 „Fortitudas“.
01:45 „CSI. Majamis“.
02:30 Programos pabaiga. 

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.

07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Pagrobtas gyvenimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Pagrobtas gyvenimas“.
00:15 „Kaulai“.
01:20 „CSI kriminalistai“.
02:20 „Kobra 11“.
03:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Kaulai“.
04:55 „Legendinės meilės“. 
05:45 „Gyvenimo išdaigos“.

22:18 VAKARO KINO TEATRAS 
„Rembo. Pirmasis kraujas 3“.

00:10 „Kaulai“.
01:10 „CSI kriminalistai“.
02:10 „Kobra 11“.
03:15 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:40 „Kaulai“.
04:45 „Legendinės meilės“. 
05:30 „Gyvenimo išdaigos“.

12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.45 „Reali mistika“.

00:35 „Narkotikų prekeiviai“.
01:35 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
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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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Bui-

teka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. 
Tel. 8 600 48622

 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

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių 

bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, 
sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454
Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.

Tel.: 8 659 1303, 8 685 46006   www.altmaster.lt  

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios 
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas 

nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

Perku auksą, atsiskaitau iš karto, 
galiu atvykti. Tel. 8 685 04034

Gamybos įmonei reikalingas sandėlininkas (-ė), turintis 
patirties. Teirautis tel. 8 614 35269

 Dovanojame kačiukus 4-5 mėn. nuostabius, mielus, įvairių 
spalvų. Tel. 8 655 58772

Statybos darbai: nuo pamatų iki rakto. 
Tel. 8 683 13785

Dovanoja 3 
mielus 

2 mėnesių 
kačiukus. 

Tel. 8 625 58498

Reikalingas meistras, 
galintis remontuoti 

lengvuosius 
automobilius. 

Tel. 8 613 91192

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053   miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

Ieškome darbuotojų, kurie norėtų papildomos vei-
klos (medicininis išsilavinimas būtų privalumas). 
Dėl pokalbio, kuris vyktų pirmadieniais, kreiptis 

tel. 8 686 07739

Sklypo tvarkymo spren-
dimai, medžių genėjimas, 
valymas, šiukšlių išveži-
mas. Metalo supirkimas/

išvežimas. Transporto pa-
slauga. Skubi santechniko 

ir elektriko pagalba. 
Tel. +370 628 75156

Perku namą mieste arba 
sodybą, žemės ar miško skly-
pą vaizdingoje vietoje. Žinan-
tys siūlykite, atsilyginsiu.

Tel. 8 684 44444

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

Dovanoju 40 vnt. senų medinių langų. Tel. 8 628 75156
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Asmeniniai skelbimai
ha žemės. Kaina – 10 900 
Eur. Tel. 8 698 48621

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai M. K. Čiurlionio g., 
šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, mies-
to komunikacijos. Tel. 8 602 
10802

Lazdijų rajone, Smarliūnų 
kaime parduodamas gyvena-
masis namas. Naujas stogas, 
naujai pastatytas priestatas, 
plastikiniai langai, šarvo du-
rys, naujai išvedžiota elektra. 
Reikalingas vidaus remontas. 
Sklypas – 1,16 ha, iš kurių – 
0,21 ha namų valda. Sklype 
yra tvenkinys. Kaina – 16 500 
Eur. Tel. 8 698 48621

Viečiūnuose parduodamas 
žemės sklypas – 23 arų, ne-
toli miško ir „Maxima“ preky-
bos centro. Sodo namelis su 
priestatu „Paparčio“ soduose, 
kaina – 25 000 Eur. Tel. 8 601 
88109

Parduodamas garažas Balta-
šiškėje. Tel. 8 644 44644

30, 66 aro namų valdos skly-
pas. Tel. 8 674 25622

Varėnos rajone, Sukarepkos 
kaime parduodama įrengta 
sodyba su baldais, buitine 
technika ir ūkio inventoriumi. 
Yra pirtis, tvenkinys, sodas. 
Tel. 8 698 48621

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Ateities g. Tel. 8 608 
15123

