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Druskininkų „Lynų keliui“ – jau vieneri metai

Dar prieš keletą metų ma-
žai kas galėjo pagalvoti, kad 
iš miesto centro per Nemuną 
būtų  galima persikelti oro gon-
dolomis. Tačiau Druskininkai 
dar kartą įrodė, kad čia įgyven-
dinamos labai drąsios idėjos. 
Jau beveik dešimtmetį veikia 
Vandens parkas, nuo 2011-ųjų 
uždarų kalnų slidinėjimo tra-
sų kompleksas „Snow Arena“, 
o pirmąjį gimtadienį lapkričio 
27-ąją paminėjo pernai bendro-
vės „Kautros keltuvai“ atidary-
tas unikalus objektas – „Lynų 
kelias“. Savaitgaliais prie vie-
nu iš pagrindinių kurorto trau-
kos centrų tapusio „Lynų ke-
lio“ kasų nusidriekia žmonių, 
norinčių per Nemuną persikel-
ti oro gondolomis, eilės, o gar-
sas apie Druskininkuose siūlo-
mą smagią pramogą sklinda ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Juolab, kad UAB „Kautros kel-
tuvai“ jau metus eksploatuoja-
mas „Lynų kelias“ – vienintelis 
toks objektas Lietuvoje ir Bal-
tijos šalyse, panašus keltuvas 
yra tik Siguldoje (Latvija). 

Bendrovės „Kautros keltuvai“ 
direktorius Gintautas Pakusas 
džiaugiasi, kad „Lynų keliu“ jau 
persikėlė daugiau kaip 180 tūks-
tančių žmonių. „Praėjo pirmie-
ji sėkmingo, atraktyvaus, labai 
daug džiaugsmo ir šypsenų su-
kėlusio, geros nuotaikos suteiku-
sio darbo metai. Žinoma, veiklos 
pradžioje, kol vyko derinimo dar-
bai, būta nedidelių nesklandumų, 
tačiau mūsų teikiama paslauga 
visuomet buvo saugi ir patikima. 
Mūsų siūlomai pramogai tikrai la-
bai tinka pavadinimas „Lynų ke-
lias“ – keltuvas veikia puikiai, 

techniškai viskas sutvarkyta, dar-
bas vyksta sklandžiai, – pirmojo 
„Lynų kelio“ gimtadienio išvaka-
rėse pasakojo Gintautas Paku-
sas, pridurdamas, kad ta proga 
įmonė ketina nudžiuginti ir druski-
ninkiečius. – Galbūt yra žmonių, 
kurie ne kartą yra akimis palydė-
ję besikeliančias gondolas, tačiau 
jų dar neišbandė. Taigi labai no-
rime gimtadienio proga pakvies-
ti kiekvieną druskininkietį – pagy-
venusį ar jauną, mokinį ar senjorą 
– pasinaudoti galimybe, išsikirpus 
šios savaitės laikraščio „Mano 
Druskininkai“ kuponą, nuo gruo-
džio 5 iki 8 dienos „Lynų keliu“ į 
abi puses persikelti už simbolinį 
1 eurą. Keltuvai dirba ilgai – taigi 
pamatyti Druskininkus iš paukš-
čio skrydžio galima ir šviesiu pa-
ros metu, ir temstant. Pasinaudo-
kite tuo, mieli druskininkiečiai.“ 

Įmonės vadovas sakė, kad la-
bai gera matyti gerai nusiteiku-
sius „Lynų keliu“ besikeliančius 
žmones. Todėl kartu su kuror-
to viešbučiais, Vandens parku 
vis tobulinami rinkodaros projek-
tai, „Kautros keltuvai“ prisideda 
prie edukacinių programų, tarki-
me, ONE parko. Keltuvai prigyja 
Druskininkų kurorte. „Sulaukiame 
daug svečių iš įvairiausių šalių, 
manome, kad jų bus vis daugiau 
ir daugiau. Džiaugiamės bendra-
darbiavimu su Druskininkų sa-
vivaldybe. Dar kartą dėkojame 
druskininkiečiams už kantrybę ir 
supratingumą „Lynų kelio“ staty-
bos metu. Už partnerystę dėkoja-
me Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos ir Policijos pareigūnams. 
Kartu su Priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos vadovu Sigitu Ma-
tulevičiumi organizavome pra-

tybas, pasisėmėme žinių. Daug 
dėmesio skiriame prevencijai, tai-
gi smagu, kad visada jautėme mi-
nėtų tarnybų partnerystės ranką.

Manau, kad tūkstančiai žmonių 
norėtų atvykti į Druskininkus – te-
lieka juos sudominti. Tikimės, kad 
su „Snow Arena“ kartu sukursi-
me bendrą paslaugų paketą, ku-
ris bus patrauklus turistams“.

Kolektyvas – darnus ir drau-
giškas

Veiklą pradėjusi UAB „Kau-
tros keltuvai“ Druskininkuose su-
kūrė 12 darbo vietų. Dauguma 
bendrovėje dirbančių specialis-
tų – druskininkiečiai. „Džiaugiuo-
si, kad surinkome komandą kel-
tuvų aptarnavimui, specialistai 
baigė mokslus Šveicarijoje ir Ita-
lijoje, gavo sertifikatus, yra tei-
giamai įvertinti. Juk keltuvo įran-
ga yra šveicariška, o programinė 
įranga ir valdymo aparatūra pa-
gaminta Italijoje, o mūsų specia-
listai, iškilus problemoms, drąsiai 
gali kreiptis ir į italus, ir į švei-
carus, kad operatyviai išspręs-
tų visus galimus nesklandumus. 
Komanda pajėgi eksploatuoti su-
dėtingą įrenginį – „Lynų kelią“. 
Pas mus dirba  atsakingi ir labai 
pareigingi žmonės“, – kalbėjo G. 
Pakusas, pridurdamas, kad va-
sarą, kai bus aktyvesnis turizmo 
sezonas, ketinama pasitelkti dar 
daugiau žmonių. 

Vienas iš „Lynų kelio“ opera-
torių, Česlovas Tartainis, antri-
no direktoriui, kad jų kolektyvas 
labai draugiškas, žmonės – pui-
kūs, su jais malonu bendrauti ir 
dirbti: „Dirbti čia smagu. Nuolat 
bendraujame su žmonėmis, ten-
ka ir pajudėti, ir pabūti gryname 

ore. Ir, žinoma, galime grožėtis 
nuostabiais Druskininkų vaizdais 
iš paukščio skrydžio.“ Jo kolega 
Artūras Čiurlionis pasakojo, kad 
kiekvieną rytą patys „Lynų kelio“ 
operatoriai pirmiausia patikrina, 
ar viskas veikia nepriekaištingai, 
paruošia gondolas. Ir tik tada ke-
lia žmones. O keltis keltuvais pa-
tinka ir vaikams, ir suaugusiems, 
ir senjorams. Sudaryta galimybė 
„Lynų keliu“ keltis ir neįgaliems 
žmonėms, šeimoms su vaikų ve-

žimėliais. Daugiausia lankytojų 
sulaukiama savaitgaliais, o vasa-
rą eilės prie kasų driekiasi kas-
dien nuo ryto iki vakaro. 

Č. Tartainis sakė, jog žmonės 
mielai bendrauja su operatoriais. 
Pramoga jiems patinka – tokios 
aplinkui niekur nėra. Ypač pava-
sarį, kai matosi medžių ir augalų 
žaluma. Arba rudenį, kai medžiai 
nus idažo 
įvairiomis 
spalvomis. 4-5 psl.

„Lynų kelias“ tapo vienu iš labiausiai turistų lankomų objektų – savaitgaliais prie kasų nusidriekia žmonių, norinčių per Nemuną persikelti oro gondolomis, eilės/Roberto Kisieliaus nuotraukos



2016 m. gruodžio 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 81 2

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Gerbiama Elena Kvaraciejiene,

Nuoširdžiai sveikiname 97-
ojo gimtadienio proga. 

Nuėjote ilgą ir prasmingą 
gyvenimo kelią, su dide-
le  meile puoselėjote mūsų 
krašto tradicijas ir papročius, 
dirbdama mokykloje išugdėte 
ne vieną druskininkiečių kartą 
– bendruomenės širdyse esa-
te ir visada būsite išminties ir 
gerumo pavyzdys. 

Dėkodami už Jūsų nuveiktus 
darbus,  linkime kuo stipres-
nės sveikatos, prasmingų pri-
siminimų ir šviesių minčių. 

Druskininkų savivaldybės 
Taryba ir administracija

Druskininkų savivaldybės administracija perka dviejų kam-
barių butus, kurių bendras naudingas plotas turi būti ne ma-
žesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m. Druskinin-
kų mieste, šiose gatvėse: Veisiejų g., Vytauto g., Gardino g., 
Baravykų g., Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g., Šiltnamių 
g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.

Bendrabučio tipo butai, t. y., bendrabučio tipo kambariai su 
bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai 
bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose, ne-
bus perkami. 

Pirkimo dokumentus, susijusius socialinio būsto pirkimu, gali-
ma gauti iki 2016 m. gruodžio 14 d. 10.00 val., darbo dienomis ir 
darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 216 
kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, taip pat pir-
kimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje 
adresu www.druskininkai.lt.

