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Nuo sausio Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai pradėjo vadovauti Savivaldybės skelbtą konkursą laimėjusi L. Bagdanavičienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Naujoji „Saulės“ mokyklos direktorė L. Bagdanavičienė: 
„Norisi, kad mūsų mokykloje būtų gera ir saugu visiems“
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Nuo sausio mėnesio Drus-
kininkų „Saulės“ pagrindinei 
mokyklai pradėjo vadovau-
ti naujoji vadovė – Savival-
dybės skelbtą konkursą lai-
mėjusi Lina Bagdanavičienė, 
kuri iki šiol keletą metų va-
dovavo Druskininkų lopše-
liui-darželiui „Bitutė“. Pasak 
Linos, dalyvauti konkurse ją 
paskatino permainų siekis 
darbinėje veikloje. 

Kaip sako pati L. Bagdanavi-
čienė, anksčiau, kai darbo rei-
kalai iš Kauno atvesdavo į Drus-
kininkus, ji tikrai nemanė, jog 
galėtų čia įsikurti. Bet Druski-
ninkų aplinka ir lėtesnis ritmas 
ją, įpratusią prie didmiesčio sku-
bėjimo, judraus ir intensyvaus 
gyvenimo, visada žavėjo, todėl 
su kurortu ji nusprendė susieti 
ne tik savo profesinę veiklą, bet 
ir čia apsigyventi. 

„Ir dabar, kai jau trečius me-
tus čia gyvenu, jaukinuosi kie-
kvieną kampelį, mano nuomo-
nė nepasikeitė. Druskininkai yra 
miestas, kuris turi savo aurą ir 
kuriame yra gera gyventi“, – 
sako L. Bagdanavičienė, su ku-
ria šį kartą kalbėjomės apie jos 
naują darbą, planus ir laisvalai-
kio pomėgius. 

– Iki šiol vadovavote lopše-
liui-darželiui „Bitutė“. Dabar, 
kai vadovaujate mokyklai, at-
sivers ir naujos veiklos pers-

pektyvos. Kas labiausiai su-
domino, siekiant „Saulės“ 
mokyklos vadovo pozicijos?

– Esu dirbusi mokykloje su la-
bai kompetentingu vadovu ir jo 
komanda. Iš jo buvo ko pasimo-
kyti. Visuomet pagalvodavau, 
kad savo vadybinių idėjų resur-
sus ikimokyklinėje ugdymo įs-
taigoje jau baigiu išsemti, no-
rėjosi naujų, dar neišmėgintų 
horizontų. 

Kadangi „Saulės“ mokykloje 
mokosi mano dukra, tai buvau 
šios mokyklos gyvenimo stebė-
toja ir pamąstydavau apie jos 
galimybes ugdymo procese. 

– Ar jau susipažinote su ko-
lektyvu?

– Taip, su didžiąja dalimi kolek-
tyvo susipažinau. Su kai kuriais 
kolegomis spėjau pabendrauti, 
padiskutuoti aktualiomis temo-
mis. Pamažu mėginu įsilieti į šią 
gausią bendruomenę, pažinti ją, 
suprasti jų susitarimus ir nuos-
tatas. Kadangi pradėjau darbą 
mokslo metų viduryje, tai tenka 
sprendimus priimti čia ir dabar, 
padedant įstaigos administraci-
jos komandai, mokytojams. Esu 
numačiusi susitikimus su tėvais, 
man svarbi jų nuomonė, moky-
klos įvertinimas. Tikiuosi tėvų 

bendruomenės lojalumo spren-
dimuose ir pokyčiuose.

– „Saulės“ mokykla garsė-
ja projektine veikla, mokyto-
jai veda atviras ir integruotas 
pamokas, netradicinėms pa-
mokoms išnaudojamos mo-
kyklos erdvės, gamta, moky-
klos „Žalioji klasė“, skaitykla, 
miesto ir šalies muziejai... 
Kokių dar perspektyvų mato-
te šioje srityje?

nukelta į 5 psl.

Prokurorai užsimojo 
dar vieną statinį 
Druskininkuose 

sulyginti su žeme

Vyrai, pasirūpinkite 
savo sveikata: 

kviečiame 
nemokamai 

pasitikrinti dėl 
prostatos vėžio
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Praėjusį savaitgalį Druski-
ninkuose organizuotas Vil-
niaus universiteto Teisės fa-
kulteto Alumni draugijos 
susitikimas. Šeštadienio po-

pietę draugijos nariai susirin-
ko amatų cente „Menų kalvė“ 
ir ten susitiko su Druskinin-
kų savivaldybės meru Ričar-
du Malinausku.

Meras pristatė Druskininkus: 
kurorto istoriją, per pastaruo-
sius 20 metų įgyvendintus bei 
planuojamus įgyvendinti projek-
tus, atsakė į svečių klausimus 

apie Kultūros ir kongresų rū-
mus, ekologinius projektus, ku-
rorto kultūrinį gyvenimą.

„Džiaugiuosi, turėjęs galimybę 
susitikti, papasakoti apie Drus-
kininkus, jų augimą, ateities pla-
nus ir projektus. Buvo tikrai įdo-
mu pasikalbėti ir išgirsti svečių 
įžvalgas apie kurortą. Labai 
smagu, kad buvę VU auklėti-
niai, o šiandien – perspektyvūs 
ir profesionalūs savo profesijų 
atstovai, aptarti jiems svarbius 
klausimus po kelerių metų per-
traukos vėl sugrįžo į Druskinin-
kus“, – sakė R. Malinauskas.

Druskininkietis, VU Teisės fa-
kulteto Alumni draugijos narys, 
verslininkas Albertas Katilovs-
kis susirinkusiesiems pristatė 
kultūros srities idėjas, kurias, 
verslo iniciatyva, planuojama 

Druskininkuose įgyvendinti arti-
miausiais metais.

Vilniaus universiteto Teisės fa-
kulteto Alumni draugija – tai Vil-
niaus universiteto Teisės fakul-
teto auklėtinių asociacija, kurios 
misija  – palaikyti tvirtus Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto ab-
solventų tarpusavio ryšius,  vys-
tyti fakulteto auklėtinių bendruo-
menės profesinius gebėjimus.

Draugija vykdo švietėjiškus, 
profesinių gebėjimų tobulinimo, 
mokslo ir studijų plėtros projek-
tus, teikia finansinę paramą Vil-
niaus universiteto Teisės fakul-
tetui, jo studentams, studentų 
organizacijoms ir mokslo rengi-
niams.

Šiuo metu draugija jungia per 150 
narių, gyvenančių ir dirbančių įvai-
riuose Lietuvos miestuose.

Druskininkų savivaldybė 
garbingiausią kultūros srity-
je apdovanojimą – Kultūros 
puoselėtojo premiją – nuo 
2001 metų skiria labiausiai 
nusipelniusiems Druskinin-
kų krašto meno žmonėms bei 
kolektyvams. Premija, Savi-
valdybės Tarybos sprendimu, 
skiriama už reikšmingą, akty-
vią ir kūrybingą veiklą kultū-
ros ir meno srityje. Premijos 
laureatams įteikiama piniginė 
premija bei Kultūros puoselė-
tojo laureato diplomas.

Sausio 31 dieną sušaukto nuo-
tolinio Druskininkų savivaldybės 
tarybos posėdžio metu buvo 
pritarta premiją skirti Druskinin-
kų poezijos ir kitų menų mėgė-
jų asociacijai „Branduma“. Ap-
dovanojimas jai skirtas už didelį 
dėmesį lietuvių literatūros kla-
sikų kūrybos sklaidai, bendruo-
menės tautinę savimonę, pi-
lietiškumą, pagarbą valstybei, 
tradicijoms, gimtajai kalbai, 
Druskininkų krašto garsinimą, 
taip pat – už asociacijos globo-
jamų literatų gausų knygų leidi-
mą, aktyvios kūrybinės veiklos 

ir kultūrinės meninės veiklos 
vykdymą.

Druskininkų poezijos ir kitų 
menų mėgėjų asociacija „Bran-
duma“ nariai į susibūrimus ne-
formaliai rinkosi dar nuo 2009 
m., o savo aktyvia veikla įsilieję 
į miesto kultūrinį gyvenimą, aso-
ciaciją literatai oficialiai įregis-
travo 2011 m. birželio 1 d., tuo 
metu ją sudarė 25 nariai. Aso-
ciacijos pirmininke vienbalsiai 
buvo išrinkta Nepriklausomų 
rašytojų sąjungos narė, poetė, 
publicistė Alvyra Grėbliūnienė, 
kuri asociacijai vadovavo 2011-
2013 m. Nuo 2014 m. iki dabar 
„Brandumai“ vadovauja Jonas 
Tertelis.

Visu gyvavimo laikotarpiu nuo-
lat auga literatūrinė ir kultūrinė 
,,Brandumos“ veikla, plečiasi 
ryšiai su nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis: aktyviai bendra-
darbiaujama su Lietuvos spe-
cialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ Druskininkų skyriu-
mi, Tėvynės pažinimo draugija, 
Alytaus apskrities literatų klubu 
„Tėkmė“, Varėnos, Lazdijų, Mer-
kinės ir kitų vietovių literatais.

Nuo 2012-ųjų iki 2021-ųjų 
„Branduma“ kiekvienais me-
tais įgyvendino įvairius projek-
tų ciklus – renginius, atminimo 
suolelius, renginių leidybą ir pri-
statymus. Išsamią informaci-

ją apie asociacijos nuveiktus 
darbus rasite Druskininkų sa-
vivaldybės interneto tinklapyje  
www.druskininkusavivaldybe.lt

Kultūros puoselėtojo premija – 
3000 eurų – bei Kultūros puo-
selėtojo laureato diplomas aso-

ciacijai „Branduma“ bus įteiktas 
artimiausio Druskininkų „Pa-
dėkos vakaro“ metu, kuriame 
įvertinama Druskininkams la-
biausiai nusipelnę žmonės ir 
gražiausias iniciatyvos.

Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta Druskininkų poezijos ir kitų 
menų mėgėjų asociacijai „Branduma“

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas susitiko su VU 
Teisės fakulteto Alumni draugija

VU Teisės fakulteto Alumni draugijos nariai amatų cente „Menų kalvė“ susitiko su Druskininkų savivaldybės meru R. Malinausku ir ap-
tarė juos dominusius klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kultūros puoselėtojo premija šiemet skirta Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Branduma“/Druskininkų savivaldy-
bės koliažas
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Šiuo metu Lietuvoje prosta-
tos vėžys yra dažniausia vyrų 
onkologinė liga, sergamumas 
šia liga nuolat didėja ir papras-
tai aptinkamas vyrams, turin-
tiems daugiau kaip 50 metų.

Prostatos vėžys, kitaip negu 
kitų organų vėžys, gali ilgus 
metus tūnoti prostatoje, ne-
sukeldamas jokių simptomų. 
Didžioji šių navikų dalis auga 
labai lėtai, taigi būtent jaunes-
niems vyrams nesukelia jokių 
problemų. Tik nedidelei vyrų 
daliai prostatos vėžys vystosi 
sparčiai, kai kuriais atvejais, 
išplisdamas į kitus organus, 
ypač – į kaulus.

Todėl medikai kviečia nieko ne-
laukti ir pasitikrinti pagal specia-

liai tam sukurtą prostatos (prieši-
nės liaukos) vėžio ankstyvosios 
diagnostikos prevencinę progra-
mą.

Kokios prostatos vėžio atsi-
radimo priežastys?

Nors prostatos vėžio atsiradimo 
priežastys dar nėra iki galo ištir-
tos, yra žinoma keletas rizikos 
veiksnių susirgti šia liga. Vyrai, 
kurių artimi giminės (tėvas, bro-
lis, dėdė) serga ar sirgo prosta-
tos vėžiu, turi šiek tiek didesnę 
šios ligos riziką. Jei keletas šei-
mos moterų sirgo krūties vėžiu, 
ypač, jei jos susirgo, būdamos 
jaunesnės nei 40 metų amžiaus, 
tai gali reikšti, jog šeimos pali-
kuonys paveldi mutavusį geną. 

Tos šeimos vyrai gali turėti padi-
dėjusią prostatos vėžio riziką.

Gausus riebaus gyvulinės kil-
mės maisto bei nepakankamas 
šviežių daržovių ir vaisių vartoji-
mas didina prostatos vėžio riziką

Mokslininkai aktyviai tęsia pro-
statos vėžio rizikos veiksnių 
paieškas.