Nuomojamos 80 kv. m ir 200 
kv. m patalpos, tinkančios 
gamybos, prekybos veiklai 
vykdyti, sandėliavimui. Tel. 8 
612 12197

Išnuomojamas erdvus 3-4 
kambarių butas Ateities g. 
pradžioje. Kaina 250 Eur + 
paslaugos. Tel. 8 677 71255

4 kambarių 100 kv. m butas 
Druskininkų m., M. K. Čiurlio-
nio g. Kaina – 250 Eur plius 
mokesčiai (renovuotas na-
mas). Tel. 8 620 63909

Ilgam laikui išnuomojamas 
šiuolaikiškai įrengtas 40 kv. 
m butas Gardino g. su atskiru 
įėjimu, kaina – 200 Eur. Tel. 8 
611 48844

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „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

Nekilnojamas turtas

1 kambario butas 15, 25 kv. m 
bendrabutyje, Gardino g. Tel. 
8 648 42980

Parduodu 36 kv. m butą Vil-
niaus al.10, naujas kapitalinis 
remontas. Kaina – 41 500 
Eur. Tel. 8 655 60000

Vieno kambario butas 4 aukš-
te, atliktas remontas. Kaina – 
26 000 Eur. Tel. 8 602 28830

Parduodamas 2 kambarių 
49,99 kv. m butas Ateities g. 6 
aukšte iš 6. Yra tamsus kam-
barys ir 2 balkonai. Namas 
buvo renovuotas 2017 m. Re-
novacija – išmokėta. Kaina – 
36 000 Eur. Tel. 8 611 37633

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavi-
mo vieta naujesnės statybos 
name Liepų g. 2A. Tel. 8 687 
37575

Parduodamas 3 kambarių 
(65 kv. m) butas, 5 aukšte iš 
5, Viečiūnuose. Tel. 8 650 
99556

Parduodamas 3 kambarių 
61,05 kv. m butas 5 aukšte iš 
5 Šiltnamių g. Kaina – 46 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 69 kv. m 3 
kambarių butas naujos staty-
bos name Liškiavos g. Butas 
su grindininiu šildymu, labai 
mažos šildymo išlaidos. Yra 
privati parkavimo vieta. Tel. 8 
638 85452

22 arų namų valdos sklypas 
puikioje, jaukioje, naujai ku-
riamoje naujų namų gyven-
vietėje Viečiūnuose, komuni-
kacijos, puikus privažiavimas. 
Kaina – 17 500 Eur. Kaina – 
derinama. Tel. 8 624 69222

Parduodami sklypai Neravuo-
se po 12,5 arų šalia pagrindi-
nio kelio. Tel. 8 623 57433

Druskininkų sav., Guobinių 
kaime parduodama sodyba 
su ūkiniais pastatais. Sklypas 
– 33 arų. Trifazė elektra – 19 
kW, asfaltuotas kelias. Papil-
domai galima nusipirkti 1,86 

Transporto priemonės ir jų 
dalys

2 „Renault Scenic“ pusašius, 
2 vnt. 185x65 dygliuotas R15 
padangas. Tel. 8 614 03846

Nebrangiai parduodu geras 
4 žiemines „VW Caravelle“ 
(„Transporter, „Multivan“) 
195/70 R15 padangas su plie-
niniais ratlankiais. Kaina – 60 
Eur. Tel. 8 614 76626

„Moskvich“ lingės. Tel. 8 604 
57914

Miškas, mediena, malkos

Parduodu pušines, alksnines, 
beržines malkas, atvežu. Tel. 
8 676 68549

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Sausų ir žalių malkų išparda-
vimas (skaldytos arba kaladė-
mis). Tel. 8 601 46179

Įvairios malkos: rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotos. Atvežu. Tel. 
8 698 39795

Įvairūs daiktai

Skalbyklė „Beko“, kaina – 30 
Eur. Tel. 8 600 17582

Natūralios odos baldai (tri-
vietė sofa, fotelis – tamsūs). 
Kaina – 490 Eur. Tel. 8 628 
56118