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo terminas ir laikas: iki 
2016 m. gruodžio 14 d. 10.00 val., adresu: Druskininkų savival-
dybės administracija 216 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 
Druskininkai. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. 

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „In-
formaciniai pranešimai“ 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 93. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel.: (8 313) 
52 242, 52 866. 

Diskutuota apie UAB „Druskininkų 
butų ūkis“ darbo efektyvinimą

Ketvirtadienį Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė ir 
direktorės pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė kartu su Ūkio bei 
Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyrių specialistais susitiko su 
UAB „Druskininkų butų ūkis“ at-
stovais bei bendrovės Valdybos 
nariais ir aptarė bendrovės vei-
klą, darbo rezultatus ir jų efek-
tyvinimo galimybes. Susitikimo 
metu  aptartos bendrovės vei-
klos sritys bei jų tobulinimo gali-
mybės, diskutuota apie daugia-

bučių namų administravimo ir 
priežiūros darbus, renovacijos 
proceso  eigą ir iššūkius , svar-
bios informacijos pateikimą gy-
ventojams bei kitas aktualijas.

Susitikime akcentuota ben-
dravimo ir bendradarbiavimo 
su daugiabučių namų gyvento-
jais kokybė ir informacijos sklai-
dos užtikrinimas. „Suprantame, 
kad bendrovės darbų apimtys 
daugiabučių namų administra-
vimo ir renovacijos procese yra 
labai didelės, tačiau gyventojų 
noras gauti kuo išsamesnę in-

formaciją ir atsakymus į jiems 
iškylančius klausimus yra su-
prantamas ir pagrįstas, todėl 
ieškosime būdų, kaip dialo-
gą tarp bendruomenės ir UAB 
„Druskininkų butų ūkis“ specia-
listų padaryti dar efektyvesniu“, 
– po susitikimo sakė V. Jurge-
levičienė.

Susitikimo pabaigoje nutarta 
konsultuotis su tarptautinio ly-
gio audito kompanijomis, sie-
kiant tobulinti UAB „Druskininkų 
butų ūkis“ bendruomenei teikia-
mų paslaugų kokybę. 

Susitikimo metu  aptartos UAB „Druskininkų butų ūkis“  veiklos sritys bei jų tobulinimo galimybės, diskutuota apie daugiabučių namų 
administravimo ir priežiūros darbus, renovacijos proceso  eigą ir iššūkius, svarbios informacijos pateikimą gyventojams bei kitas aktua-
lijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkiečiai prisijungė prie 
Spalvoto meduolio dienos

Šeštadienį net 15-oje Lietuvos 
miestų, tarp jų – ir Druskinin-
kuose organizuota socialinė ak-
cija „Spalvoto meduolio diena“. 
Muzikiniame klube-restorane 
„Kolonada“ druskininkiečius ir 
kurorto svečius pasitiko  „Džiu-
gučiai“ bei VšĮ „Gelbėkit vaikus“ 
Druskininkų vaikų dienos centro 
ugdytiniai. Vaikai kvietė spalvo-
ta glazūra ir pabarstukais mar-
ginti meduolius ir prisidėti prie 
vaikų, augančių globos namuo-
se, svajonių išpildymo. Meduo-

liai su palinkėjimais ir surink-
tos lėšos bus skirtos Alytaus 
vaikų globos namuose gyve-
nantiems vaikučiams, o dailiau-
siai papuošti meduoliai keliaus į 
„Gražiausio meduolio“ konkur-
są.  Renginio pradžioje visus 
pasveikino ir vaikams saldžias 
dovanas įteikė šios socialinės 
akcijos ambasadorius Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius. 
Mero pavaduotojas kartu su vai-
kais spalvino meduolius ir dali-

nosi gera nuotaika.  
„Spalvoto meduolio akcijos” 

misija – kurti bendruomenę vie-
nijančią šventę, kurioje susirin-
kę vaikai ir suaugusieji kartu 
su globotiniais iš vaikų dienos 
centrų, globos namų, šeimynų, 
margintų meduolius, kurtų gar-
džias ir spalvingas dovanas, do-
vanotų vienas kitam džiaugsmą 
ir šilčiausias emocijas.

Spalvoto meduolio diena Drus-
kininkuose taip pat vyko ir kepy-
klėlėje „Boulangerie“.

Akcijoje kartu „Džiugučiais“ bei VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centro ugdytiniais dalyvavo ir mero pavaduotojas L. Ur-
manavičius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

GYVENTOJŲ DĖMESIUI: iki gruodžio 31 dienos pratęsia-
mas bandomasis važiavimas maršrutu „Druskininkai – 

Leipalingis“
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad ban-

domieji važiavimai maršrutu „Druskininkai-Leipalingis“ pratęsia-
mi iki gruodžio 31 dienos. Autobusas iš Druskininkų išvažiuos tuo 
pačiu laiku: 20:30 val. 

Bandomieji važiavimai vyks visas dienas, įskaitant ir savaitga-
lius. Bandomųjų važiavimu metu bus registruojami keleiviai. Jei-
gu bus pakankamas keleivių srautas, autobusas važiuos nuolat.

Posėdžiavo Alytaus 
regiono plėtros taryba

Antradienį  Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Malinaus-
kas, mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė da-
lyvavo Alytaus regiono plėtros ta-
rybos posėdyje. 

Posėdžio metu pritarta regioni-
nei komunalinių atliekų vietinės 
rinkliavos dydžio nustatymo me-
todikai, kuri bus taikoma nuo 2017 
m. paskirstant regioninius atlie-
kų kaštus savivaldybėms. Taip pat 
buvo pritarta Alytaus regiono plė-
tros 2014-2020 m. plano pakeiti-
mams, pristatyta informacija apie 
Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės 
regiono vietos veiklos strategiją. 

Alytaus regiono plėtros Tarybo-
je svarstyti klausimai dėl Europos 
Sąjungos lėšomis įgyvendinamų 
projektų, kurių realizavimas leis 
modernizuoti savivaldybių kultū-
ros infrastruktūrą bei kraštovaiz-
džio apsaugą.

Taryba pritarė ir papildomų lėšų 
skyrimui projektui „Vandens tie-
kimo ir nuotekų šalinimo infras-
truktūros rekonstravimas ir plėtra 
Druskininkų savivaldybėje“. 

Tarybai pristatytas ir analizuo-

tas visam Pietų Lietuvos regionui 
aktualus klausimas dėl dalyvavi-
mo projekte „Kraujasiurbių upinių 
mašalų populiacijos pokyčių ste-
bėjimas ir populiacijos reguliavi-
mas“. 2016 metais buvo atnaujinti 
upinių mašalų populiacijos tyrimai 
ir reguliavimo priemonių naudoji-
mas, projekto darbai 2016 metais 
buvo finansuojami Aplinkos ap-
saugos rėmimo programos ir Aly-
taus regiono savivaldybių lėšomis. 
Atsižvelgiant į tai, kad upinių ma-
šalų populiacijos reguliavimo prie-
monės pasiteisino ir kraujasiurbių 
upinių mašalų populiacijos regulia-
vimas leido išvengti žalingo krau-
jasiurbių upinių mašalų ekologinio, 
ekonominio poveikio ir neigiamos 
įtakos biologinei įvairovei bei žmo-
nių sveikatai, Tarybos posėdy-
je buvo nutarta, kad Druskinin-
kų savivaldybė teiks paraišką LR 
Aplinkos ministerijai, o visos savi-
valdybės padengs būtiną prisidėti 
prie projekto dalį, taip sprendžiant 
aplinkosaugines problemas. 

Alytaus regiono Plėtros tarybos 
posėdyje dalyvavo regiono savi-
valdybių merai, vicemerai, admi-
nistracijos specialistai. 
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Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė: „Savivaldos tikslas – 
skatinti pažangą ir investicijas“

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė ir Investicijų ir turto val-
dymo skyriaus vedėjas Algirdas 
Svirskas ketvirtadienį Vilniuje su-
sitiko su VšĮ „Investuok Lietuvo-
je“ regionų projektų vadovu Emi-
liu Ružele ir aptarė investicijų 
pritraukimo į Druskininkus gali-
mybes. Susitikimo metu pristatyti 
investuotojams siūlomi didžiausi 
Druskininkų savivaldybės objek-
tai: buvusios sanatorijos „Nemu-
nas“ patalpos, buvusio Viečiūnų 
fabriko patalpos ir buvusio rea-
bilitacijos korpuso pastatai, kal-
bėta apie pasiūlymų investuoto-
jams viešinimo galimybes. Kaip 
pažymėjo E. Ruželė, tarp VšĮ 
„Investuok Lietuvoje“ prioritetinių 
sričių yra paslaugų centrai, tech-
nologijos ir gamyba, kuriai vystyti 
iš Druskininkuose esančių objek-
tų tiktų Viečiūnų fabrikas – visus 
reikiamus duomenis apie galimy-

bes šį objektą išsinuomoti ar įsi-
gyti Druskininkų savivaldybės 
administracija artimiausiu metu 
pateiks VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 
specialistams. Projektus turizmo 

ir  sveikatinimo srityje E. Ruže-
lės teigimu galima būtų pabandy-
ti  sėkmingai įgyvendinti pasitel-
kiant viešo ir privataus sektoriaus 
partnerystę.  Druskininkų savi-

valdybės administracijos direkto-
rė Vilma Jurgelevičienė pabrėžė, 
kad Druskininkai visada pasisa-
ko už pažangius sprendimus ir 
ieško kompromisų tam, kad būtų 
pritraukiama kuo daugiau investi-
cijų: „Visomis išgalėmis siekiame 
savivaldybės ekonominio ir so-
cialinio vystymosi bei investicijų 
pritraukimo, todėl bendradarbia-
vimas su šios srities ekspertais, 
turinčiais ilgametę darbo patirtį 
su užsienio įmonėmis, yra labai 
naudingas ir reikalingas“. 