Ligos simptomai
Prostatos vėžys paprastai yra 

besimptomis, o tai reiškia, kad 
nėra aiškių simptomų ar požy-
mių, kad jį būtų galima įtarti. 
Dažniausiai simptomus sukelia 
gėrybinis prostatos padidėjimas 
arba šlapimo takų infekcija. Jei 
simptomus sukelia prostatos vė-

žys, tai dažniausiai reiškia, kad 
liga jau išplito. Būtent todėl svar-
bu apsilankyti pas gydytoją, nes 
jis išsiaiškins, kas sukelia simp-
tomus.

Galimi simptomai: dažnas 
šlapinimasis arba silpna šlapimo 
srovė; kraujas šlapime; erekcijos 
problemos; šlapimo nelaikymas; 
nekontroliuojamas tuštinimasis; 
klubų, nugaros, krūtinės arba 
kojų skausmas; kojų silpnumas.

Ligos stadijos
Yra įvairių prostatos vėžio sta-

dijų. Kai navikas yra tik prostato-
je ir nėra išplitęs, jis vadinamas 
vietiniu prostatos vėžiu. Esant 
vietiniam išplitusiam prostatos 
vėžiui, navikas yra išplitęs iš pro-
statos į gretimas struktūras, pa-
vyzdžiui, sėklines pūsleles, šla-
pimo pūslės kaklelį arba aplink 
prostatą esančius limfmazgius. 
Gydytojai kalba apie metastaza-
vusią ligą, jei vėžys išplinta arba 
į toliau esančius limfmazgius, 
arba į tolimus organus, kaulus.

Prostatos vėžio prevencija
Prostatos (priešinės liaukos) 

vėžio ankstyvosios diagnostikos 
prevencinė programa skirta vy-
rams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) 

ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tė-
vai ar broliai sirgo priešinės liau-
kos vėžiu, kuriems periodiškai 
gali būti atliekamas kraujo tyri-
mas, parodantis prostatos speci-
finio antigeno (toliau – PSA) kon-
centraciją kraujyje.

Kartais gydytojas gali rekomen-
duoti atlikti radiologinį apatinių 
šlapimo takų tyrimą. Yra įvairių 
radiologinių tyrimų – ultragarsas, 
kompiuterinė tomografija (KT), 
magnetinio rezonanso tyrimas 
(MRT) ir kaulų scintigrafija.

Jei PSA kiekis viršija normą, 
šeimos gydytojas išduoda siunti-
mą konsultuotis pas urologą, ku-
ris prireikus atlieka tam tikrą tyri-
mą – priešinės liaukos biopsiją. 
Šiuo tyrimu histologiškai patvirti-
nama, ar navikas yra, ar ne. At-
liekant biopsiją, paimama daž-
niausiai 8-12 prostatos audinio 
mėginių. Audinio mėginius ištiria 
patologas.

Ši prevencinė programa yra 
skirta nustatyto amžiaus pacien-
tams. Tačiau jeigu jaučiatės blo-
gai, bet nepatenkate į nustatyto 
amžiaus grupę, kreipkitės į šei-
mos gydytoją. Jis atliks būtinus 
tyrimus ir, jei reikia, išduos siun-
timą konsultuotis pas gydytoją 
specialistą.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Vyrai, pasirūpinkite savo sveikata: 
kviečiame nemokamai pasitikrinti dėl prostatos vėžio

Medikai kviečia nieko nelaukti ir pasitikrinti pagal specialiai tam sukurtą prostatos (priešinės liaukos) vėžio ankstyvosios diagnostikos 
prevencinę programą/Asociatyvi nuotrauka

Kęstutis Juška, Druskininkų 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro šeimos gydytojas: 
„Turbūt daugelis esate girdėję, kad 
prostata vadinama antrąja vyrų 
širdimi, tik nesusimąstėte kodėl? 
Nuo jos priklauso mūsų seksualinis 
gyvenimas, vaisingumas, bendra 
savijauta. Vadovaudamiesi tam 
tikrais mitais, dauguma vyrų 
nepagrįstai bijo ar gėdinasi apie 
tai kalbėti, spręsti iškilusias 
problemas. Bijoti reikėtų ligos, o 
ne jos prevencijos, gėdytis reikėtų 
sirgti, o ne kreiptis į gydytoją. Šiais 
moderniais laikais visos procedūros atliekamos be diskomforto 
ir aukštame lygyje, todėl bijoti tikrai neverta. Keliolika minučių 
trunkanti gydytojo paskirta pirminė konsultacija gali išgelbėti jums 
gyvybę. Todėl vyrams norėčiau palinkėti mylėti savo moteris, ne 
tik dovanojant joms gėles, bet ir rūpinantis savo sveikata.“

59-erių metų druskininkietis Vidas: 
„Kad sergu vėžiu, sužinojau laiku – už tai 
dėkingas esu savo gydytojai“

Pas šeimos gydytoją druskininkietis 
Vidas užsiregistravo, nes reikėjo sveikatos 
pažymos darbui. Jokių papildomų tyrimų 
vyras neplanavo, tačiau šeimos gydytoja 
papasakojo, kad vykdoma prostatos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos prevencinė 
programa ir galima pasitikrinti nemokamai. 
„Jokių nusiskundimų neturėjau ir pats tikrai 
nebūčiau sugalvojęs tikrintis. Maniau, kad 
nežymūs šlapinimosi sutrikimai yra dėl 
amžiaus, dėl gyvenimo būdo, skubėjimo. 
Tuomet, prieš penkerius metus, gydytoja 
taip įtikinamai kalbėjo, kad buvo nepatogu 
atsisakyti pasitikrinti. Šiandien galvoju, 

kad ji išgelbėjo mano gyvybę“, – sako Vidas.
Jam teko išgirsti nemalonią vėžio diagnozę, tačiau, kaip jis pats sako, vėžio stadija buvo pradinė, liga 

nebuvo išplitusi, ir tai teikė vilčių.
„Pradžia buvo sunki – nuolat galvodavau apie tai, kad sergu. Jei neužsiimdavau kokiu nors darbu, 

mintys tik ir sukosi, kad man gėda, baisu, gaila savęs, gaila šeimos, kad nenoriu, jog kas nors sužinotų 
apie mano ligą. Kamavo nerimas, kas manęs laukia po metų kitų?“ – pasakoja Vidas.

Tačiau, neturėdamas kito pasirinkimo ir jausdamas šeimos palaikymą, Vidas šiandien sako 
susigyvenęs su liga – nuolat tikrinasi, daugiau dėmesio skiria savo gyvenimo būdui.

„Jei ne ta sveikatos pažyma ir gydytoja, pasiūliusi pasinaudoti nemokama galimybe atlikti papildomą 
nemokamą tyrimą, galbūt liga būtų diagnozuota jau pažengusi. O gal dar ir dabar nežinočiau, kad 
sergu, o vėžys plistų?“ – retoriškai klausia vyriškis.

„Vyrai, niekas kitas už jus sveikata nepasirūpins. O gyventi tai norisi! Geriausiai tai supranti, kai su 
liga susiduri akis į akį. Todėl kviečiu nenumoti ranka net į mažiausius negalavimus, o nueiti ir išsitirti“, 
– kviečia Vidas.
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Milda Kuizinaitė

Į skundus iš Druskininkų uo-
liai reaguojantys prokurorai ry-
žosi dar neregėtam žingsniui – 
sulyginti su žeme ką tik įrengtą 
teniso aikštyną ir sujaukti artė-
jančių Pasaulio lietuvių žaidy-
nių rengėjų planus.

Kas ir kur turi stovėti Druskinin-
kuose, geriausiai žino prokurorai, 
o tvarkytis kurorte jiems netrukdo 
nei vietos savivaldybės, nei kitų 
tarnybų priimti sprendimai. 

Pasirodo, savivaldybės patvir-
tintus planus, sutartis ir su kelio-
mis tarnybomis suderintus staty-
bos leidimus galima panaikinti, o 
miestui patikėtą žemę atimti. Pa-
naikinus statybos leidimą prieš 
dvejus metus buvo nugriautas Vi-
jūnėlės dvaru pramintas pasta-
tas, dabar panašus likimas laukia 
Druskininkų pakraštyje neseniai 
įrengto teniso aikštyno. 

Generalinė prokuratūra jau krei-
pėsi į teismą, kad negaliojančiais 
būtų pripažinti teniso aikštynui iš-
duotas statybos leidimas, žemės 
nuomos sutartis ir net savivaldy-
bės teisė naudotis jai patikėtu že-
mės sklypu.

Džiaugėsi kaimynyste 
Viso to Generalinės prokura-

tūros prokurorai prašo gindami 
viešąjį interesą. Kieno interesus 
pažeistų miesto pakraštyje vyks-
tančios teniso varžybos ar į treni-
ruotes besirenkantys vaikai, ne-
gali atsakyti niekas. Atsakymų 
vengia ir patys prokurorai – Ge-
neralinės prokuratūros Viešojo in-
tereso gynimo skyrius į „Lietuvos 
ryto“ klausimus neatsakė. Mizarų 
gatvės gale pastatytas naujasis 
teniso aikštynas netrukdo net ar-
čiausiai jo stovinčio namo gyven-
tojams, nors iki statybų pradžios 
šioje vietoje buvo jų daržai. 

„Džiaugiamės, kad čia pastaty-
tas teniso aikštynas, o ne daugia-
bučiai namai ar automobilių aikš-
telė. Šviesos niekas neužstos ir 
kultūringi žmonės rinksis“, – kal-
bėjo dėl naujo aikštyno braškes ir 

kitus augalus arčiau namų persi-
kėlusi druskininkietė. 

Tiesa, žinia apie prokuratūros 
užmojus teniso aikštyną vėl pa-
versti tuščiu lauku aplinkinių gy-
ventojų dar nepasiekė.

Gali pritrūkti aikštelių 
Tačiau prokuratūros prašymas 

sustabdyti statybas, o vėliau ir vi-
sai panaikinti statybos leidimus 
sukėlė nemažai rūpesčių Pa-
saulio lietuvių žaidynėms besi-
ruošiančiai kurorto savivaldybei. 
Liepos mėnesį į Druskininkus su-
važiuos keli tūkstančiai sportinin-
kų iš įvairių pasaulio šalių. 

Per kelias dienas čia numatoma 
surengti 27 sporto šakų varžybas. 
Nemažai Pasaulio lietuvių žaidy-
nių dalyvių žada varžytis ir teniso 
aikštelėse. 

Manoma, kad vienu metu turė-
tų būti naudojami 6–7 teniso aikš-
tynai. Į šį skaičių buvo įtrauktas ir 
Mizarų gatvėje pastatytas aikšty-
nas. Tačiau jau dabar aišku, kad 
Pasaulio lietuvių žaidynių metu jis 
veikti negalės. „Tuomet sulauksi-
me priekaištų, kad Druskininkai 
neturi normalių teniso aikštynų, 
kur gali vykti varžybos“, – pikti-
nosi Druskininkų vicemeras Linas 
Urmanavičius. 

Siekdama, kad artėjančioms 
žaidynėms nepritrūktų teniso 
aikštelių, Druskininkų savivaldy-
bė pateikė finansavimo paraišką 
atnaujinti sanatorijoje „Draugys-
tė“ veikiantį aikštyną.

Skubiai nutraukė darbus 
Tuo metu prokurorai nėrėsi iš 

kailio, kad varžybos nevyktų ir 
naujausiose teniso aikštelėse. 
Prokuratūros prašymu Alytaus 
apylinkės teismas pritaikė laiki-
nąsias apsaugos priemones – 
Mizarų gatvėje esančiame skly-
pe uždraudė bet kokius statybos 
darbus. 

Tokį sprendimą priėmęs Alytaus 
apylinkės teismo teisėjas Anta-
nas Šeštokas pažymėjo: „Nutartį 
vykdyti skubiai.“ Visi darbai stab-
domi, kol teisme bus išnagrinė-

ta byla. Tai gali užtrukti ne vienus 
metus. 

Siekia atimti sklypą 
Generalinė prokuratūra teismo 

prašo panaikinti 2020 metų va-
sarį priimtą kurorto savivaldybės 
tarybos sprendimą žemės sklypą 
Mizarų gatvėje išnuomoti viešajai 
įstaigai Druskininkų teniso cen-
trui. Teismo taip pat prašoma nu-
traukti Druskininkų savivaldybei 
suteiktą patikėjimo teisę į valsty-
binės žemės sklypą Mizarų ga-
tvėje ir grąžinti jį Nacionalinei že-
mės tarnybai (NŽT). 