Brazilų gamybos siuvimo 
mašina „Singer“, televizorius 
„Philips“ su priedėliu, austos 
vilnonės lovatiesės, rusiška 
sulankstoma lovelė, pakabi-
nami šviestuvai. Tel. 8 630 
87652

Akmens anglis, galiu atvežti į 
vietą. Tel. 8 625 33533

Nešiojamasis kompiuteris 
„ASUS“, operatyviosios at-
minties talpa – 3 GB, kaina – 
150 Eur. Tel. 8 621 13865

Pianinas „Petrof“ – 650 Eur, 
skalbimo mašina „Whirpo-
ol“ – 110 Eur, rudas virtuvės 
baldų komplektas su kriaukle, 
7 dalių – 170 Eur. Tel. 8 620 
48386

Prekybiniai manekenai, 1 vnt. 
– 80 Eur. Tel. 8 614 96329

Virtuvinės spintelės – 4 vnt., 1 
pastatoma spintelė, virtuvinis 
kampas. Simbolinė kaina. Tel. 
8 682 95386

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung Slim“ 
(51 cm įstrižainė) – 12 Eur, 
„Philips“ (37 cm) įstrižainė – 
12 Eur, kineskopinių TV ir TV 
priedėlių „TV STAR“ distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai – 
nuo 2 Eur, „Nokia“ įkrovikliai ir 
ausinukės – 2 Eur, „Nokia C5“, 
neveikiantis – 3 Eur, kompakti-
nių diskų stovelis (aukštis – 65 
cm, talpa – 37 vnt.), skaldelė 
trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 
Eur, pakabinami šviestuvai – 
nuo 5 Eur. Tel. 8 686 43600

Spausdintuvas „Canon Pixma 
MG2150“, kaina – 30 Eur, 
plazminis televizorius „Sam-
sung“, įstrižainė – 120 cm, kai-

na – 180 Eur. Tel. 8 601 88109

Naujas katilų „Atmos 15“, 
„Atmos 18“ pakuros skliautas. 
Tel. 8 614 03846

Perka

Perku rusišką automobilį 
arba motociklą, gali būti su 
defektais. Taip pat senovinius 
eglutės žaisliukus. Tel. 8 606 
59756

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
žemę nuo 2 ha. Tel. 8 602 
28830 

Perku apleistą sodybą: sodų 
bendrijos, žemės ūkio ar kitos 
paskirties netoli Druskininkų. 
Tel. 8 622 43825

Perku mūrinį garažą Gardino 
g. Tel. 8 686 0512

Perku drebulės medieną išsi-
pjovimui, sunkvežimių „Ural“ 
„,Zil131“ padangas. Tel. 8 688 
50704

Pirkčiau dviejų kambarių butą 
Druskininkų mieste, 1, 2 ar 3 
aukštuose (devynaukščiame 
name – aukštas nesvarbus). 
Ateities g., Liškiavos g., Mer-
kinės g., Neravų g. nesiūlyti. 
Visi skelbimai peržiūrėti. Tel. 8 
685 57045

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
žemę nuo 2 ha. Moku grynais 

Parduodamos 300 kv. m 
komercinės paskirties pa-
talpos Vytauto g., tinkamos 
parduotuvei ar kitai komer-
cinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

ar pavedimu. Tel. 8 629 87015

Pamesta

Spalio 11 d. senamiestyje 
pamestas auskaras, radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 611 76205

Dovanoja

Atiduodu sausą seną statybi-
nę medieną, tinkamą kūreni-
mui. Tel. 8 611 32800

Dovanoju apie 40 vienetų 
senų medinių langų. Tel. +370 
628 75156

Ieško darbo

30 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo. Tel. 8 605 
76175

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti 
aplinką, atlikti kitus ūkio dar-
bus, joje gyventi. Tel. 8 604 
72710

47 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 657 88639

46 m. statybininkas ieško 
darbo savaitgaliais. Tel. 8 627 
02119
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų 

portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. 

paštu:  
info@manodruskininkai.lt

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 
„Mano Druskininkai“!

Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 