Po susitikimo su VšĮ „Inves-
tuok Lietuvoje“ projektų vado-
vu, savivaldybės administraci-
jos direktorė V. Jurgelevičienė 
ir  Investicijų ir turto skyriaus 
vedėjas A. Svirskas dalyva-
vo Lietuvos savivaldybių at-
stovams skirtoje konferencijo-
je „Kaip paskatinti investicijas ir 
augimą regionuose: savivaldos 
institucijų inovatyvumo ir efek-

tyvumo įtaka.“
Renginio metu savo sričių pro-

fesionalai iš VšĮ „Investuok Lie-
tuvoje“, jaunųjų profesionalų 
programos „Kurk Lietuvai“, ISM 
Vadybos ir ekonomikos universi-
teto, Lietuvos jaunųjų mokslinin-
kų sąjungos bei Sodros skaitė 
pranešimus viešojo sektoriaus 
darbo tobulinimo investicijų pri-
traukimo srityje klausimais: dis-
kutuota, kokių viešųjų paslau-
gų tikisi užsienio investuotojai, 
ką savivaldybės galėtų padary-
ti siekdamos pritraukti užsienio 
investuotojus ir skatindamos in-
vesticijų augimą. Renginyje ap-
tartos gerosios patirtys, kalbėta, 
kaip atrodo finansiškai motyvuo-
ta savivalda, visų Lietuvos savi-
valdybių vadovai ir administraci-
jos specialistai diskutavo, kaip 
pagerinti savivaldos institucijų 
darbą bei patrauklumą užsienio 
investicijoms. 

Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė 
pabrėžė, kad Druskininkai 
visada pasisako už pažan-
gius sprendimus ir ieško 
kompromisų tam, kad būtų 
pritraukiama kuo daugiau 
investicijų: „Visomis išga-
lėmis siekiame savivaldy-
bės ekonominio ir socialinio 
vystymosi bei investicijų 
pritraukimo, todėl bendra-
darbiavimas su šios srities 
ekspertais, turinčiais ilga-
metę darbo patirtį su užsie-
nio įmonėmis, yra labai nau-
dingas ir reikalingas“.

Akcija „Pradėk nuo savęs“ tęsiama: Tarptautinę Draugo dieną 
apdovanoti daugiausia knygų perskaitę bendruomenės nariai

Lapkričio mėnesį akcijos „Pra-
dėk nuo savęs“ sumanytojai 
druskininkiečius kvietė prisi-
minti skaitymo svarbą ir reikš-
mę, o švietimo įstaigos buvo 
raginamos prisijungti prie akci-
jos „Skaityk garsiai“. Lapkričio 
29 dieną akcijos rezultatai ap-
žvelgti Viečiūnų seniūnijoje or-
ganizuotame smagiame ren-
ginyje, kuriame Druskininkų 
savivaldybės dovanos įteiktos 
daugiausia knygų perskaičiu-
siems bendruomenės nariams. 
Laimėtojus padėjo išrinkti Vie-
šoji biblioteka, susumavusi, 
kiek knygų skaitytojai buvo per-
skaitę per pastaruosius metus. 
Simboliška, kad apibendrina-
masis renginys organizuotas, 
minint Tarptautinę Draugo die-
ną. „Džiaugiuosi, kad druskinin-
kiečiai ir seniūnijų bendruome-
nės turi skaitymo tradicijas, kad 
biblioteka yra tas kultūros židi-
nys, į kurį mielai susirenka įvai-
raus amžiaus žmonės, kad kny-
ga dažnam iš mūsų tampa tuo 
draugu, kuris pažeria patarimų, 
padeda nusiraminti ar praskai-
drinti nuotaiką“, – sakė dovanas 
skaitytojams įteikusi Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė.

Daugiausia knygų suaugu-
siųjų grupėje šiais metais per-
skaitė druskininkietė Virgi-
nija Šedienė, leipalingietė 
Vanda Sarnauskienė ir viečiū-
niškė Stasė Giedraitienė.

Mažųjų skaitytojų grupėje ak-
tyviausiai skaitė druskininkietė 
Agnė Matulevičiūtė, leipalingie-
tė Gabrielė Tiurninaitė ir vie-
čiūniškė Livija Ziniakaitė. „Atgi-
mimo“ mokyklos mokinė Agnė, 
paklausta kiek knygų perskai-
tė per metus, sakė negalinti su-
skaičiuoti, nes jų labai daug. La-
biausiai mergaitei patikusi knyga 
– Vytautės Žilinskaitės apysaka-
pasaka „Kelionė į Tandadriką“. 

Populiariausios metų knygos 
Druskininkų savivaldybės Vie-

šojoje  bibliotekoje buvo: N. 
Narmontaitės „Aktoriai, reži-
sieriai ir studentai. Ko nematė 
žiūrovai“; Sarah Jio „Gegužės 
pūga“ ir L. Gounelle „Dievas vi-
sada keliauja inkognito“. Vie-
šosios  bibliotekos Leipalingio 
padalinyje skaitomiausių kny-
gų trejetukas atrodo taip: I. Bui-
vydaitės „Nebaigta kalnų sa-
kmė“; G. Karaliūnės „Emos 
sala“, „Emos jūra“, „Emos pilis“ 
ir  R. Flick „Šiaurės Sachara“. 
Viešosios  bibliotekos Viečiū-
nų padalinyje skaitytojai labiau-
siai domėjosi šiomis knygomis: 
L. Moriarty „Nekaltas melas“; 
D. Chamberlain „Dingusi duktė“ 
ir T. Gerritsen „Ledinis šaltis“.  
Tarp mažųjų skaitytojų Drus-
kininkų savivaldybės Viešojoje  
bibliotekoje populiariausios kny-
gos buvo šios: J. Kinney „Nevy-
kėlio dienoraštis“; L. Žutautės 
„Kakė Makė ir svajonių gimta-
dienis“ bei L. Lowry  „Siuntėjas“.                                                                               
Viešosios  bibliotekos Leipalin-

gio padalinyje skaitomiausios 
buvo: H. Webb „Benamis katinė-
lis Murkius“; A. Lindgren  „Emi-
lis iš Lionebergos“ ir R. Renee 
Russell „Prietrankos dienoraš-
tis“. Viešosios  bibliotekos Vie-
čiūnų padalinyje jaunieji skaity-
tojai labiausiai domėjosi: C. ir 
H. Igguldenai „Pavojinga knyga 
berniukams“; K. Cooke „Pane-
lės knyga“ ir R. Renee Russell 
„Prietrankos dienoraštis“. 

Renginio metu pristatyta drus-
kininkietės, Druskininkų gidų 
grupės „Artelė“ vadovės Ta-
tjanos Zielinski sukurta knyge-
lė vaikams „Druskiuko pasakė-
lės“. Mažųjų renginio dalyvių 
laukė netikėta staigmena – su-
sitikimas su pasakėlių persona-
žu Druskiuku, kurį sukūrė Aušra 
Markevičiūtė. Knygelėje vaikams 
suprantama kalba pasakojama 
apie Druskininkų atsiradimą, ku-
rorto apylinkių legendas, o spe-
cialiai šiam projektui sukurta lėlė 
– Druskiukas nepalieka abejingų.

Renginio pabaigoje visų lau-
kė smagios kūrybinės užduotys 
bei kvietimas ir toliau dalyvauti 

akcijos „Pradėk nuo savęs“ ren-
giniuose, apie kuriuos bus pra-
nešta  artimiausiu metu.

Akcijos „Pradėk nuo savęs“ rezultatai apžvelgti Viečiūnų seniūnijoje organizuotame smagiame renginyje, kuriame Druskininkų savival-
dybės dovanos įteiktos daugiausia knygų perskaičiusiems bendruomenės nariams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Viešosios bibliotekos direktorė L. Žė-
kienė Savivaldybės dovaną įteikė vienai 
iš daugiausia knygų suaugusiųjų grupė-
je šiais metais perskaičiusiai V. Šedie-
nei/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Daugiausia knygų perskaičiusios druskininkietė A. Matulevičiūtė, viečiūniškės S. Gie-
draitienė ir L.  Ziniakaitė su Savivaldybės atstovėmis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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„Lynų kelio“ operatorė Milda Kly-
bienė pasakojo, kad oro gondolo-
mis per Nemuną keliasi įvairaus 
amžiaus žmonės iš skirtingų ša-
lių – ir iš artimojo užsienio, ir iš 
gana egzotiškų: „Žmonėms patin-
ka, sugrįžę dėkoja. O mes sten-
giamės padaryti viską, kad kelio-
nė jiems paliktų pačius geriausius 
įspūdžius“. 