Uždrausti visus statybos darbus 
prašę prokurorai iškart progno-
zavo, kas bus, jei jie laimės bylą 
ir visi dokumentai bus pripažinti 
negaliojančiais: „Sprendimo vyk-
dymas pasunkės – valstybei bus 
grąžintas užstatytas žemės skly-
pas, kurio atlaisvinimui reikės im-
tis papildomų priemonių.“ Vadina-
si, sklypą grąžinus valstybei visus 
jame esančius statinius teks nu-
griauti. 

Sklypas – tik lėktuvams? 
Generalinės prokuratūros pra-

šyme nurodyta, kad Druskinin-
kų savivaldybės patikėjimo teisę į 
valstybinės žemės sklypą reikėtų 
nutraukti, nes jis naudojamas ne 
toms reikmėms, kurioms jį buvo 
suteikusi NŽT. Teigiama, kad te-
niso aikštynas nesusijęs su NŽT 
direktoriaus įsakyme nurodytu 
naudojimu – aerodromo adminis-
tracinio pastato ir paslaugų pa-
skirties statinių statyba. Sklypas, 
kuriame jau įrengtas teniso aikš-
tynas, yra šalia Druskininkų ae-
rodromo. Prokuratūros teigimu, 
tai prieštarauja Vyriausybės 2018 
metais sudarytam civilinių orlai-
vių skrydžiams naudojamų kari-
nių aerodromų ir jų užimtų žemės 
plotų sąrašui. Į jį įtrauktas ir Mi-
zarų gatvėje esantis žemės skly-
pas. Dar 2019 metais Druskininkų 
savivaldybė paprašė NŽT šį 1,2 
hektaro žemės sklypą perduo-
ti savivaldybei valdyti patikėjimo 
teise, kad būtų galima pastaty-
ti aerodromo administracinį pas-
tatą ir kitoms paslaugoms skirtus 
statinius. NŽT šį prašymą tenki-
no. Savivaldybės atstovų teigimu, 
šiam sklypui nėra taikomos jokios 
specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos, kurios būtų siejamos su 
aerodromo apsaugos zona, o jo 
paskirtis – komercinė. 

Statė privačiomis lėšomis 
Todėl praėjusiais metais buvo 

paskelbtas aukcionas ir šį sklypą 
savivaldybė išnuomojo Druskinin-
kų teniso centrui. Žemės nuomi-
ninkas įsipareigojo savo lėšomis 
įrengti keturias Tarptautinės te-
niso federacijos reikalavimus ati-
tinkančias atviras teniso aikšte-
les su sintetinės žolės danga ir 
kitą būtiną infrastruktūrą – au-
tomobilių stovėjimo aikštelę, ta-
kus, tvorą. Viešoji įstaiga į teni-
so aikštyną turėjo investuoti ne 
mažiau nei 100 tūkst. eurų ir ša-
lia pastatyti du pastatus: vieną 
skirtą teniso aikštyno priežiūrai, 
o kitą būtinoms paslaugoms – du-
šui ir rūbinėms. Jie jau pastaty-
ti ir turėjo būti įrengti iki Pasaulio 
lietuvių žaidynių, tačiau jau į pa-
baigą artėję darbai buvo sustab-
dyti. Šį etapą užbaigęs Druskinin-
kų teniso centras iki 2024 metų 
birželio 1-osios savo lėšomis tu-
rėjo įrengti du tarptautinius reika-
lavimus atitinkančius uždarus te-

niso aikštynus, taip pat pastatyti 
oro uosto administracinį pastatą 
su komercinės paskirties patal-
pomis. Druskininkų teniso centrui 
žemės sklypą išnuomojusi savi-
valdybė praėjusių metų sausį iš-
davė ir statybos leidimą. Dėl skly-
po Mizarų gatvėje ginčų teisme 
yra buvę ir anksčiau. Šioje vietoje 
yra buvęs kaimas, todėl buvo at-
siradę norinčiųjų susigrąžinti tu-
rėtą žemę. Bet savivaldybė teis-
muose įrodė, kad tai – valstybės 
išperkama ir negrąžintina žemė, 
nes sklypas įtrauktas į aerodro-
mų sąrašą. 

Siūlys pasidalyti žalą

 – Kokios žalos patirs mies-
tas, jei bus nuspręsta nugriau-
ti naują teniso aikštyną? – pa-
klausėme Druskininkų mero 
Ričardo Malinausko. 

– Žmonės, kurie į teniso aikšty-
ną investavo pinigus, anksčiau ar 
vėliau paprašys atlyginti žalą. To-
kiu atveju mes reikalausime, kad 
prie jos atlyginimo prisidėtų ir ki-
tos valstybės institucijos. Tai NŽT, 
kuri išnuomojo sklypą, Turto ban-
kas, kuris skelbė nuomos konkur-
są, Valstybinė teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcija (VTPSI), su 
kuria buvo derinami statybos lei-
dimai. Kiek žinau, į teniso aikšty-
ną jau investuota apie 160 tūks-
tančių eurų. Tuos pinigus reikės 
grąžinti. Verslininkai juk neda-
rė eksperimento „pažaiskime, o 
jei nepavyks, palikime“. Buvo su-
kurtas viešosios paskirties sporto 
objektas, kuris įeina į mūsų ben-
drą infrastruktūrą ir į mūsų mato-
mą miesto viziją, tačiau, pasiro-
do, mes nieko negalime spręsti. 
Kita vertus, mes prarandame vie-
tą, kuri buvo reikalinga kurortui. 
Tai yra traukos objektas, net ne-
kalbant apie artėjančias Pasaulio 
lietuvių žaidynes. 

– Kokių dar planų buvo aero-
dromo sklype?

 – Aerodromą turime jau 15 
metų, tik neaišku, kada jį pradė-
sime ir užbaigsime. Jis turėtų būti 
skirtas mažiems civiliniams orlai-
viams – turtingi žmonės į kuror-
tą galėtų atskristi privačiais lėktu-
vais. Tam reikia vietos lėktuvams 
parkuoti, o šalia – įvairių paslau-
gų – kavinių, daiktų saugyklų, gal 
net vaikų užimtumo centro. Kar-
tu norėjome šią teritoriją pritai-
kyti ir sporto reikmėms. Kai ren-
gėme projektą, buvau pakvietęs 
automobilių sporto profesionalą 
Darių Jonušį. Svarstėme, kad jei 
Druskininkuose būtų įrengtas kili-
mo ir tūpimo takas, jį būtų galima 
naudoti ir automobilių varžyboms, 
galbūt čia perkelti net 1000 kilo-
metrų lenktynes, nes nereikėtų 

uždaryti eismo. Viską derinome 
taip, kad sklypas būtų plačios pa-
skirties. Bet kažkas sėdi Vilniuje ir 
už ordiną nusprendžia, kad Drus-
kininkus reikia sunaikinti. 

– Gal visus sprendimus ku-
rorto savivaldybė turėtų derinti 
su prokuratūra? 

– Kam reikalinga savivaldybės 
taryba, kuri pagal savo funkcijas 
priima sprendimus, ką ir kokiame 
Druskininkų teritorijoje esančia-
me sklype statyti? Mūsų prašymu 
Turto bankas paskelbė konkur-
są, mes atrinkome sklypo valdy-
toją, kuris investavo savo pinigus, 
sukūrė viešąjį interesą atitinkan-
tį objektą, o dabar mes su Gene-
raline prokuratūra aiškinamės, ar 
jo reikia, ar ne. Prokuratūra nu-
sprendžia, kur Druskininkuose 
yra kurortinė zona, kur kurortinė 
juosta ir kas kur turi stovėti. Lygiai 
toks pat absurdas ir afera buvo 
padaryta su pastatu, stovėjusiu 
prie Vijūnėlės tvenkinio, kur nėra 
nei kurortinių zonų, nei juostų, nei 
draustinių. Teniso aikštynas – ne 
vienintelis pastaruoju metu žlug-
domas projektas. Lietuvoje turime 
paties liūdniausio lygio vandens 
slidinėjimo trasas. Tai reikalinga 
paslauga ir traukos objektas, to-
dėl nutarėme Druskininkuose, Vi-
jūnėlės tvenkinyje, įrengti pačias 
geriausias trasas. Bet VTPSI stai-
ga nutarė nederinti detaliojo pla-
no, nes jiems pasiskundė vietos 
politikai. Į to skundo argumentus 
savivaldybė atsakinės jau trečią 
kartą. 

Palangoje – akli 
Kad saugomoje zonoje stato-

mas gyvenamasis namas, buvo 
akivaizdu dar 2008 metais. Tuo-
met įsikišus Aplinkos ministerijai 
statybos buvo sustabdytos, bet 
po dešimtmečio nei statybų ins-
pektoriai, nei prokurorai jokių pa-
žeidimų nebeįžvelgė. Nors pas-
tatas stovi pajūrio juostoje, kur 
teisės aktais draudžiamas net 
trumpalaikis apgyvendinimas, 
prokurorai nieko nelegalaus ne-
nustatė. Dušinių statybos teisė-
tumą Klaipėdos apygardos pro-
kuratūra vertino net tris kartus. 
Visais atvejais įstatymų pažeidi-
mų neaptiko ir ginti viešąjį intere-
są atsisakė. Palangos savivaldy-
bė vadinamųjų dušinių savininkę 
N.Zolotnitskają bandė nubaus-
ti bent už tai, kad pastatas nau-
dojamas ne pagal paskirtį. Tačiau 
Klaipėdos apygardos teismas pa-
naikino pastato savininkei skirtą 
140 eurų baudą ir įpareigojo sa-
vivaldybę atlyginti 1500 eurų sie-
kiančias bylinėjimosi išlaidas. 

„Lietuvos rytas“ 2022-01-25 

Prokurorai užsimojo dar vieną statinį Druskininkuose 
sulyginti su žeme

Druskininkų pakraštyje įrengtą teniso aikštyną, taip pat reikalingus pastatus prokurorai jau 
paprašė nugriauti/ Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Prieš dvejus metus, panaikinus statybos leidimus, Druskininkuose buvo nugriautas 
Vijūnėlės dvaru vadintas pastatas/Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Ričardas Malinauskas/Vlado Ščiavinsko nuotrauka
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– Mokykla yra labai geroje geo-
grafinėje pozicijoje, kurioje galima 
taikyti Darnaus vystymosi progra-
mos projektines veiklas, panaudo-
ti kultūros paso galimybes, derin-
ti skaitmeninį ir patyriminį ugdymo 
turinį. Ateinu su labai aiškiu prio-
ritetu – ugdymo proceso pritaiko-
mumu šiuolaikiniam vaikui. Kon-
krečias vizijas pateikti sunku, reikia 
pagyventi bendruomenėje, ją pa-
žinti, išsigryninti jų stipriąsias ir to-
bulintinas puses.

– „Saulės“ mokykla garsi 
ir tuo, kad čia daug dėmesio 
skiriama vaikams su specia-
liaisiais poreikiais.

– Įtraukiojo ugdymo užtikrini-
mas yra būtina sąlyga. Ir kuo 
jis kokybiškesnis, tuo lengviau 
specialiųjų poreikių vaikams 
plėtoti kompetencijas. Visuo-
menėje specialiųjų poreikių vai-
kų skaičius auga progresuojan-
čia tvarka, tad ši mokykla turi ne 
tik specialistų komandą, bet ir 

tokiems vaikams pritaikytas er-
dves. O aš esu pasirengusi skirti 
dėmesį ne tik specialiųjų porei-
kių, bet ir ypatingai gabių vaikų 
autentifikavimui, jų ugdymui bei 
vaikų, turinčių mokymosi sunku-
mų ir spragų, motyvavimui. 

– Kokios, Jūsų manymu, 
„Saulės“ mokyklos stiprio-
sios pusės?

– Turbūt kalbėti apie šios įstai-
gos stipriąsias puses būtų etiš-

ka, padirbėjus čia bent pusme-
tį. Dalis jų nuskambėjo prieš 
tai pateiktuose atsakymuose. 
Mano svajonė ir noras – kad ji 
būtų stipri laimingais motyvuo-
tais vaikais, profesionaliais ug-
dytojais, susitarimais. Norisi, 
kad „Saulės“ mokykloje būtų 
gera ir saugu visiems.

– Kaip vertinate Druskinin-
kų švietimo sistemą?

– Veikla Lietuvos ikimokykli-
nių įstaigų vadovų asociacijoje 
bei vadybinė darbo patirtis leido 
pažinti šalies švietimo sistemą 
iš arčiau. Nenorėčiau vertinti 
Druskininkų švietimo sistemos, 
nes ji, kaip ir visoje Lietuvoje, 
kintanti, mums, švietimo atsto-
vams, kelianti daug iššūkių, pri-
verčianti permąstyti daug verty-
binių dalykų.