Druskininkams kuria pridėti-
nę vertę

Kalbėdamas apie unikalų ir vie-
nintelį Lietuvoje „Lynų kelio“ pro-
jektą, Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas ne-
abejoja jo pridėtine verte Druski-
ninkams: „Lynų kelias“ yra vienas 
iš lankomiausių objektų Druski-
ninkuose. Tai – išskirtinis projek-
tas, kurį įgyvendinus, kurortas 
tapo dar patrauklesnis ir įdomes-
nis turistams bei miesto sve-

čiams. Nuolat ieškome ir toliau 
ieškosime būdų, kaip jau sukurtą 
poilsio ir pramogų infrastruktūrą 
padaryti dar patrauklesnę. „Lynų 
kelias“, kaip ir kiti mūsų projektai 
kuria pridėtinę vertę ir savivaldy-
bei, ir valstybei“. 

Kaip sakė Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, „Lynų kelias“ dar 
kartą parodė, kad tokie dideli pro-
jektai Druskininkuose pasiteisina: 
„Druskininkams šis projektas su-
teikė dar daugiau patrauklumo. 
Žmonės naudojasi galimybe pa-
sikelti į 45 metrų aukštį, pažiūrė-
ti į Druskininkus iš paukščio skry-
džio. Visų atsiliepimai yra puikūs. 
Lietuvoje dar nėra analogų ir, ma-
nau, negreitai bus. Tikrai labai 
džiaugiamės, kad toks projek-
tas įgyvendintas, džiaugiamės, 
kad atėjo toks stiprus partneris – 
UAB „Kautros keltuvai“. Aišku, čia 
jiems nauja veiklos rūšis, tikiuosi, 
kad ir jų, ir mūsų lūkesčiai turėtų 
išsipildyti. Jau dabar svarstome, 
kad viena iš priežasčių, šiemet 
nulėmusių turistų srautų augimą, 
galėjo būti ir „Lynų kelio“ atidary-
mas. Juk tai viena iš veiklos rūšių, 
kuria visada galima reklamuoti, 
Druskininkus.“  

Turizmo parodose – išskirti-
nis dėmesys ir „Lynų keliui“

Turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorius Rimantas Pa-
lionis pasakojo, jog pristatant 
Druskininkus turizmo parodose 
lankytojai būna maloniai nuste-
binti, pamatę, kad kurorto sten-
de atsiranda kalnų keltuvai – kaip, 
kodėl? Keliose parodose mūsų 
stende būtent „Lynų kelio“ vaizdai 

į vieną visumą sujungė Vandens 
parko, pirčių vaizdus su kalnų sli-
dinėjimo panorama. Ekspozicijos 
lankytojams kyla klausimas – kas 
čia per kurortas, jei matomi tro-
pikai, ir slidinėjimo trasa, ir kalnų 
keltuvas? Ir būtent „Lynų kelias“ – 
jungiantis vandens parko tropikus 
su „Snow Arenos“ arktika būna 
ta didžioji staigmena. Ypač kli-
entams, kurie Druskininkus žino, 
kaip klasikinį gydomąjį kurortą 
– dabar mes pateikiame ir naują 
koncepciją, naują idėją. 

„Lynų kelias“ tampa labai gra-
žus ekskursijos tęsinys Druski-
ninkų svečiams, kai į infoturus  
atvažiuoja žurnalistai iš įvairių 
šalių. „Pakilus lynų keltuvu, pa-
simato, kad mūsų miestas skęs-
ta medžiuose, gamtoje,  kad čia 
yra grynas oras. „Geros emo-
cijos, geri įspūdžiai apie miestą 
yra pati geriausia reklama, na, 
„Lynų kelias“ tokias emocijas ti-
krai suteikia“, – mintimis dalijosi 
R. Palionis. 

Paslauga - saugi
Oro gondolų valdymas yra auto-

matizuotas, sistema – kompiuteri-
zuota. „Lynų kelio“ įrangą sumon-
tavo Šveicarijos įmonė „Bartholet 
Maschinenbau AG“, kompiuteri-
nės įrangos branduolį – Italijos 
įmonė „Nidec“. 

„Lynų kelio“ serviso vadovas 
Ruslanas Revenka patikino, kad 
„Lynų kelio“ bei gondolų priežiū-
rai skiriama itin daug dėmesio, 
be to, šveicarai, dar projektuo-
dami, numatė  visas įmanomas 
avarines situacijas – nutikus bet 
kokiam incidentui, suveiktų stab-
džiai ir gondolos sustotų. Be to, 

keltuvo stabdymo sistemą sudaro 
keli stabdžių lygiai, todėl žmonės 
tikrai gali jaustis saugūs. Juolab, 
kad kiekvieną dieną, prieš pra-
dedant darbą, atliekamos nuodu-
gnios apžiūros, tikrinama, ar jis 
yra techniškai saugus. „Patikras 
atliekame kas dieną, taip pat at-
liekame privalomas patikras net 
kas valandą. Tikrina du meistrai ir 
aš asmeniškai“, – sakė „Lynų ke-
lio“ serviso vadovas.

„Jeigu lyja stiprus lietus, pakyla 
vėjas, gondolas stabdome. Svar-
biausia mums – žmonių saugu-
mas,“ – sakė R. Revenka. Jis pa-
sakojo, kad kartais lankytojams 
būna nedrąsu kilti „Lynų keliu“. 
Tačiau dažniausiai – tik į vieną 
pusę. Atgal sugrįžta kupini įspū-
džių, pamiršta baimes. Kiti taip 
įsidrąsina, kad ima pageidauti, 
jog ir gondolų grindys būtų ... per-
matomos.  

Pasak pašnekovo, „Kautros kel-
tuvai“ darbuotojams organizuo-
ja mokymus, gerinančius ben-
dravimo su klientais įgūdžius. 
Diegiamos naujovės, kad klien-
tams būtų suteikiama vis kokybiš-
kesnė paslauga.  

„Mūsų pastangas žmonės verti-
na. Iš klientų dažnai tenka išgirsti, 
kad „Lynų kelias“ yra bene geriau-
sia pramoga, kuri yra sugalvota 
Lietuvoje, – pasakojo R. Reven-
ka. – Iš tikrųjų „Lynų kelias“ vilio-
ja žmones. Keliasi ir tėvai su vai-
kais vėžimėliuose, ir slidininkai su 
visa amunicija, neatsisakome vie-
ną kitą dviratį pavėžėti pirmyn ir 
atgal.“  

Į Druskininkus – ir dėl „Lynų 
kelio“

Savaitgaliais norintieji pasimė-
gauti „Kautros keltuvų“ siūloma 
pramoga, pažvelgti į Druskininkus 
iš paukščio skrydžio turi ir eilėse 
pastovėti. Tačiau, visų kalbintųjų 
manymu, smagūs kelionės metu 
patirti įspūdžiai tikrai to verti.  

Druskininkų „Lynų keliui“ – atkelta iš 1 psl.

Keliantis „Lynų keliu“, atsiveria nuostabi Druskininkų gamtos panorama/Viliaus Rekevičiaus nuotraukos

A. Pajauris, Č. Tartainis: „Dirbti čia smagu. Nuolat bendraujame su žmonėmis, tenka ir 
pajudėti, ir pabūti gryname ore. Ir, žinoma, galime grožėtis nuostabiais Druskininkų vaiz-
dais iš paukščio skrydžio.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Robertas Šimonis, druskinin-
kietis, klubo ERZON narys:

„Gondolos yra pritaikytos ir ju-
dėjimo negalią turintiems žmo-
nėms, kurie noriai išmėgina šią 
pramogą. 

Esu druskininkietis, tad, vedinas 
kasdienos rūpesčių, retsykiais 
nepastebiu kurorto grožio. Juk 
dažnas skubame, nesustojame ir 
neįsižiūrime į mus supančią aplin-
ką. Tačiau, ramiai kildamas „Lynų 
keliu“, galėjau stebėti mano, este-
to, akiai įtaigų vaizdą iš kitokios – 
paukščio skrydžio perspektyvos. 
O kaip neįgalus, pasidžiaugsiu, 
jog mūsų kurorte viešintys liki-
mo broliai ir seserys apie šią pra-
mogą yra girdėję ir pamėgę. Taigi 
dažnas stengiasi ją išmėginti kuo 
greičiau.“

UAB „Kautros keltuvai“ direktorius G. Pakusas ragina druskininkiečius pasinaudoti gali-
mybe „Lynų kelio“ gimtadienio proga skelbiamos akcijos metu išmėginti šią pramogą vos 
už 1 eurą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

M. Klybienė: „Stengiamės padaryti vis-
ką, kad kelionė žmonėms paliktų pačius 
geriausius įspūdžius“./Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

„Lynų keliu“ jau persikėlė daugiau kaip 180 tūkstančių žmonių/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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 jau vieneri metai

Kelionė „Lynų keliu“ iš vie-
nos Nemuno pusės į kitą 
trunka keletą minučių. Per 
valandą iš skaidraus stiklo 
pagamintomis keturiomis oro 
gondolomis, kuriose telpa po 
10 žmonių, galima perkelti iki 
240 keleivių. Jos pakyla į 45 
metrų aukštį, taigi keleiviai 
turi galimybę pasigrožėti at-
siveriančia nuostabia Druski-

ninkų miesto ir gamtos pano-
rama. 