– Ar bendrauja Druskinin-
kų švietimo įstaigos? Ar yra 
bendrų projektų?

– Kadangi įstaigų nėra tiek 
daug, ta bendrystė labai tvari. 
Juolab, kad mes visi esame su-
siję: ikimokyklinės įstaigos per-
duoda vaikus mokykloms, ne-
formaliojo ugdymo įstaigoms. 
Tad dalijimasis bendromis vei-
klomis, erdvėmis ir net speci-
alistais yra savotiškas įstaigų 
veiklos tęstinumas. Projekti-
nė veikla, bendros edukacinės 
aplinkos, maži atstumai leidžia 
efektyviai bendrauti ir bendra-
darbiauti. 

– Jau keletą metų gyvenate 
Druskininkuose. Ar jau jau-
čiatės tapusi kurorto ben-
druomenės dalimi?

– Man patinka Druskininkuo-
se gyventi. Ramesnis gyveni-

mo tempas, atidūs vienas kitam 
žmonės ir kerinti gamta. Manau, 
pavyko įsilieti į vietos gyvenimą, 
kuris pastebimai kitoks nei di-
dmiestyje. 

– Kas Jus labiausiai žavi 
Druskininkuose?

– Turbūt labiausiai žavi gamta, 
grynas oras ir transporto kamš-
čių nebuvimas. 

– Kaip dažniausiai leidžia-
te laisvalaikį? Kokių pomėgių 
turite?

– Iš tikrųjų aš labai gerai jau-
čiuosi ir darbe – juk dirbu labai 
mėgstamą darbą. O savo lais-
valaikį skiriu knygoms, kelio-
nėms. Dar man patinka dėlioti 
deimantinius paveikslus. Ir, ži-
noma, branginu su artimaisiais 
drauge praleistą laiką. 

– Esate trijų dukrų mama.
– Vyriausiai mano dukrai Gre-

tai – 28, Monikai – 24, o jaunė-
lei Mildai eina dvylikti. Būtent 
ji man padeda iš labai arti pa-
matyti šių dienų švietimo aktu-
alijas. 

Iš tikrųjų esu pati laimingiausia 
mama. Dukros yra mano rams-
tis. Dar daugiau laimės suteikia 
tai, kad ne tik pati esu mama, 
bet dar turiu gyvą savo mamą. 
Visos mes esame labai artimos. 
Taigi ir kelias, vedantis iš Drus-
kininkų į Kauną, kuriame gyve-
na mama, dabar man yra pa-
grindinis.  

– Didžiausias palinkėjimas 
sau, einant naujas pareigas? 

– Stiprybės, sveikatos ir švie-
sos. 

Kalbino Laima Rekevičienė

Naujoji „Saulės“ mokyklos direktorė L. Bagdanavičienė: 
„Norisi, kad mūsų mokykloje būtų gera ir saugu visiems“

L. Bagdanavičienė; „Mano svajonė ir noras – kad mokykla būtų stipri laimingais motyvuotais vaikais, profesionaliais ugdytojais, susi-
tarimais“ /Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Ateinu su labai aiškiu prioritetu – ugdymo proceso pritaikomumu šiuolaikiniam vaikui“, – sako L. Bagdanavičienė/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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Tvarkingi ir atsakingi žmo-
nės rūpinasi aplinka, kurioje 
gyvena, nesvarbu, ar tai būtų 
nuosavas būstas, ar savival-
dybės suteikta pastogė. Vie-
čiūnų savarankiško gyveni-
mo namų gyventojai savo 
iniciatyva nusprendė pagra-
žinti erdves, kuriose gyvena.

Kaip pasakojo Druskininkų sa-
vivaldybės Socialinių paslaugų 
centro direktorė Žaneta Jage-
lavičienė, praėjusių metų pa-
baigoje nepavyko rasti staty-
bininkų, kurie galėtų nudažyti 
Viečiūnų savarankiško gyveni-
mo namų bendro naudojimo pa-
talpas.

Tada buvo organizuotas gy-
ventojų susirinkimas, kurio metu 
priimtas sprendimas, kad, vado-
vaujant direktoriaus pavaduoto-
jui Aurimui Peleckui ir prižiūrint 
socialinei darbuotojai Marijai 
Jurevičienei, dažymo darbus at-
liks patys šių namų gyventojai.

Buvo nuspręsta, kad moterys 
atliks paruošiamuosius dažymo 
darbus, išvalys patalpas, o vyrai 
dažys. Kaip tarė, taip ir pada-
rė – keturi šių namų gyventojai 

savarankiškai atliko koridoriaus 
dažymo darbus, ir patalpos nu-
švito naujomis spalvomis ir jau-
kumu.  

„Didžiuojamės ir dėkojame Ju-
liui Treigiui, Artūrui Filipavičiui, 
Eimantui Surdokai ir, deja, jau 
mirusiam Gintautui Markelioniui 
bei šių namų moterims, prisi-
dėjusioms prie parengiamųjų ir 
baigiamųjų darbų“, – kalbėjo Ž. 

Jagelavičienė..
Druskininkų savivaldybės So-

cialinių paslaugų centras Vie-
čiūnuose ir Leipalingyje teikia 
apgyvendinimo paslaugas sa-
varankiško gyvenimo namuo-
se. Ten asmenims (šeimoms), 
kuriems nereikia nuolatinės, in-
tensyvios priežiūros, sukurtos 
namų sąlygos ir yra galimybė 
savarankiškai tvarkytis savo as-

meninį (šeimos) gyvenimą.
Viečiūnų savarankiško gyveni-

mo namuose, esančiuose Ver-
pėjų g. 4, socialinės priežiūros 
paslaugos teikiamos 17 suau-
gusiųjų ir 3 vaikams.

„Savarankiško gyvenimo na-
muose prieglobstį rado žmonės, 
kuriems reikalinga pagalba tam, 
kad galėtų savarankiškai gy-
venti visavertį gyvenimą. Ir koks 

džiaugsmas, kai matai, kad pa-
galbos reikalingi žmonės ima 
gyvenimą į savo rankas, patys 
padeda vieni kitiems ir jaučiasi 
šių namų šeimininkais – rūpes-
tingais, paslaugiais, draugiš-
kais, atvirais“, – kalbėjo Ž. Ja-
gelavičienė. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Nors Druskininkuose bedar-
bių gretos nėra labai gausios, 
tačiau jau ne vienerius metus 
besitęsianti pandemija apri-
bojo kurorto verslų apimtis 
ir padidino bedarbių skaičių. 
Druskininkų savivaldybės 
administracija nuolat rūpina-
si naujų darbo vietų kūrimu ir 
užimtumo skatinimu, negai-
li tam lėšų ir priemonių, kas-
met įgyvendina užimtumo di-
dinimo programas.

Nedarbas – sudėtinga eko-
nominė ir socialinė problema, 
neigiamai veikianti ir atskirus 
asmenis, ir Druskininkų savival-
dybę, ir visą šalį. Nedarbo soci-
alinės ir ekonominės pasekmės 
pasireiškia visose visuomenės 

gyvenimo srityse. Su sunku-
mais darbo rinkoje ypač susidu-
ria žemą išsilavinimą ir kvalifika-
ciją, nepakankamą darbo patirtį 
turintys asmenys, kaimo gyve-
namųjų vietovių gyventojai, ku-
riems sunku vietinėje darbo rin-
koje rasti turimą kompetenciją 
atitinkantį darbą.

Praėjusį pirmadienį sušauk-
tame Druskininkų savivaldybės 
tarybos posėdyje buvo patvirtin-
ta Užimtumo didinimo programa 
2022-iems metams, kurioje nu-
matytos net trys užimtumo ska-
tinimo priemonių grupės. 

Kaip teigė šią programą pri-
stačiusi Savivaldybės adminis-
tracijos Ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėja Agnė Bara-

nauskaitė, programa susideda 
iš trijų dalių: Programos I dalis 
– visuomenei naudingos veiklos 
programa; programos II dalis – 
ES struktūrinių fondų lėšomis 
remiamas pilotinis projektas; 
programos III dalis – jaunimo 
verslumo ugdymo ir integracijos 
į darbo rinką programa. 

Programos I dalies tikslo 
įgyvendinimui numatomos 
vykdyti šios priemonės:

1. Valstybinėje žemėje esan-
čių žaliųjų plotų, gėlynų, želdi-
nių ir kitų viešųjų erdvių valymo 
ir priežiūros laikino pobūdžio 
darbai (pakelėse esančių krūmų 
šalinimas, šienavimas, šiukš-
lių rinkimas, gėlių sodinimas ir 
priežiūra, nukritusių lapų ir snie-
go valymas bei kiti laikino pobū-
džio darbai).

2. Valstybinėje žemėje esan-
čių vandens telkinių pakrančių, 
poilsio zonų, maudyklų valymo, 
tvarkymo, priežiūros laikino po-
būdžio darbai.

3. Užterštų, bešeimininkių, ne-
prižiūrimų teritorijų, stichiškai 
susidariusių sąvartynų valsty-
binėje žemėje valymo ir priežiū-
ros laikino pobūdžio darbai.

4. Istorijos ir kultūros pavel-
do objektų, valstybinėje žemė-
je esančių neveikiančių kapinių 
priežiūros laikino pobūdžio dar-
bai.

5. Valstybinėje žemėje esan-
čių miškų ūkio pagalbiniai laiki-
no pobūdžio darbai.

6. Socialinės, sveikatos prie-
žiūros ir visuomeninės paskir-
ties objektų, esančių valstybi-
nėje žemėje, teritorijų tvarkymo 
laikino pobūdžio darbai.

7. Pagalba teikiant socialines 
paslaugas.

8. Kiti visuomenei naudingi 
darbai.

Pirmajai programos daliai skir-
ti 206,8 tūkst. eurų, iš jų: Lietu-
vos Respublikos valstybės biu-
džeto specialioji tikslinė dotacija 
– 61,1 tūkst. Eur. ir 145,7 savi-
valdybės biudžeto lėšų. Įgyven-
dinus šią programą numatoma 
įdarbinti 85 bedarbius. 

2020-2022 metais Druskininkų 
savivaldybė kaip partneris daly-
vauja įgyvendinant valstybės 
projektą, skirtą užimtumo ska-
tinimo ir motyvavimo paslaugų 
nedirbantiems ir socialinę para-
mą gaunantiems asmenims mo-
deliui įgyvendinti, finansuojamą 
Europos socialinio fondo lėšo-
mis. 

Projekto tikslas – padidinti as-
menų, turinčių ilgalaikio be-
darbio statusą, užimtumą, in-
vestuojant į tas paslaugas ir 
aktyvios darbo rinkos politikos 

priemones, kuriomis siekiama 
suteikti ir tobulinti šių asmenų 
profesinę kvalifikaciją ir kompe-
tencijas, ugdyti praktinius įgū-
džius, skatinti teritorinį judumą, 
taip pat spręsti jų socialines pro-
blemas bei didinti bedarbių mo-
tyvaciją įsidarbinti ar mokytis. 

Programos antrosios dalies 
įgyvendinimui skirta 104,1 tūkst. 
Eur. ES fondų lėšų. Šios dalies 
tikslinė grupė – 30 metų am-
žiaus ir vyresni, gaunantys pi-
niginę socialinę paramą bei ilgą 
laiką nedirbantys asmenys. Įgy-
vendinus šią programos dalį 
planuojamas 3 ilgalaikių bedar-
bių įsitvirtinimas darbo rinkoje. 

Pagal trečiąją programos dalį, 
kuri skirta 14-29 metų jaunimo 
integracijai į darbo rinką, skirta 
50 tūkst. Eur savivaldybės biu-
džeto lėšų ir numatoma įdarbin-
ti 150 jaunuolių. 

Jaunimo verslumo ugdymo ir 
integracijos į darbo rinką pro-
gramą Druskininkų savivaldy-
bė įgyvendina nuo 2017 metų. 
Ši programos dalis orientuota į 
jaunimo verslumo ugdymą ir pa-
galbą jauniems žmonėms, įgy-
jant praktinių įgūdžių.