„Lynų kelio“ įrengė bendro-
vės „Eltel Networks“, „Bart-
holet Maschinenbau AG“ ir 
„Stamita“. Projekto vertė –3,9 
mln. eurų. „Lynų keliu“ besi-
keliantys žmonės gali jaus-
tis saugūs – net ir nutrūkus 
elektros tiekimui, keltuve nu-
matytas alternatyvus vidaus 

degimo variklis, kuriuo užti-
krinamas saugus gondolų at-
vykimas į stoteles. 

Lynų kelio projektas visuo-
menei buvo pristatytas 2012 
metais, 2014 metais viešąjį 
konkursą dėl nuomos sutar-
ties laimėjo transporto sri-
tyje didelę patirtį turinčios 
bendrovės „Kautra“ dukteri-
nė įmonė „Kautros keltuvai“. 

Marija ir Sergejus Bondaren-
ko iš Minsko, Baltarusija: 

„Labai patiko „Lynų kelias“. Iki 
šiol panašiu teko keltis tik Is-
panijoje. Smagu, kad šis ke-
lias driekiasi virš pušų viršūnių. 
Išvydome nuostabių vaizdų. 
Lankomės Druskininkuose ne 
pirmą kartą, tačiau šįsyk pama-
tėme miestą iš viršaus – Nemu-
no upę, Meilės salą. Išmėgino-
me nuostabią pramogą, ir ji mus 
tikrai sužavėjo. Gražus vaizdas, 
oro gondolose kelionės metu 
jautėmės saugūs. Smagu.“

Vygintas Tvarijonavičius su 
dukra Aiste iš Kauno:

„Atvažiavome į Druskininkus iš-
bandyti „Lynų kelią“, apie kurį labai 
daug buvome girdėję. Tiesiog spe-
cialiai dėl jo ir vykome. Nesitikėjo-
me, kad bus taip smagu. Keliantis 
per Nemuną oro gondolomis, su-
žavi galimybė iš aukštai pamatyti 
gražią gamtą. Juk mūsų kraštuose 
tai unikalus projektas. Kai pamatai, 
kad Druskininkuose jis įgyvendin-
tas, darosi smagu dėl Lietuvos. Ti-
krai nepaprastas jausmas, matant iš 
paukščio skrydžio tokį grožį. Druski-
ninkuose buvau prieš 40 metų. Sun-
ku atpažinti miestą. Super!“

Lidija Kubareva iš Maskvos:
„Žavimės Druskininkais. Toks 

mažas miestelis, bet jame tiek 
visko yra! Ir du vandens parkai, 
keletas sanatorijų, SPA, „Snow 
Arena“. Ir dabar dar ir „Lynų ke-
lias“. Puiku! Jau dešimtą kar-
tą atvykome į Druskininkus, ir 
kaskart čia vis labiau patinka! 
Kėlimasis per Nemuną prime-
na buvimą kalnuose – juk ir čia, 
persikėlę per upę, patenkame į 
sniego areną.“

Tų pačių metų lapkritį aikšte-
lėje prie Vandens parko buvo 
įkasta simbolinė kapsulė, žy-
minti oficialią Lynų kelio pro-
jekto statybos darbų pra-
džią. Projektas įgyvendintas 
Klimato kaitos specialiosios 

programos, privataus opera-
toriaus ir Druskininkų savi-
valdybės lėšomis.

Visą informaciją apie Lynų ke-
lią – darbą, kainas ir darbo lai-
ką – rasite Lynų kelio interneto 
svetainėje: www.lynukelias.lt.

Druskininkai puošiasi didžiosioms metų šventėms

Savaitgalį visi keliai ves į 
Druskininkus – didžiausią ir 
gražiausiai šventiškai pasipuo-
šusį Lietuvos kurortą. Šešta-
dienį, gruodžio 3 dieną, Drus-
kininkuose nušvis įspūdingo 
aukščio ir grožio Kalėdų eglė 
– Vandens parko dovana drus-
kininkiečiams ir kurorto sve-
čiams, sužibs tradicinis kalė-
dinių eglučių parkas. Šiemet 
didžiąsias metų šventes Drus-
kininkai pasitiks įspūdingai at-
naujinę ir išskirtinai papuošę 
kurorto erdves, taigi kurortą 
bus galima drąsiai vadinti Ka-
lėdų sostine. 

Kaip sako Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas, Druskininkuose Kalė-

diniu laikotarpiu kiekvienas atras 
savo Kalėdas: su poilsiu ir SPA 
malonumais, ekstremaliomis pra-
mogomis „Snow Arenoje“, kelio-
ne „Lynų keliu“ ar pasivaikščioji-
mu šventiškai spindinčiu miestu: 
„Kiekvienais metais Druskinin-
kuose kuriame šventinę nuotai-
ką, mažiems ir dideliems dova-
nojame tikėjimą Kalėdų stebuklu. 
Šiais metais pagrindinis šventi-
nis akcentas – ypatingo aukščio 
ir grožio didžioji Kalėdų eglė,  ku-
rios spindesiui sukurti panaudo-
tas įspūdingas kiekis papuošimų 
ir dekoracijų yra veiklos dešim-
tmetį švenčiančio Vandens parko 
dovana bendruomenei ir kuror-
to svečiams. Druskininkai kvie-
čia visus atvykti ir pasigrožėti ti-

krai nuostabiais reginiais.  
Kaip informavo Druskininkų sa-

vivaldybė, įspūdingos, karališka 
karūna papuoštos, auksu  žaiža-
ruojančios Kalėdų eglės idėją pa-
siūlė profesionalūs dizaineriai, 
įvertinę Druskininkų simboliką.

Šiemet Druskininkai atnaujino 
ne tik pagrindinę miesto eglę, bet 
ir kitas erdves. Pastarosiomis die-
nomis druskininkiečių ir miesto 
svečių dėmesį traukia  įspūdingi 
žiemos fontanai, papuošti žėrin-
čiomis instaliacijomis, kurios kar-
tu su švieselių „vandens srovė-
mis“ sukuria ypatingą  efektą.

Nuostabios spindinčios insta-
liacijos papuošė ir pagrindinę M. 
K. Čiurlionio gatvę, Vilniaus alė-
ją. Pačiame  miesto centre trau-

kos objektu jau tapo specialiai 
žiemos šventėms sukurtas išskir-
tinis kurorto simbolis – trys karū-
nuotos pušys.

Prie didžiosios miesto Kalėdų 
eglės jau trečius metus iš eilės 
bus galima apžiūrėti miestelėnų ir 
Druskininkų svečių itin mėgstamą 
ir mažiesiems daug džiaugsmo 
suteikianti prakartėlė su gyvomis 
avelėmis, o Gydyklų parko erdvė-
se penktąjį kartą sužibs originalių 
kalėdinių eglučių parkas.

Šventinių renginių maratonas 
Druskininkuose prasidės gruo-
džio 3 dieną, šeštadienį. Tądien 
bus įžiebta Didžioji miesto eglė 
ir surengta šventė, kurios metu 
šurmuliuos šventinių smulkme-
nų mugė, bus atidaryta prakartė-

lė, vyks šventinis koncertas, lauks 
teatralizuota ekskursija po kalėdi-
nių eglučių parką. Mažųjų kuror-
to svečių lauks šventinė karuselė 
ir svarbiausias Kalėdų akcentas – 
Kalėdų senelio paštas.  

Visą šventinį laikotarpį Druski-
ninkuose druskininkiečių ir kuror-
to svečių laukia gausybė įvairių 
renginių, kurie  vietinę bendruo-
menę ir kurorto svečius įtrauks į 
smagų šventinį šurmulį.

Gražiausias šv. Kalėdas šiemet 
tikrai bus galima atrasti Druski-
ninkuose! 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Viliaus Rekevičiaus 
nuotraukos 
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Į Gardiną – su VIA NOBILE
Į Baltarusijos miestą Gardi-

ną pastaruoju metu galima nu-
vykti paprasčiau. Baltarusijos 
turistinį rekreacinį Augustavo 
kanalo parką, kurio teritorijo-
je yra ir Gardino miestas, nuo 
spalio pabaigos ir visus 2017 
metus galima aplankyti be šios 
šalies vizos. Druskininkiečiai, 
norintys patekti į Gardino sri-
tį, gali pasinaudoti ir kelionių 
agentūros VIA NOBILE paslau-
gomis, apie kurias daugiau pa-
sakoja šios įmonės direktorė 
Aušra Ramoškienė.

– Kokias paslaugas siūlote 
žmonėms, norintiems apsilan-
kyti Gardine? 

– Atsiradus puikiai ir lengvai ga-
limybei aplankyti Gardiną, mūsų 
kelionių agentūra, nedvejoda-
ma, pradėjo formuoti paslaugų 
paketus į šį miestą bei jo apylin-
kes. Daug klientų ir patys ateina 

į agentūrą, domėdamiesi galimy-
bėmis pamatyti šį miestą.