Savarankiškų gyvenimo namų gyventojai pasijuto šių namų šeimininkais

Nedarbo problemų sprendimui – ypatingas Druskininkų 
savivaldybės dėmesys

Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojai savo iniciatyva nusprendė pagražinti erdves, kuriose gyvena, ir patys nudažė patalpas/Asmeninio archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldybės administracija nuolat rūpinasi naujų darbo vietų kūrimui ir už-
imtumo skatinimu, negaili tam lėšų ir priemonių, kasmet įgyvendina užimtumo skatinimo 
programas/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

– Registro duomenimis, 2022 m. sausio 1 d. Druskininkų savivaldybėje gyvenamąją vietą 
deklaravo 21 282 gyventojai. 

– Registruotas nedarbo lygis (bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų) 2022 
m. sausio 1 d. Druskininkų savivaldybėje sudarė 13,7 proc. (šalyje – 10,2 proc., Alytaus 
apskrityje – 11,8 proc.) ir, lyginant su 2020 m. sausio 1 d., sumažėjo 5,2 procentinio punkto 
(šalyje – sumažėjo 5,9 proc., Alytaus apskrityje – sumažėjo 6,8 proc.). 

– Vidutinis metinis bedarbių skaičius Druskininkų savivaldybės teritorijoje 2022 m.  
sausio 1 d. – 1541, iš jų: moterys – 613 (40 proc.), vyrai – 928 (60 proc.). 

– Iš visų 1541 bedarbių: vyresni kaip 50 metų – 743 (48 proc.); nuo 30 iki 49 metų – 630 (41 
proc.); jauni (16 – 29 metų) – 168 (11 proc.).

Violeta Grigorienė, 
Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja: 
„Sugrąžinti bedarbius į darbo 
rinką – pagrindinis Užimtumo 
tarnybos uždavinys. Tačiau 
savivaldybei rūpi, kad darbingo 
amžiaus asmenys, kurie 
iš tikrųjų ieško darbo (ne 
tik išmokų bei registracijos 
Užimtumo tarnyboje), turėtų 
galimybę aktyviai dalyvauti 
įvairiose užimtumo programose. Kasmet Druskininkų 
savivaldybės taryba patvirtina Užimtumo didinimo programą. Ši 
programa susideda iš trijų skirtingų dalių. Kiekviena programos 
dalis atliepia skirtingų socialinių ir amžiaus grupių asmenų 
(neįgaliųjų, jaunimo, darbinius įgūdžius praradusių asmenų ir 
kita ) poreikius ir galimybes užsiimti darbine veikla“.
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Šilkinė skarelė – aksesuaras, kuris tinka visoms: ir 
mažoms mergaitėms, ir brandžioms moterims. Garsi 
prancūzų darbužių dizainerė Coco Chanel yra sakiusi: 
„mada išnyksta, lieka tik stilius“. O stilingai moteriai 
prancūzė patarė niekada neišeiti iš namų be skarelės. 
Įgimtu stiliaus pojūčiu garsėjančios paryžietės šią pamoką 
išmoko tobulai. 

Pakylėja iki aukštosios mados
Pasak dizainerės Jolantos Talaikytės, sukūrusios skarelių 

dizainą su garsaus lietuvių dailininko M. K. Čiurlionio paveikslų 
atvaizdais, šilko skarelė yra amžina, bet kas kartą nauja, tradicijų 
ir laikmečio paženklinta klasika. Ji dera visomis progomis – ir 
prie iškilmingos, ir dalykinės, ir laisvalaikio aprangos. Kaip ją 
ryšėti – taisyklių nėra. Tai priklauso nuo nuotaikos ir fantazi-
jos. „Aprangoje gražu tai, kas padeda išreikšti save. Šiandien 
skareles ryšėti taip, kaip mūsų močiutės, irgi galima. Bet tam, 
kad jos atrodytų moderniai, reikalingas tam tikras kontekstas. 
Pridėjus šiek tiek išmonės ir gero skonio, paprasta skarelė bet 
kurios moters stilių gali pakylėti iki aukštosios mados. Skarelė 
jau seniai nebėra vien tik galvos apdangalas. Ja puošiamės 
vietoje segės, apyrankės, plaukų kaspino ar lankelio. Ja, tarsi 
dailininko teptuku paryškiname klubų liniją, pečius“, – pasakojo 
dizainerė. 

Meilės ir pagarbos kupina dovana
Šilko skarelės su M. K. Čiurlionio paveikslų atvaizdais, pasak 
J. Talaikytės, yra unikalios ne tik dėl to, kad jų dizainui pan-
audoti genialūs menininko kūriniai. Jos visada madingos dėl 
nepaprastai turtingo paveikslų spalvyno. Būtent spalvos pirmi-
ausiai patraukė meno žinovų, vertinusių paveikslus, dėmesį. 
Spalvų instituto „Pantone“ ekspertų paskelbtoje šių metų 
pavasario-vasaros spalvų paletėje vyrauja natūralios ir ramios 
gamtos spalvos, kurios viešpatauja M. K. Čiurlionio tapyboje. 
Sakoma, kad moterims niekada nebūna per daug gėlių, batelių 
ir šilkinių skarelių. Padovanota šilko skarelė su garsaus dai-
lininko paveikslo atvaizdu yra ir aksesuaras, kuriuo bus miela 
pasipuošti, ir prasmingas suvenyras, daug pasakantis apie 
žmogų, kuris ją dovanoja. Nes su skarele dovanojamas ir me-
nininko, tapusio Lietuvos kultūros simboliu, žvilgsnis į gyvenimą. 

www.avenueart.lt

Šilko skarelė 
kuria stilių

Madingas Čiurlionis. Šilkinė skarelė „Žvaigždžių sonata“

Sandra Giedrienė, 
Leipalingio progimnazijos  

specialioji pedagogė

Leipalingio progimnazi-
jos A. Volungevičiaus kraš-
totyros muziejuje iki kovo 4 
d. bus galima apžiūrėti Lei-
palingio progimnazijos 4 ir 
6 klasių mokinių Dominyko 
Vikniaus, Viktorijos Jurko-
nytės, Austėjos Burbaitės, 

Ugniaus Meiznerio, Godos 
Dumbliauskaitės, Emilijos 
Šoliūnaitės, Medos leščins-
kaitė, Viktorijos Markeliony-
tės fotografijų ekspoziciją. 
Parodos iniciatorė – Sandra 
Giedrienė.

Vaikų fotografijų paroda gimė, 
praėjus metams po to, kai apgy-
niau magistrinį darbą „Edukaci-
nės įtraukties procesai ugdyti-
nių bendruomenėje: foto balso 

perspektyva“. Šio darbo tikslas 
– taikant foto balso metodą, at-
skleisti edukacinės įtraukties 
procesus mokinių bendruome-
nėje, kai kartu ugdomi skirtingų 
poreikių vaikai. 

Kadangi dirbu Leipalingio pro-
gimnazijoje specialiąja pedago-
ge, savo baigiamojo darbo tyri-
mo dalyviais pasirinkau būtent 
šios mokyklos dabartinius ke-
tvirtos ir šeštos klasės mokslei-

vius, kurie tyrime dalyvavo kaip 
savanoriai. Siekiant suprasti be-
siformuojančius tarpasmeninius 
ryšius tarp vaikų, į tyrimą buvo 
įtraukti visi abiejų klasių moki-
niai, bet fotografijas užfiksavo ir 
kalbėjo apie jas tik dalis jų. 

Parodoje eksponuojama dau-
giau nuotraukų, nei jų buvo pa-
naudota baigiamajame darbe, 
tad ne po visomis pateikiamos 
autorių mintys. Nepavyko gau-
ti visų pokalbiuose dalyvavusių 
mokinių įamžintų vaizdų apie fo-
tografijas. Tyrimo duomenų su-
rinkimui buvo taikomas socio-
metrinis tyrimas, skirtas mokinių 
statuso grupėje kaitai įvertinti 
bei foto balso (Photovoice) me-
todas, leidęs identifikuoti įtrauk-
ties procesus mokinių bendruo-
menėje bei atskleisti gilesnius 
vaikų tarpasmeninius ryšius. 

Foto balsas – tai būdas papa-
sakoti apie savo gyvenimą, ro-
dant fotografijas ir kalbant apie 
jas. Pasak užsienio autorių, foto 
balso širdis – tai vaizdų ir žodžių 
maišymasis. Lietuvoje foto bal-
so metodas nėra paplitęs, o pa-
saulyje – plačiai žinomas ir nau-
dojamas įvairiuose projektuose 
bei tyrimuose. 

Parengiamajame etape vai-
kams buvo paaiškinta, kad 
jie galės fiksuoti jiems aktua-
lius objektus ir situacijas ugdy-
mo aplinkoje, vėliau buvo pra-
šoma pasirinkti jiems patiems 
aktualias nuotraukas, apie ku-
rias kalbės. Foto balso metodo 

vykdymo etape buvo bando-
masis pokalbis, kai dalyviai ga-
lėjo laisvai pasakoti apie visas 
fotografijas, o vėliau labiau kon-
centruotasi į ugdymo procesus. 
Remdamasi SHOWed metodu, 
uždaviau jiems nukreipiančius 
klausimus, kurie leido palaiky-
ti, praplėsti pokalbį, pagelbė-
jo mokiniams, pasakojant apie 
nuotraukas. Dalyviams apta-
riant nuotraukas, taikytas disku-
sijos metodas: vaikai rodė vieni 
kitiems nuotraukas, kalbėjo apie 
jas, uždavinėjo vieni kitiems 
klausimus, dalijosi savo patirti-
mi, žiniomis. Kai kurie mokiniai 
norėjo išgirsti kitų vaikų nuomo-
nę, turimas žinias, išklausyti jų 
patirtį. 

Abiejų klasių moksleivių pokal-
bių duomenys rodo, kad daly-
vavimas tyrime suteikė visiems 
mokiniams pasitikėjimo savi-
mi, tai juos privertė susimąsty-
ti apie savo klasės bendruome-
nę, savo vietą joje. Daugeliui tai 
buvo proga sulaukti ir teigiamo 
dėmesio, išreikšti savo nuomo-
nę, požiūrį į juos supančią aplin-
ką. Išryškėjo tokie edukacinės 
įtraukties procesai kaip pagal-
ba, empatija, dalijimasis savo 
patirtimi, įspūdžiais, žiniomis, 
santykių kūrimas, bendruome-
niškumas, nuotolinio mokymosi 
neigiama įtaka santykiams tarp 
mokinių, vaikų kūrybiškumas, 
gebėjimas ieškoti informacijos, 
patirtinis mokymasis.

Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejuje – 
moksleivių fotografijų paroda

A. Volungevičiaus kraštotyros muziejuje atidaryta 4, 6 klasių mokinių fotografijų paroda/Leipalingio progimnazijos nuotraukos
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Atsiminimai apie kino teatrą „Aidas“

Socialinio tinklo „Facebo-
ok“ paskyroje „Druskinin-
kų krašto praeitis, genealogi-
jos“ buvo paskelbtos kelios 
temos, kuriose druskininkie-
čiai pasidalino atsiminimais 
ir nuotraukomis apie kino te-
atrą „Aidas“.

Kino teatras architekto Vy-
kio Juršio buvo suprojektuotas 
1965 metais, jis vadintas soci-
alistinio modernizmo stilistikos 
objektu. Norėta, kad pastatas 
būtų vaizdingas, stengtasi iš-
ryškinti antrą aukštą ir stiklines 
langų juostas. Gelžbetoninį kino 
teatrą statę druskininkiečiai pri-
siminę, kad vienas iš suvirin-
tojų buvo Juozas Černiauskas 
juokavo, jog norintiems pasta-
tą sugriauti, reikės gerokai pasi-
stengti. Kino teatro statybvietėje 
savo vaikystės dienas praleidę 
druskininkiečiai stebėjosi, kokie 
tuo metu buvo bebaimiai, laipio-
ję pamatais, nenukritę ir nesu-
sižaloję. Anuomet atrodė, kad 
kino teatras skiria naujai atsi-
radusią Druskininkų miesto dalį 
nuo Senamiesčio.

820 vietų turintis kino teatras 
„Aidas“ pradėtas naudoti 1967 
metų birželio mėnesio pradžio-
je. Pirmieji lankytojai buvo pas-
tato statytojai. Jiems parodyta 
tuo metu nauja ir greitai išpopu-
liarėjusi sovietinė muzikinė kino 
komedija „Vestuvės Malinovko-
je“. 