Todėl, klientų pageidavimu, siū-
lome ir pažintines vienos dienos 
keliones, ir ilgesnės trukmės ke-
liones. Suformuoti pasiūlymai ir 
pavieniams turistams, ir grupėms.

– Ką siūlote pamatyti Gardine 
ir miesto apylinkėse?

– Gardinas nebe tas miestas, 
kurį prisimename tokį, koks buvo 
sovietmečiu. Net daug matęs tu-
ristas iš Lietuvos niekur kitur ne-
pamatys tokios keistos ir tuo pa-
čiu įdomios kultūrų sintezės. Tai 
tarsi persipinančios istorijos pra-
eities ir dabarties samplaika. Kaip 
mums sakė kolega iš Gardino, 
pristatęs savo miestą, jie nori iš-
saugoti visų istorijos tarpsnių – 
LDK, II-ojo Pasaulinio karo ir po-
kario bei sovietmečio reliktus. 
Todėl mūsų turistas galės pama-
tyti įvairaus laikmečio architektū-

rą: pilis, bažnyčias, muziejus, ku-
riuose gali juos labai nustebinti 
ten esančios ekspozicijos.

– Kuo turi pasirūpinto pats 
keliautojas, ką galite padaryti 
Jūs, kad jam tektų kuo mažiau 
rūpesčių?

– Keliautojas privalo turėti pasą, 
galiojantį  ne mažiau kaip 6 mė-
nesius nuo grįžimo dienos. Pa-
brėžiu, kad, keliaujant į Baltaru-
siją, asmens tapatybės kortelės 
negalioja. Visais kitais dokumen-
tais, kurie reikalingi sienos kirti-
mui, pasirūpiname mes – kelionių 
agentūra. Pasirūpiname ir pažin-
tinės programos sudarymu, kelio-
nės medicininiu draudimu, muiti-
nės deklaracija.

– Ar jau išmėginote naująją 
paslaugą? Kaip ją vertinate pa-
tys ir Jūsų klientai?

– Žinoma, išmėginome – ne-

galime pardavinėti paslaugų, su 
kuriomis patys nesusipažinome 
ir kurių neišbandėme. Tai mūsų 
agentūros pagrindinis veiklos 
principas. Jeigu mūsų ši kelio-
nė nebūtų sudominusi, nebūtume 
jos siūlę savo klientams. Mus su-
žavėjo Gardino šviežiomis spal-
vomis tviskantys pastatai, švarios 
gatvės, daug žalumos. 

– Ar Jūsų teikiamos paslau-
gos brangios? 

– Paslaugos tikrai nebran-
gios, prieinamos ir senjorams, ir 
moksleiviams, kuriems, manau, 
ypatingai įdomu būtų pamaty-
ti vieną svarbiausių LDK miestų 
– Gardiną. Individualiems turis-
tams paslaugos kaina – nuo 12 
EUR,  grupėms – nuo 9 EUR. 

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) informuoja, kad savaitraštyje ,,Mano Druskininkai“ Nr. 80 VSB pateiktame straipsnyje ,,Tarp-
tautinę nerūkymo dieną apie tai, kodėl verta mesti rūkyti“, buvo padaryta klaida. Proto mūšį „Nesurūkyk sveikatos“ laimėjo Druskininkų „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos komanda „Antidūmas“. 

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

Autokrano (35 t.) nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 698 76866

Gruodžio 11 d. važiuoju į Vokietiją ir atgal. Galiu 
paimti siuntinių ir 2 keleivius. Tel. 8 623 53377
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Mokėmės gyventi sveikai ir aktyviai
Donata Vyšniauskaitė, 8b 

klasės mokinė;
Loreta Šilanskienė, Rovena 

Kvaraciejūtė, projekto koordi-
natorės

Spalio 31-lapkričio 6 die-
nomis dvylikos „Atgimimo“ 
mokyklos mokinių grupė, 
vadovaujama direktorės pa-
vaduotojos Loretos Šilans-
kienės ir anglų kalbos moky-
tojos Rovenos Kvaraciejūtės, 
kartu su kitais 48 jaunuoliais 
ir jų 8 vadovais iš Slovakijos, 
Latvijos, Turkijos ir Lenkijos 
dalyvavome tarptautiniame 
ERASMUS+ programos mai-
nų projekte „Sportas ir svei-
ka gyvensena“. Visi dalyviai 
buvo apsistoję centro „Daina-
va“ viešbutyje Druskininkuo-
se, o veiklas organizavome 
įvairiose erdvėse – „Atgimi-
mo“ mokykloje, Sporto cen-
tre, K. Dineikos parke bei ki-
tose miesto erdvėse.

Pagrindinis projekto tikslas 
buvo paskatinti jaunus žmones 
pagilinti žinias apie sveiką gy-
venimo būdą ir įgyti gebėjimų, 
padėsiančių patobulinti moky-
mosi visą gyvenimą, sveikatini-
mo ir kitas kompetencijas.

Veiklas pradėjome, žaisdami 
žaidimą „Pažink mūsų miestą“. 
Mišrios grupės turėjo rasti šešis 
objektus, susijusius su sportu ir 
sveikata, pagal duotas nuotrau-
kas ir prie jų pasidaryti asmenu-
kes. Mūsų, šio žaidimo organi-
zatorių, tikslas buvo padėti kitų 
šalių dalyviams pažinti mūsų 
gimtąjį miestą. Dar viena šios 
užduoties dalis buvo nufilmuoti 
interviu su Druskininkų gyvento-
jais apie jų gyvenimo būdą ir tai, 
ką jie daro, kad būtų sveiki. 

Projekto tema lėmė, kad dieną 
pradėdavome gryname ore ryti-
ne mankšta, kurią vesdavo vis ki-
tos šalies moksleiviai. Paskutinį 
rytą mankštą K. Dineikos parke 
padėjo organizuoti G. Grigelis. 
Projekto dalyviai išvakarėse da-
lijo skrajutes, kviečiančias mies-
to gyventojus pasimankštinti kar-
tu. Sportinės veiklos mus lydėjo 
viso projekto metu. Teorinėje da-
lyje kiekviena šalis pristatė žy-
miausius savo sportininkus ir ge-
riausius sporto pasiekimus. Buvo 
įdomu išgirsti, kad krepšiniu di-
džiuojamės ne tik mes – kaip 
populiariausią šaką jį taip pat 
akcentavo lenkai ir latviai. Popu-
liariausius judriuosius kiekvienos 
šalies žaidimus žaidėme mūsų 
mokyklos sporto salėje. Paaiš-
kėjo, kad dauguma pasiūlytų 
žaidimų, tik kitais pavadinimais, 
būdingi beveik visoms šalims. 
Sportiškas azartas mus lydėjo 
Sporto centro trenerių ir sveika-
tos priežiūros specialistų orga-
nizuotose linksmose estafetėse. 
Varžėmės mišriomis komando-
mis ir džiaugėmės, kad nugalė-
jo draugystė. Dauguma dalyvių 
pirmą kartą išbandė ir šiaurietiš-
ką ėjimą. Visus ypač smagiai nu-
teikė treniruotė-mankšta su šiau-
rietiškomis lazdomis. Dar viena 
daugumai užsieniečių nauja pa-
tirtis buvo mini golfas, kurį orga-
nizavo kūno kultūros mokytojai 
J. Jazepčikas ir P. Žarnauskas 
bei geografijos mokytoja S. Kir-
kliauskienė. 

Visiems akivaizdi tiesa, kad 
sveiką kūną turi lydėti sveika 
siela. Turkų grupė organizavo 
užsiėmimą „Kaip su sveikata 

susiję dalykai įtraukia ir atski-
ria žmones“. Mažose grupėse 
diskutavome, kokie pagrindi-
niai faktoriai lemia, kad žmogus 
jaustųsi laimingas ir reikalin-
gas, kaip padėti žmogui, kuriam 
sunku pritapti prie bendraam-
žių. Mokyklos psichologės asis-
tentė R. Kazlauskaitė padėjo 
paruošti užsiėmimą, kuriame 
turėjome suvaidinti ir nupieš-
ti įvairias situacijas, susijusias 
su psichologinėmis problemo-
mis, pavyzdžiui, patyčiomis. 
Latvių grupė mums priminė, ko-
kia svarbi prevencija, kovojant 
su žalingais įpročiais. Jų orga-
nizuoti užsiėmimai išsiskyrė di-
namiškomis veiklomis ir netikė-
tomis priemonėmis.

Kiekvieno gyvenime kartais 
įvyksta įvairių nelaimingų atsi-
tikimų, todėl svarbu būti tinka-
mai pasirengusiems. Pirmosios 
pagalbos veikloms mums pa-
dėjo pasiruošti sveikatos prie-
žiūros specialistai. Dar prieš 
prasidedant projektui, penki lie-
tuvių grupės nariai mokėsi tai-
syklingai suteikti pirmąją pagal-
bą. Projekto metu jie mokė kitus 
dalyvius, kaip padėti, lūžus ran-
kai ar kojai, sustabdyti kraujavi-
mą, gelbėti užspringusį žmogų, 
taisyklingai atlikti dirbtinį kvė-
pavimą. Tikimės, kad kritinėse 
situacijose bent jau dauguma 
mūsų prisimins įgytus įgūdžius. 