Sovietmečiu Druskininkų kino 
teatras buvo priskirtas prie pir-
mos kategorijos kino teatrų – 
buvo vienas iš geriausių Sovietų 
sąjungoje. Pasižymėjo naujau-
sia aparatūra, puikia akustika 
ir plačiu, aukščiausios kokybės 
ekranu. Pasakojama, kad pa-
našų ekraną turėjo tik Vilniaus 
„Lietuva“. Kino teatro kolekty-

vas, kaip ir panašios įstaigos, 
dalyvavo taip vadinamame so-
cialistiniame lenktyniavime ir 
dėl šios priežasties skaičiuo-
davo lankytojus. Iki 1976 metų 
kino teatrą aplankė 720 356 lan-
kytojai, o 1977 metų pabaigo-
je džiaugėsi, sulaukę milijoninio 
lankytojo.

1977 metais kino teatrui „Ai-
das“ priklausė salės sanatori-
jose „Eglė“ ir „Lietuva“. Vasaros 
metu kino filmai buvo demons-
truojami 548 vietų kino teatre 
„Voveraitė“. Tuometis Druskinin-
kų kinų direktorius buvo Semio-
nas Averbuchas, kurorto kine-
matografijoje dirbęs nuo 1956 
metų. Druskininkų kino teatrų 
veteranas buvo inžinierius Ro-
mualdas Neifeldas, kuris kuror-
to kinematografijoje darbavosi 
nuo 1947 ar 1949 metų. Ma-
noma, kad Druskininkuose tais 
metais buvo įrengtas pirmasis 
stacionarus kino teatras „Spa-
lis“ su sale, talpinusia vos 250 
žiūrovų. Kino teatro direktorius 
turėjo savų privilegijų. 

Vakarinių kino seansų metu 
retai būdavo laisvų vietų. Vi-
suotinio „blato“ laikais S. Aver-
buvhas liepdavo neparduoti bi-
lietų į kelias, taip vadinamas, 
„direktoriaus“ vietas. Jas, kai 
demonstruodavo įdomesnį fil-
mą, užimdavo „savi“ arba pats 
S. Averbuchas. Kino filmų de-
monstravimas turėjo savotiš-
ką reglamentą. Kai kurių filmų 
žiūrovai laukdavo. Pasakojama, 
kad S. Averbucho pažintys pa-
dėdavo naujus filmus druskinin-
kiečiams pamatyti ankščiau už 
vilniečius. Kino teatre dirbo me-
chanikai Tadeuš Veikšner, Fran-
cas Lukoševičius, kontrolierė 
Albina Miliauskaitė.

Praėjusio amžiaus 8-ame de-

šimtmetyje kino teatras buvo 
bene didžiausias druskininkie-
čių traukos objektas. Pažintis 
su „Aidu“ prasidėdavo nuo in-
formacijos telefonu. Šiandien 
sunku įsivaizduoti, kad buvo 
telefono numeris, kuriuo pa-
skambinus, vyriškas balsas 
pranešdavo, kokie filmai bus 
demonstruojami konkrečią die-
ną. Su akcentu kalbantis vyras 
buvo kino teatro dailininkas Bu-
toko, kuris piešdavo reklaminius 
plakatus-kino teatro afišas. 

Sekmadieniais būdavo vaikų 
vidurdienio seansai. Popkornų 
nebuvo. Kažkam šventė prasi-
dėdavo vaistinėje, nusipirkus 
kelis pakelius gliukozės arba 
askorbo rūgšties buteliuką. Kino 
teatro klestėjimo laikotarpiu ei-
lės prie bilietų buvo „kilometri-
nės“. Bilietėlį buvo galima nu-
sipirkti vienoje iš trijų kasų. Kai 
kurie druskininkiečiai prisimena 
kasininkių vardus: Teresė, Vera, 
Mira. Tai buvo nuostabios mote-
rys – jos žinojo daugumos vaikų 
vardus, nes pažinojo tėvus.

Eilės ir vietos buvo žymimos 
skirtingais spalvotais pieštu-

kais. Bilietėliai, priklausomai 
nuo eilės ir seanso, kainuodavo 
nuo 30 iki 70 kapeikų. 

Atostogų metu į seansą vai-
kams įleisdavo už 10 kapeikų. 
Eilės į salę buvo didelės, tačiau 
žiūrovai įeidavo labai greitai. 
Žmonės prisimena bilietų tikrin-
toją – kantriąją Mikelionienę. 

Pirmame aukšte buvo kino te-
atro bufetas, kuriame visada 
būdavo ilga, „gyva“, labai grei-
tai slenkanti eilė. Druskininkie-
čiai dar prisimena skaniausias 
tuo metu valgytas dešreles su 
garstyčiomis ir duona, tinginį su 
kmynų arbata ar limonadu. An-
trame aukšte visada vykdavo 
neblogos parodos. Visi vaikš-
čiodavo ratu, šnekučiavosi. La-
bai panašiai, kaip per pertrauką 
mokykloje. 

Prieš kino seansą vaikams bū-
davo rodomas humoristinis kino 
žurnalas „Jeralaš“ (nuo 1974 
m.). Dažniausiai – kelios seri-
jos, rusų kalba. Kiekvienas siu-
žetas prasidėdavo pavadinimu 
ir animaciniu vaizdeliu. Muziką 
ir dainos žodžius, kuriais prasi-
dėdavo filmukas, visi prisime-
na iki šiol – „Berniukai ir mer-
gaitės, o taip pat jų tėveliai...“ 
Suaugusiems skirti kino sean-
sai dažniausiai prasidėdavo sa-
tyriniu kino žurnalu „Fitil“ (nuo 
1962 m.). Žurnalo užduotis – 
humoro forma kovoti su nega-
tyviomis apraiškomis sovietinė-
je visuomenėje: kyšininkavimu, 
girtuokliavimu, tinginiavimu, 
biurokratija, valstybinio turto 
vagystėmis. Dar būdavo doku-
mentiniai propagandiniai filmai 
apie „socializmo statybas“. Pa-
sitaikydavo, kad ir sekmadie-
niais, seanso vaikams metu, 
ekrane pasirodydavo dokumen-
tika apie tai, kaip „dirba darbo 
liaudis“. Tuomet salėje pasigirs-

davo švilpimas ir kojų trepsėji-
mas. Bet taip būdavo jau šiek 
tiek vėliau, devintame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje. 

Geriausiais kino teatro „Aidas“ 
laikais buvo filmai, į kuriuos žiū-
rovai skubėdavo po kelis kartus. 
Bene garsiausi – „Fantomas“ 
(1964 m.), „Zorro“ (1975 m.), 
„Nesugaunamieji keršytojai“ 
(1966 m.), „Vikingai“ (1958 m.) ir 
kiti. JAV meninį filmą „Makenos 
auksas“ (1969 m.), demonstruo-
tą nuo 1973 metų, kai kurie žiū-
rėjo apie dešimt kartų. Daugu-
ma prisimena ir indiškus filmus. 
Praleisti indišką filmą su jaudi-
nančia muzika ir įmantriu meilės 
siužetu mergaitėms buvo beveik 
nuodėmė.

Kino teatro veiklos merdėji-
mo laikotarpis prasidėjo, Lietu-
vai atgavus Nepriklausomybę. 
Tai sutapo ir su vaizdo magne-
tofonų atsiradimu. Keli mies-
to verslininkai už nedidelę kai-
ną mažose salėse demonstravo 
populiarius Holivudo filmus. O 
kino teatre buvo demonstruo-
jami ne visada įdomūs filmai. 
Buvo liūdna, kai į seansą atei-
davo vos 4-5 žiūrovai. 

Tačiau buvo organizuojamos 
parodos, įdomūs koncertai ir 
renginiai. Kino teatras į preky-
bos centrą virto palaipsniui. Pir-
miausia, parduotuvė buvo įkurta 
antrame aukšte, o paskui – ir ki-
tuose aukštuose.

Pagal druskininkiečių 
atsiminimus ir R.Jurgelionio 

straipsnį „Jubiliejiniais – 
milijoninis žiūrovas“ 1977-

01-20 Nr.9(3647), „Raudonoji 
vėliava“ parengė Valerijus 

Voroninas

Nuotraukos iš Teresos 
Igumnovos šeimos archyvo

DRUSKININKŲ KRAŠTO ISTORIJA

1973 m. Prie kino teatro informacinio stendo: 
kontrolierė Albina ir kasininkės V. Mikelionienė, 
T. Igumnova

T. Igumnova, kino teatro kasininkė

Kino teatro kolektyvo šeštadieninė talka. Pirmas iš dešinės – dailininkas M. Butoko, trečias iš 
dešinės, spėjama, operatorius R. Neifeldas

Kino teatro kolektyvas. Pirmas iš kairės, direktorius S. Averbuchas 1974 m., trys kasininkės: T. Igumnova,  
V. Mikelionienė, M. Strongina 

Kino tetaro kasininkės

Kino teatras „Aidas“, 1978 m
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Autoservisui reikalingas 
automobilių šaltkalvis 

remontuoti automobilių važiuokles.  
Reikalinga darbo patirtis. 

Tel. 8 612 68057

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

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950 Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

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

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-ekspedi-
toriai, turintys  „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės 

reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur. 
Tel. +37061630901

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Reikalingi tarptautinių 
reisų  vairuotojai-

ekspeditoriai, turintys 
„CE“ kategoriją.

Savaitės trukmės 
reisai.

Tel. +370 654 22201

Parduodamos arba nuomojamos požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,  

Gardino g. 56A name.  
Nuo 2022 m. brangs. Liko 3 vietos!

Tel. 8 677 72510

Brangiausiai perkame 
dirbamą arba apleistą 

žemę Druskininkų, Lazdijų, 
Varėnos savivaldybėse. 
Galime nupirkti skubiai.  

Tel. 8 676 26009

Kvalifikuoti statybininkai 
atlieka visus vidaus ir 

išorės apdailos darbus. 
Tel. 8 631 76783

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo 
pirminių dokumentų registravimo iki pilnos 

finansinės atskaitomybės sudarymo. 
Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų 

ruošimas bei pateikimas valstybinėms 
institucijoms, įmonės vadovybei, akcininkams. 

Bendradarbiavimas su mokesčius 
administruojančiomis institucijomis, 

buhalterinės apskaitos optimizavimas, procesų 
priežiūra, tobulinimas ir kontrolė.

Tel. 8 610 27212

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų 

grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.  
Tel. +370 618 61620

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Nupirkčiau 
Jūsų automobilį ar motociklą. 

Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 693 79935

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių supirkimas. 
Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio su 
kaušu, tralo automobiliams 

vežti nuoma. 
Tel. 8 628 75156

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“!
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RENGINIAI

Vasario 4 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejuje 
(M.K. Čiurlionio g. 59) vyks susitikimas „Į Druskininkų 
kurorto istoriją galima pažvelgti ir per vertimus“ su 
vertėja, apdovanota Šv. Jeronimo ir Metų vertėjo 
krėslo premijomis, Kavalieriaus Kryžiaus ordinu už 
nuopelnus Lenkijos Respublikai Irena Aleksaite. 
Renginyje būtina turėti Galimybių pasą ir dėvėti 
respiratorių!

Vasario 5-26 dienomis Amatų centre „Menų kalvė“ 
(M. K. Čiurlionio g. 27) – skulptoriaus ir tapytojo Jono 
Grundos kūrybos paroda „Kelionėse“. Susitikimas su 
autoriumi vyks vasario 26 d. 13 val.

PARODOS

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 59) veikia Gintaro Kraujelio tapybos paroda 
„Keršografija“

Iki vasario 18 d. Druskininkų miesto muziejaus 
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Onutės 
Zakarienės personalinė paroda „Svajonės ir 
sugrįžimai“

Užuojautos
Išeiname po vieną mes visi

per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –

dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Sutkų dėl mylimos sesers mirties.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai esu – mes esam, 
o aidas atkartojo kaip trumpai. (V.Aistis)

Į Amžinybę išėjo Liukrecija Šekštelienė. Netekome draugiškos ir nuoširdžios 
kolegės, jautrios, pareigingos ir profesionalios slaugytojos. Tegul netekties 

skausmą sumažina šviesus Jos prisiminimas ir nuoširdi mūsų užuojauta 
šeimai bei artimiesiems.

Druskininkų ligoninės kolektyvas

Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Po ilgos ir sunkios ligos mirus ilgametei slaugytojai Liukrecijai Šekštelienei, 
užjaučiame dukrą, sūnų, vyrą ir visus artimuosius.

Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus ir operacinės kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai 
užjaučiame Ireną Nedzinskienę. 

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ darbuotojai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,

o mirtis – nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)

Nuoširdžiai užjaučiame Moniką Kantaravičienę dėl mylimos sesers Julijos mirties.

Ona ir Andrius Aleksiūnai

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Dėl buvusios bendradarbės Marytės Kuliešienės mirties nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiriame dukrai Sonatai. Šią skaudžią netekties valandą 

telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybė!

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvas

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Druskininkuose  n uomojamos (200 i r 100 kv. m patal-
-

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“!
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2022.02.05 d.
Šeštadienis

2022.02.04 d.
Penktadienis

2022.02.06 d.
Sekmadienis

2022.02.07 d.
Pirmadienis

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Užtarėjas.
23:10 Įsibrovimas.
01:00 Priešas už vartų.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje. 
07.00 „Siaubingosios gamtos 

stichijos“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis. Palikimas.
23:35 Sukeisti žudikai.
01:20 „Didžiojo sprogimo teorija“.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 Bitės filmas.
11:15 Paskutinis Oro valdovas. 
13:20 Švilpiko diena.
15:30 Pasivaikščiojimas.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Monstrų ratai.
21:35 Pasiutusios šeimynėlės.
23:25 Vingiuotas kelias namo.
01:20 Užtarėjas.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Jadvy-
ga Juškytė-Širšė“.
08.30 Eko virusas. 

09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Vilniaus Babilonas”. 
11.00 „TV Europa pristato. Nepriklauso-
mybės kovų verpetuose. Kovos su ber-
montininkais“ . 
11.30 Grįžtantys. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Retrospektyva. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos miestai. 
04.20 „Zoologijos sodas“.
05.10 „TV Europa pristato. Nepriklauso-
mybės kovų verpetuose. Kovos su ber-
montininkais“ . 
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu“.

08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kova už būvį“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.
12:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:50 „Pragaro viešbutis“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Paranoja.
00:10 „Artemidė“. Žudikų viešbutis.
02:00 Snaiperis. Palikimas.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 Pelėdų karalystės sargai.
11:35 Ciucikas.
13:20 Sveiki atvykę į praeitį! 
15:30 Viskas tik prasideda.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:35 Betmenas prieš Supermeną. 
00:35 Paskutinis veidas.
03:05 Pasiutusios šeimynėlės.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė“.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Partizanų keliais. 
11.00 Vyrų šešėlyje. 
11.30 Bušido ringas. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina”.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Alfa taškas. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“. 
04.20 Misija: laukinė gamta. 
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Galiūnų Pasaulio ko-
mandinė taurė 2021.

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato I-
asis etapas. 
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.
12:15 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:30 „Pragaro virtuvė“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:50 Paranoja.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Mano tobulas gangsteris.
00:25 „Snaiperis“.
01:25 Betmenas prieš Supermeną. Tei-
singumo aušra.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.

06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
07.00 Kaimo akademija. 
07.30 „Aiškiaregė”.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „24/7“. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Mokonomika. 
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Čia mano sodas. 
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas .
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ – Kazanės „Unics“. 
22:00 Auksinis protas. 
23:25 Nešventieji.
01:00 Kleo nuo 5 iki 7.
02:30 Euromaxx.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas.
04:05 Išpažinimai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 

07:00 Minčiukų palėpė. 
07:30 Kentervilio pilies vaiduoklis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
12:00 Mažyliai laukinėje gamtoje.
12:55 Ledo žemė.
13:45 Stulbinami protai.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 2022. „Eu-
rovizijos“ nacionalinė atranka. 
22:40 Įvertink pasimatymą.
00:30 Almas Švilpa. Dedikacija Klaipė-
dai. 
02:10 Mažyliai laukinėje gamtoje.
03:00 Ledo žemė.
03:50 Smalsumo genas. 
04:15 Stulbinami protai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Minčiukų palėpė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Laukinis rojus.
12:55 Velsas iš paukščio skrydžio.
13:55 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis.
21:45 Marija Terezė 2.
23:20 Agirė, Dievo rūstybė.
00:55 Įvertink pasimatymą.
02:40 Laukinis rojus.
03:35 Velsas iš paukščio skrydžio.
04:30 Puaro.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 

06:10 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:40 „Monstrų viešbutis“.

07:10 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
07:40 „Farai“. 
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Galite pabučiuoti pamergę“.
11:40 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 TIESIOGIAI Žiemos olimpinių 
žaidynių atidarymo ceremonija.
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paryžiaus katedros kuprius“.
21:15 „Kapitonė Marvel“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Kapitonė Marvel“.
23:50 „Praeities šešėliai“.
02:20 „Pilies griūtis“.
04:10 „Kryžminė ugnis“.

06:00 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Snieglenčių sportas 
(Moterų akrobatinis nusileidi-

mas). Žiemos olimpinės žaidynės“.
09:45 „Slidinėjimas (Moterų 15 km skia-
tlonas). Žiemos olimpinės žaidynės“.
11:00 „Biatlonas (mišri estafetė 4 x 6 
km). Žiemos olimpinės žaidynės“.
12:30 „Šiuoliai su slidėmis (Vyrai, kva-
lifikacija). Žiemos olimpinės žaidynės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Šiuoliai su slidėmis (Vyrai, kva-
lifikacija). Žiemos olimpinės žaidynės“.
13:00 „Daktaras Dolitlis 4. Preziden-
to šuo“.
14:55 „Undinėlė“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių mū-
šis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK““.
21:30 „Vasaros paukščiai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Vasaros paukščiai“.
00:00 „Nemirtingieji“.
02:10 „Nakvynės namai“.
04:00 „Domino“. 05:55 „Dailusis čiuožimas“.

06:55 „Kalnų slidinėjimas 
(Vyrų greitasis nusileidimas). 
Žiemos olimpinės žaidynės“.

09:00 „Slidinėjimas (Vyrų 30 km skia-
tlonas). Žiemos olimpinės žaidynės“.
10:50 „Dailusis čiuožimas (Komandi-
nės varžybos, moterų trumpoji progra-
ma). Žiemos olimpinės žaidynės“.
12:00 „Akrobatinis slidinėjimas (Moterų 
mogulas, kvalifikacija). Žiemos olimpi-
nės žaidynės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Akrobatinis slidinėjimas (Moterų 
mogulas, kvalifikacija). Žiemos olimpi-
nės žaidynės“.
13:00 „Nuotykių ieškotojas. Midos skry-
nelės prakeiksmas“.
15:00 „Enderio žaidimas“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Dailusis čiuožimas 

(Komandinės varžybos, porų laisvasis 
šokis). Olimpinės žiemos žaidynės“.
07:45 „Kalnų slidinėjimas (Moterų didy-
sis slalomas). Olimpinės žiemos žaidy-
nės“.
09:55 „Dailusis čiuožimas (Komandi-
nės varžybos, moterų laisvoji progra-
ma). Olimpinės žiemos žaidynės“.
11:00 „Biatlonas (Moterų 15 km indivi-
dualios varžybos. Dalyvauja Gabrielė 
Leščinskaitė). Olimpinės žiemos žai-
dynės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Biatlonas (Moterų 15 km indivi-
dualios varžybos. Dalyvauja Gabrielė 
Leščinskaitė). Olimpinės žiemos žai-
dynės“.
13:00  „Beširdė“.
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 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Apgaulinga ramybė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Apgaulinga ramybė“.
00:50 „Bulis“.
01:50 „Gerasis daktaras“.
03:45 „Pasitikėjimas“.
05:00 „Bulis“.

03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.

17:15 „Lietuvis pas lietuvį“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Nepaprastas Enzo gyvenimas“.
21:45 „Transporteris“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Transporteris“.
23:40 „Karaliaus vardu 2. Du pasauliai“.
01:25 „Kapitonė Marvel“.

20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vyndarys. Kamoros gniaužtuose.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Sporto galia.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Muzikinis intarpas.
05:15 Ponių rojus.
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2022.02.08 d.
Antradienis

2022.02.09 d.
Trečiadienis

2022.02.10 d.
Ketvirtadienis

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Kova už būvį“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Prie-
nų „Labas Gas“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Sniegynų įkaitai.
23:20 „Juodasis sąrašas“.
00:20 „Kondoras“.
01:25 „Narkotikų prekeiviai“.
02:35 „Atsarginis prezidentas“.
03:20 „Atsarginis prezidentas“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
01.30 „Netikėtas teisingumas”.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 #NeSpaudai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nėra kur bėgti.
22:55 Sniegynų įkaitai.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „FTB“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Drumsti vandenys.
01:00 „Snaiperis“.
01:55 Dugnas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Vilniaus Babilonas“. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 Laikykitės ten. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Superbombonešis. Naikinti viską.
23:20 Nėra kur bėgti.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „FTB“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. 
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
10:40 „Keičiu žmoną“.
11:40 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais. 
07.00 „Siaubingosios gamtos 

stichijos“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 Oponentai.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išlikimo žaidimas.
22:50 Superbombonešis. Naikinti viską.
01:10 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:00 „FTB“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 „Pabandom iš naujo!“.
13:30 7 Kauno dienos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Vyndarys.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Sporto galia.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kernavės archeologinė vietovė. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Tai kur toliau? 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Eurolyga per LRT. 
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
„AS Monaco“–Kauno „Žalgiris“. 
23:00 Vyndarys. Kamoros gniaužtuose.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Sporto galia.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 

 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vyndarys. Kamoros gniaužtuose.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Sporto galia.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Kalnų slidinėjimas 

(Vyrų slalomas supermilžinas). Olimpi-
nės žiemos žaidynės“.
08:30 „Snieglenčių sportas (Paraleli-
nės slalomo supermilžino lenktynės, fi-
nalai). Olimpinės žiemos žaidynės“.
10:30 „Biatlonas (Vyrų 20 km individua-
lios varžybos. Dalyvauja Vytautas Stro-
lia, Tomas Kaukėnas, Linas Banys, Ka-
rolis Dombrovskis). Olimpinės žiemos 
žaidynės“.
12:30 „Dailusis čiuožimas (Vyrai, trum-
poji programa). Olimpinės žiemos žai-
dynės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Dailusis čiuožimas (Vyrai, trum-
poji programa). Olimpinės žiemos žai-
dynės“.
13:00 „Beširdė“.
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 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Paskutinės dienos Marse“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Paskutinės dienos Marse“.
00:40 „Bulis“.
01:40 „Gerasis daktaras“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:10 Olimpinės žiemos žai-

dynės.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
13:00 „Beširdė“.
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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22: 15 „Pamergė pagal užsakymą“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:30 „Kietasis būrys“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Kietasis būrys“.
00:55 „Bulis“.
01:55 „Elementaru“.

11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Dugnas.
00:20 „Snaiperis“.
01:20 Mano tobulas gangsteris.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

07:00 „Kalnų slidinėjimas (Moterų sla-
lomas. Dalyvauja Gabija Šinkūnaitė). 
Olimpinės žiemos žaidynės“.
10:00 „Šiaurės dvikovė. Olimpinės žie-
mos žaidynės“.
10:40 „Ledo ritulys (ROC – Šveicarija). 
Olimpinės žiemos žaidynės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Ledo ritulys (ROC – Šveicarija). 
Olimpinės žiemos žaidynės“.
13:00 „Beširdė“.
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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22: 15 „Pamergė pagal užsakymą“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Pamergė pagal užsakymą“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Pamergė pagal užsakymą“.
00:55 „Bulis“.
01:55 „Elementaru“.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Kapitonas Filipsas.
01:10 „Snaiperis“.
02:05 Drumsti vandenys.
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Meistras deda plyteles, laminatą, duris, klijuoja tapetus. 
Kiti santechnikos ir staliaus darbai.Tel. +37060643448

Transporto įmonei 
reikalingi tolimųjų 
reisų vairuotojai . 
Reisai savaitiniai: 
Lietuva-Olandija-
Belgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385

AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir 
techninis aptarnavimas, autodetalės.

Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu –  
10 % nuolaida darbams ir detalėms! 

Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Siūlome darbą  tolimųjų reisų vairuotojams-ekspe-
ditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas):

Lietuva – Benelux – Lietuva . 
Savaitės trukmės reisai. 

Tel. +37061630901

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose. 
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų 

įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. 
Tel. +370 618 61620

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-
ekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).  

Kontaktinis tel. +370 654 22201

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 
cm x 1 m 50 cm, centrinis ka-
tilas, kaina – 180 Eur, vyriškas 
dviratis su bėgiais, kaina – 50 

Eur. Tel. 8 616 48116

Brangiai perka senus gintaro 
karolius, gabalus, sages, 

pakabukus.  
Tel. 8 674 61 640

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

Vidaus apdaila, plytelių klojimas,  
laminato dėjimas. Tel. 8 622 33034

Superkame benzininius 
automobilius 

geriausia kaina.  
Tel. 8 648 18 770

Brangiai perka senus 
gintaro karolius, 
gabalus, sages, 

pakabukus.  
Tel. 8 674 61 640

Kasame šulinius, valome, giliname, darome 
šulinių apdailą. Tel. 8 622 73703

Miškas, mediena, 
malkos: rąsteliai, 
kaladės, kapotos. 