Sveikas gyvenimo būdas ne-
atsiejamai susijęs su sveika mi-
tyba. Slovakų grupė mums pri-
minė sveiko maisto piramidės 
principus ir pasiūlė patiems su-
konstruoti panašias piramides. 
Šią temą tęsėme sudarydami 
sveikų produktų žodynėlius kie-
kvienos šalies kalba. Lenkų gru-
pė pasiūlė sukurti meniu įvairių 
šakų sportininkams. Smagiai ir 
azartiškai visus nuteikė „Pro-
tų mūšis“, kurio pagrindinės ka-
tegorijos buvo sportas, svei-
ka mityba ir sveikas gyvenimo 
būdas. Projekto dalyviai orga-
nizavo gatvės akciją „Vienas 
obuolys ryte – būsi sveikas va-
kare“, kurios metu dalijo obuo-
lius druskininkiečiams, linkėda-
mi sveikatos ir geros nuotaikos. 

Kiekvieną vakarą vykdavo in-
formatyvios ir linksmos naci-
onalinės vakaronės. Vis kitos 
šalies grupė kas vakarą pri-
statydavo savo šalį, gimtuo-
sius miestus bei tradicinius pa-
tiekalus. Beveik visos grupės 
ne tik šoko populiarius jų šaly-
se šokius, bet kvietė prisijung-

ti visus norinčius, o latviai ir 
lenkai organizavo karaokė, mo-
kydami mus dainuoti populia-
rias savo šalių dainas. Slovakų 
grupė savo vakaro metu prista-
tė ERASMUS+ programos tei-
kiamas galimybes, mat jie buvo 
vieni geriausių šios programos 
ekspertų, panašiuose mainuo-
se dalyvavę ne kartą. Visi tauti-

niai vakarai baigdavosi skanio-
mis vaišėmis. Įvairovė iš tiesų 
buvo didelė: nuo egzotiškų tur-
kiškų saldumynų iki lenkų namų 
darbo uogienių ir mišrainių. 

Dieną baigdavome, aptardami 
nuveiktus darbus, įgytus gebė-
jimus, balsuodami už labiausiai 
patikusias veiklas ir pateikdami 
bendrą dienos vertinimą. Beje, 

visus dienos įvykius kruopščiai 
fiksuodavo, aprašydavo ir pu-
blikuodavo socialiniame FACE-
BOOK tinkle kas rytą išrinkta 
reporterių komanda. 

Atsisveikinimo vakaras buvo 
liūdnas, bet kupinas vilties, kad 
naujai užsimezgusias draugys-
tes puoselėsime, bendrauda-
mi internetinėje erdvėje, o gal 
kada ir vėl susibursime įgyven-
dinti savo idėjų naujuose pro-
jektuose. 

Dėkojame mokyklos direkto-
rei D. Časienei, mokyklos kūno 
kultūros mokytojams, mokyklos 
psichologės asistentei R. Kaz-
lauskaitei, sveikatos priežiūros 
specialistams, Sporto centro tre-
neriams, G. Grigeliui, padėju-
siems sėkmingai organizuoti pro-
jektą. Taip pat dėkojame visiems 
bendruomenės nariams, kurie 
aktyviai dalyvavo veiklose. 

Šis projektas finansuoja-
mas, remiant Europos Ko-
misijai, ERASMUS+ progra-
mos lėšomis, kurią Lietuvoje 
administruoja Švietimo mai-
nų paramos fondas. Šis kūri-
nys atspindi tik autoriaus po-
žiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet 
kokį jame pateikiamos infor-
macijos naudojimą.

„Atgimimo“ mokyklos mokiniai, vadovaujami direktorės pavaduotojos L. Šilanskienės ir anglų kalbos mokytojos R. Kvaraciejūtės, kartu 
su kitais 48 jaunuoliais ir jų 8 vadovais iš Slovakijos, Latvijos, Turkijos ir Lenkijos dalyvavo tarptautiniame ERASMUS+ programos mai-
nų projekte „Sportas ir sveika gyvensena“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Socialinės paramos skyriaus teikiamos 
el. paslaugos:

• Vienkartinė išmoka gimusiam ar įvaikintam vaikui;
• Išmoka vaikui;
• Globos (rūpybos) išmoka;
• Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
• Laidojimo pašalpa;
• Pensija daugiavaikei motinai;
• Šalpos našlaičio pensija;
• Šalpos pensija neįgaliojo slaugytojui;
• Šalpos pensija neįgaliajam;
• Šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžių as-

meniui;
• Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija;
• Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija; 
• Šalpos kompensacija daugiavaikei motinai;
• Šalpos išmoka laidojusiam asmeniui;
• Šalpos kompensacija neįgaliojo slaugytojui; 
• Socialinė pašalpa; 
• Teisė į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlai-

dų karštam vandeniui kompensaciją;
• Transporto išlaidų kompensacija neįgaliesiems;
• Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – 

iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų 
asmenų;

• Mokinių nemokamas maitinimas;
• Parama mokinio reikmenims;
• Specialiųjų poreikių lygio nustatymas;
• Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, 

sukakusiems senatvės pensijos amžių;
• Neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, 

šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos;

Ligita Baranauskienė 
Socialinės paramos skyriaus 

vedėja

Kokias elektronines paslau-
gas teikia Socialinės paramos 
skyrius? 

Gyventojai, naudodamiesi inter-
netu, gali pateikti prašymus gauti 
išmoką vaikui, socialinę pašalpą, 
įvairias šalpos pensijas, moki-
nių nemokamą maitinimą ir kitas 
paslaugas. Elektroniniu būdu ga-
lima užsisakyti net 24 Sociali-
nės paramos skyriaus teikiamas 
paslaugas. Visą paslaugų sąra-
šą galima rasti elektroninės soci-
alinės paramos šeimai informaci-
nės sistemos portale www.spis.
lt arba Druskininkų savivaldybės 
tinklalapyje www.druskininkai.lt 

esančiame elektroninių paslaugų 
reklaminiame skydelyje. 

Kur ir kaip galima pateik-
ti elektroninį prašymą sociali-
nėms e-paslaugoms gauti? 

Gyventojas turi prisijungti porta-
le adresu: www.spis.lt per Gyven-
tojų sritį. Prisijungti galima kele-
tu būdų: per banką, su mobiliuoju 
elektroniniu arba elektroniniu pa-
rašu. Prisijungus, reikia pasirink-
ti norimą socialinę paslaugą, dėl 
kurios bus teikiamas prašymas, 
prašymo formoje būtina suvesti 
visus reikiamus duomenis ir užpil-
dytą prašymą pateikti Druskinin-
kų savivaldybei. 

Kviečiame gyventojus taupy-
ti savo laiką ir rinktis elektroni-
nes paslaugas. Užsakyti jas ga-
lite jums patogiu laiku visur, kur 
yra interneto ryšys, tam nėra būti-
na kreiptis į Savivaldybę ar seniū-
niją. Žinoma, iškilus klausimams, 
specialistai visada jums padės ir 
pakonsultuos. 

Ar, teikiant prašymus, į siste-
mą reikia įkelti papildomus do-
kumentus? 

Gali būti įvairiai. Pavyzdžiui, tei-
kiant prašymą dėl išmokos, gimus 
vaikui, skyrimo, papildomų doku-
mentų pateikti nereikia, kadan-
gi Savivaldybė gauna šiai para-

mai skirti duomenis iš Gyventojų 
registro. Tačiau, teikiant prašymą 
socialinei pašalpai, reikalinga prie 
elektroninio prašymo pridėti dar-
bo užmokesčio pažymą PDF for-
matu, nes Savivaldybė šių duo-
menų neturi. 

Kaip gyventojas žinos, kad 
prašymas pateiktas? 

Pateikus prašymą, gyventojui į 
jo nurodytą el. paštą nedelsiant 
bus išsiųstas elektroninis prane-
šimas apie prašymo priėmimą, 
kuriame bus nurodyta, ar pateik-
ti visi dokumentai ir ar prašymas 
priimtas nagrinėti. Arba bus pa-
žymėta, kokių dokumentų trūks-
ta. Pateiktas elektroniniu būdu 
prašymas toliau nagrinėjamas to-
kia pačia tvarka, kaip ir prašymai, 
pateikti tiesiogiai Socialinės para-
mos skyriaus specialistams. Apie 
sprendimą (skirti ar neskirti išmo-
ką) gyventojas bus informuoja-
mas prašyme pasirinktu būdu. 

Atkreipiame dėmesį, kad prašy-
mus gautus e-būdu specialistai 
nagrinėja pirmumo tvarka. 

Kilus klausimų dėl elektroni-
nių prašymų pateikimo, sky-
riaus specialistai padės išsi-
aiškinti problemas ir atsakys į 
iškilusius klausimus tel.: 8 313 
52543 arba el. paštu: dale.jo-
ciunskiene@druskininkai.lt

Kokias elektronines paslaugas teikia Druskininkų savivaldybė?
Siekiant populiarinti elektronines paslaugas ir sudaryti galimybes gyventojams jomis naudotis efektyviau, kiekvienas 

Druskininkų savivaldybės administracijos skyrius bendruomenei pristatys jų teikiamas elektronines paslaugas.