Pristatome 
nemokamai.  

Tel. 8 698 39795

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Statome pavėsines, terasas. Renovuojame namus, butus, 
sodybas. Dedame grindis, gipsą, plokštes. Dažome, tape-
tuojame. Įvairūs griovimo darbai. Įrengiame pirtis. Reno-
vuojame šiltnamius. Dengiame stogus. Tel. 8 605 42559 

Nuoširdžiai dėkoju nuostabiam Druskininkų ligoninės 
kineziterapeutui Justinui Radzevičiui .

Sveikatos ir geriausios kloties Jūsų gyvenime. 
Pagarbiai Julija Karlonaitė 

PADĖKOS

Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis: lietuvišką, 
svilintą, kaina – 2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 kg. 
Turime VERŠIENOS, AVIENOS, ĖRIENOS. Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad mėsa – LIETUVIŠKA.  
Atvežimas yra nemokamas.

 Tel.  8 607 12690

Daugelį metų Neravų g. 29 name buvo nemažai problemų 
dėl karšto vandens – tai jo būdavo, tai nebūdavo. Ir per 

šešerius metus niekas nesugebėjo įspręsti šios problemos. 
Laimė, problemą aptiko ir išsprendė UAB „Druskininkų butų 

ūkis“ inžinierius Antanas Malaškevičius.

Nuoširdžiai dėkojame jam, kad išsprendė mūsų 
problemą ir už tai, kad pagaliau ir vėl name yra 

karštas vanduo. 

Namo gyventojų vardu,  
Joana Baliukaitė ir Ana Ciglinskienė

Brangūs Darbo partijos nariai,
šiame etape lai kiekvienas mūsų būna šviesos, tiesos 
ir vienybės nešėjas – savo darbais, savo pilietiškumu ir 

bendruomeniškumu.
Vasario 14 d. 16 val. kviečiame visus susirinkti kavinėje „Alka“!

Kreiptis tel. 8 600 24377
Darbo partijos  iniciatyvinė grupė

Užsakymo Nr. MDR-340-01
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Asmeniniai skelbimai
Keičia 13 arų sklypą su namu (be 
vidaus darbų baigimo) į geros bū-
klės butą, ne aukščiau 3-io aukšto 
ir ne Gardino g. Tel. 8 670 64730

Nuoma

Išnuomojamas dviejų kambarių bu-
tas Merkinės gatvėje. Ilgam laikui. 
Tel. 8 615 43483

Išnuomojamas dviejų kambarių bu-
tas Merkinės g. Tel. 8 614 06001

1-2 asmenims nuomojamas 2 
kambarių, 40 kv. m butas 2 aukš-
te, M. K. Čiurlionio g. 81. Nuomos 
kaina – 250 Eur/mėn. ir komu-
naliniai mokesčiai. Namas buvo 
renovuotas. Imamas depozitas.  
Tel. 8 687 37575

Išnuomojamas butas M. K. Čiurlio-
nio g. Ilgam laikui, butas su baldais 
ir buitine technika. Tel. 8 687 53826

Ieškomos patalpos nuomai Druski-
ninkuose. Bus naudojamos maisto 
gamybai. Tel. +37068406066

Išnuomojamos 28 kv. m prekybos 
paviljono patalpos Ateities g. Yra 
vanduo ir kanalizacija, įmontuotas 
kondicionierius (šaltas-šiltas oras). 
Patalpos tik nuo kovo 1 dienos.  
Tel. 8 611 37633 

Sodų bendrijoje „Dainava“ (prie 
„Eglės“ sanatorijos) išnuomoja-
mas sodo namelio 1-as aukštas – 
100 Eur ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 675 61036

Išsinuomotų

Ieškau patalpų nuomai (apie 20 kv. 
m) darbui. Tel. 8 616 41038

Žemės ūkio produkcija

Parduoda grynaveislį Sufolko veis-
lės aviną, triušius – vokiečių dėmė-
tieji milžinai. Tel. 8 672 49828

Parduodu kviečius, traiškytus kvie-
čius, avižas, rugius, vikius, šiaudus 
ritiniais. Tel. 8 616 11588

Parduodu: bulves, ž. kviečius, ru-
gius, avižas, avižų-vikių mišinį ir 
šieną rulonais. Tel. 8 699 18639

Nekilnojamas turtas

Miesto centre, Taikos g. parduoda 
butą, yra balkonas, 53 kv. m, kaina 
– 60 000 Eur arba keičia į butą Vil-
niuje. Tel. 8 616 48116

Parduodamas 107, 34 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnuose, Li-
pliūnų g. 8J. Kaina – 18 900 Eur.  
Tel. 8 687 37575

22 arų namų valdos skly-
pas Viečiūnuose, puikus pri-
važiavimas, komunikacijos.  
Tel. 8 624 69222

Parduodamas 40 arų sklypas Vie-
čiūnuose, šalia miško, mokyklos, 
stadiono. Yra senas namelis ir ūki-
nis pastatas. Tel. 8 608 09252

Parduoda 2, 55 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą Vilkininkų kaime 
(apie 3 km nuo Leipalingio), 150 
metrų iki 2 ežeriukų. Kaina – 13 000 
Eur.Tel. 8 617 62483

Skubiai parduodamas 72 kv. m 
namas – 7, 13 arų sklype Leipa-
lingio miestelyje. Yra 15 kv. m ūki-
nės patalpos. Kaina – 16 000 Eur, 
kartu galima pirkti šalia esantį mū-
rinį pastatą su 1, 19 arų sklypeliu.                          
Kaina – 4 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Perka nekilnojamąjį turtą

Ieškomas pirkti 1-3 kamba-
rių butas Druskininkų mieste. 
 Tel. +370 624 24000

Pirkčiau garažą, domina įvairūs va-
riantai, gali būti didesnės kvadratū-
ros. Tel. +370 624 24000

Perka garažą, vieta nėra svarbi. 
Tel. 8 606 59756

Ieškomas pirkti 1 kamba-
rio butas Druskininkų mieste.  
Tel. 8 676 52837

Perka sklypą arba sodą su nameliu 
Jaskonyse, Raigardo sodų bendri-
jose. Tel. 8 604 41725

Ieškomas pirkti sodo sklypas ša-
lia Druskininkų ir garažas Bal-
tašiškėje. Gali būti apleistas.                                    
Tel. +370 628 75156

Keičia nekilnojamąjį turtą

Parduodu 2 viandotų vištas su 
gaidžiu ir 2 devynių mėnesių gai-
delius. Kaina derinama. Tel. 8 654 
99212

Transporto priemonės  
ir jų dalys

II-ojo „Golf“ variklis su pavarų 
dėže, priekiniai amortizatoriai su 
spyruoklėmis, labai geros būklės. 
Tel. 8 688 24300 

Parduoda „Citroen 5“, 2001 m., pil-
ka spalva, benzinas, 1,8 l, TA – iki 
2022 birželio mėn. Kaina – 1000 
Eur. Tel. 8 615 85383

„Nissan X-TRAIL“, 2006 m., odinis 
salonas, daug privalumų, rida – 
235 000 km. Tel. 8 656 38881 ir 8 
605 61520

„Audi 80“: 1988 m., 1,8 l, pilka spal-
va, benzinas, galiojanti TA. Tel. 8 
672 18787

Įvairūs daiktai

Dėvėtas vonios komplektas: kriau-
klė su koja, dviejų dalių vonios 
spintelė. Tel. 8 611 33589

Malkinės sandėliukas, lauko tuale-
tas (medinis), kreivuolių pavėsinė, 
ąžuolinis bufetas, minkštas sve-
tainės kampas. Tel. 8 656 38881  
ir 8 605 61520

TV priedėliai „TV STAR T7100“ 
– 18 Eur  ir „ENTELLBOX“ (užlen-
kiamas) –  15 Eur, TV sieninis laiki-
klis – 4 Eur, kineskopinių TV „Pa-
nasonic“ ir „Samsung“ distanciniai 
pulteliai nuo 3 Eur, „Scart“ laidai 
– nuo 2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ 
dalimis. Vaikiškas maniežas – 25 
Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 
Eur, seno modelio „Nokia“ įkrovi-
klis ir ausinukės po 2 Eur, vaikiški 
žieminiai batai, 34 dydis, kaina – 12 
Eur. Tel. 8 686 43600

Trijų durų spinta ir dvi pui-
kios būklės miegamojo lovos.  
Tel. 8 652 17391

Parduodu „SENA“ sauskelnes su-
augusiems – 7 lašai, vienam įpaka-
vime – 30 vnt. Tel. 8 672 70570

Gipso plokščių pakėliklis, galima 
išnuomoti, plytelių šlapio pjovimo 
staklės, patefonas su plokštelėmis, 
1950 m., ketaus krosnelė (buržui-
ka). Tel. 8 604 65850

Pigiai parduodu naujas knygas. 
Kaina – nuo 2 Eur. Tel. 8 682 40545

Elektrinė siuvimo mašina „Singer“ 
(brazilų gamybos), moteriški nauji 
kailiniai, 7 pavarų moteriškas nor-
vegiškas dviratis, rusiška sulanks-
toma lovelė, pakabinami šviestu-
vai. Tel. 8 630 87652

Parduodu mažai naudotą, ge-
ros būklės elektrinį bėgimo ta-
kelį „iWalk“. Kaina – 380 Eur.  
Tel. 8 616 47585

Parduodamos špižinės krosnies 
durelės su pelenine. Kaina – 15 

Eur, savadarbė centrinio šildymo 
krosnis, nauja, galima panaudoti 
kaip viryklę, kaina – 180 Eur, II-ojo 
„Golf“ variklis su pavarų dėže, labai 
geros būklės. Tel. 8 (3 13) 54697,  
8 688 24300 

Parduodu gintarinius papuošalus. 
Tel. 8 615 34634

Perka įvairius daiktus

Perka šaltkalvio stalą, spaustuvą ir 
priekalą. Tel. 8 626 55953

Ieško pirkti armatūros, įvairių ilgių ir 
storių. Tel. 8 602 28830

Brangiai perka senus eglutės žais-
liukus. Visus metus. Gali atvažiuoti 
į namus. Tel. 8 653 96521

Ieško eglutės žaisliukų: snieguo-
lių, senelių, girliandų, naujametinių 
atviručių, knygelių, kaukių, įdomių 
naujametinių fotografijų. Domina tik 
senesni. Tel.+37067065699

Perka tarybinį motorinį dvira-
tį „Riga“. Gali būti nevažiuojantis 
arba dalimis. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 633 90708

Miškas, mediena, malkos

Parduodame beržines, puši-
nes, alksnines, ąžuolines kapo-
tas malkas. Tel. 8 650 20402  
ir 8 636 76029

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 698 39795

Reikalinga 

Reikalingas apdailininkas vi-
daus ir išorės darbams atlikti.  
Tel. 8 679 70312

Ieško darbo

70 m. moteris ieško darbo.  
Tel. 8 615 34634

Dovanoja

Dovanoju baldus. Tel. 8 673 03404

Dovanoju maisto ruošos knygas. 
Tel. 8 615 34634

Dovanoju 11 kg kokybiško kačių 
maisto. Tel. 8 615 34634

Dovanoju senus baldus: sekci-
ją, lovą, žurnalinį stalą. Tel. 8 615 
87399

Dovanoja 4, 5 mėn. nuostabų gra-
žuolį katinėlį. Tel. 8 638 70199

Dovanoja nuostabius katinėlius. 
Tel. 8 628 60904

Rasta 

Prie Vytauto ir M. K. Čiurlionio ga-
tvių sankryžos rasti raktai. Tel. 8 
682 42712

Rasti akiniai prie „Iki“ parduotuvės. 
Tel. 8 (313) 52013

Kita

Mezgu šiltas, dailias šlepetes. Do-
vanoms ir ne tik. Kaina nuo 7 Eur. 
Tel. 8 651 11713

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 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); 
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemoka-
mai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

IEŠKAU ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS (1 HEKTARO 
PLOTO). GALI BŪTI MEDŽIŲ, AR NETOLI MIŠKO, ELEKTRA 
NEBŪTINA, IKI 30 KM NUO DRUSKININKŲ, IKI 3000 EUR. 

TIK RIMTI PASIŪLYMAI.  
SKAMBINTI PO 12 VAL. Tel. 8 628 09332
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