Norintieji gauti elektorines socialinės paramos paslaugas, jas užsakyti gali per Druskininkų savivaldybės tinklalapyje www.druskininkai.lt esantį el. paslaugų reklamos skydelį arba per el. socialinės paramos šeimai informaci-
nės sistemos portalo www.spis.lt gyventojų sritį.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Suskaičiavo, kiek ir kokių pakuočių atliekų pagamina dzūkai
Du trečdaliai Alytaus regio-

ne surenkamų pakuočių atliekų 
yra tinkamos perdirbimui, kita 
jų dalis yra deginama. Ir tik 16 
proc. surinktų pakuočių atliekų 
patenka į sąvartyną. Tokias iš-
vadas pateikė Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro (ARA-
TC) užsakymu pirmąjį pakuo-
čių atliekų tyrimą atlikę moks-
lininkai. 

Kauno technologijos universi-
teto tyrėjų grupė, vadovaujama 
profesoriaus Gintaro Denafo, pa-
kuočių atliekas tyrimui ėmė skir-
tingu metų laiku, skirtingose regi-
ono savivaldybėse – miestuose ir 
kaimuose.  Buvo tiriamos ir indivi-
dualių, ir daugiabučių namų kon-
teineriuose „varpeliuose“ surenka-
mos pakuočių atliekos. 

„Viskas buvo daroma rankiniu 
būdu: pasirinkto konteinerio turinį 
išpildavome, rūšiuodavome atlie-
kas į krūveles ir kiekvieną jų ats-
kirai sverdavome“, – apie tyrimą 

pasakojo profesorius G. Denafas, 
kartu su studentais dalyvavęs vi-
same tyrimo procese. 

Kiekvienoje vietovėje kiekvieną 
sezoną tyrimui buvo imama maž-
daug po 300 kg atliekų. Jų sudė-
tis ir kiekis tirti 2015 metų liepą ir 
spalį bei 2016 m. vasarį bei gegu-
žę. Tyrėjai pastebėjo, kad sezoniš-
kumas pakuočių atliekų kiekiui  bei 
sudėčiai pastebimos įtakos neturi. 

Pastebėta, kad nuo 2016 metų 
pradžios Lietuvoje įvedus užstato 
sistemą, plastiko pakuočių atliekų 
buvo smarkiai sumažėję, bet pas-
taruoju metu jų vėl daugėja. Ne-
atmestina, jog tam įtakos turi tai, 
kad nemaža Alytaus regiono gy-
ventojų dalis dažnai apsipirkinėja 
Lenkijoje, iš kurios parsivežtos pa-
kuotės, kaip užstatas, mūsų šalyje 
nepriimamos.  

Tyrimo metu paaiškėjo, kad kai-
miškose savivaldybėse plastiko 
pakuočių atliekų surenkama san-
tykinai daugiau nei miestuose. 

Viena to priežasčių – kaimuose 
yra mažiau taromatų, todėl dalis 
pakuočių vis dar išmetama į kon-
teinerius. 

Didžiausią Alytaus regione su-
renkamų pakuočių atliekų dalį  – 
daugiau kaip 32 proc. – suda-
ro PET pakuočių atliekos. Antroje 
vietoje – kartono pakuotės, suda-
rančios daugiau kaip 22 proc. iš 
gyventojų surinktų pakuočių atlie-
kų, plastiko plėvelės – 13, 5 proc. 

Visais metų laikais ir visur plas-
tiko ir metalo atliekoms skirtuose 
konteineriuose pasitaikydavo po-
pieriaus ir kartono, o popieriaus 
konteineriuose – plastiko priemai-
šų. Kai kas į šiuos pakuočių atliekų 
konteinerius neištveria  neišme-
tęs stiklo, tekstilės, medicininių ar 
elektros bei elektronikos atliekų.   

„Lietuvoje tai buvo pirmas toks 
tyrimas, kurio tikslas – nustatyti, 
kiek ir kokių pakuočių atliekų susi-
daro ir kokia jų dalis tinkama per-
dirbimui. Ta informacija yra labai 

svarbi mums, kaip atliekų tvarky-
mo sistemos administratoriams, 
nes esame suinteresuoti, kad kuo 
daugiau pakuočių atliekų būtų su-
renkama ir kuo daugiau atiduoda-
ma perdirbėjams“, – sakė ARATC 
direktorius Algirdas Reipas. 

Tyrimo metu gautos išvados buvo 
pristatytos gamintojų-importuoto-
jų, Lietuvos komunalininkų ir atlie-
kų tvarkytojų asociacijos, Alytaus 
regione dirbančių atliekų tvarkyto-
jų  atstovų susitikime Alytuje. Pa-
sak tyrimui  vadovavusio profeso-
riaus G. Denafo, tyrime naudota 
pakuočių atliekų sudėties metodi-
ka gali būti sėkmingai taikoma ir 
atliekant kitus panašius atliekų su-
dėties bei kiekių tyrimus. Tokių ty-
rimų rezultatai yra labai svarbūs, 
siekiant išsiaiškinti realiai perdir-
bamų atliekų kiekius. 

„Lietuvoje veikia daug įmonių, 
surenkančių pakuočių atliekas ir 
antrines žaliavas, tačiau jas per-
dirbančių įmonių yra nedaug“, – 

pastebėjo prof. G. Denafas. 
Be to, daugelis įmonių perdirbti 

priima tik švarias gamybines atlie-
kas, o iš gyventojų surinktų pakuo-
čių atliekų perdirbimo galimybės 
yra labai ribotos.  

„Mums svarbu buvo išsiaiškin-
ti, kiek tokių atliekų yra tinkamos 
perdirbimui ir tyrimo metu tai buvo 
nustatyta. Paaiškėjo, kad perdirbi-
mui tinka beveik 70 proc. pakuo-
čių atliekų. Suprantama, kad ne 
visos pakuočių atliekos turi teigia-
mą vertę ir niekas nenori perdirb-
ti neigiamą vertę turinčių atliekų. 
Tačiau čia jau ne tyrimo, o pinigų 
problema“, – sakė ARATC vado-
vas A. Reipas, pastebėjęs įdomų 
paradoksą: šalies perdirbėjai savo 
ataskaitose tvirtina perdirbantys 
apie 95 proc. atliekų, o diskutuo-
dami teigia, kad perdirbti net 70 
proc. atliekų yra nerealu.  

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija
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Padėkos vakare „Iš širdies į 
širdį“ – „Dėkingumo liepos“ 

Žaneta Krivonienė

Koks didelis ir stiprus gali būti 
dėkingumas, kiek daug jame 
gali tilpti gyvybės ir vilties, ga-
lėjo pajausti visi, kurie atsku-
bėjo į nuoširdų ir jautrų Leipa-
lingio bendruomenės padėkos 
vakarą „Iš širdies į širdį“. Juk 
taip gera pripažinti, kad ir kiti 
žmonės prisidėjo prie sėkmin-
go ir laimingo gyvenimo kūri-
mo. Kas geru žodžiu, kas pata-
rimu, padrąsinimu, finansine ar 
moraline parama. 

Pirmoji liepos statulėlė iš Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojos 
Violetos Grigorienės, kuriai šis 
renginys, jos žodžiais, yra vienas 
iš labiausiai laukiamų, atiteko Lili-
jos ir Kęstučio Krasauskų šeimai, 
užauginusiai 8 atžalas, už šeimi-
nių tradicijų puoselėjimą bei visuo-
meniškumą. Tai žmonės, kuriems 
šeima – didelė vertybė, jie aktyviai 
dalyvauja Leipalingio bendruome-
nės veikloje, dalyvauja meno mė-
gėjų veikloje: dalyvauja folkloro 
ansamblyje „Serbenta“, šokių ko-
lektyve „Leipūnas“, humoro gru-
pėje „Pirtis“, veda bendruomenės 
renginius. Labai gražiai apie šei-
mą kalbėjo Seimo narys Zenonas 
Streikus: „Patys gražiausi karo-
liai moteriai – tai aštuonios poros 
rankų, apglėbusių mamos kaklą“. 
Įteikdamas statulėlę Laimai Skrip-
kaitei „Už ugdomą mokinių mei-
lę knygai, gimtajai kalbai, papro-
čiams“, Z. Streikus linkėjo kasdien 
padovanoti bent po vieną šypseną 
aplinkiniams ir nepamiršti dėkin-
gumo. Nesižavėti Laima neįmano-
ma. Tai mokytoja, kurios siela be-
galinė, o pasaulį ji mato daugiau 
širdimi, nei akimis. Ji mokinius iš-
mokė gerbti vyresnį žmogų, pa-
rodė nuostabų literatūros pasaulį. 
Mokytojos parengti moksleiviai ne 
kartą laimėjo prizines vietas res-
publikiniuose rašinių ir literatūrinių 
kūrinių konkursuose, ji organizuo-
ja kalbinius ir literatūrinius rengi-
nius mokiniams, mielai dalinasi 
darbo patirtimi, dalyvauja krašto-
tyrinėje veikloje. L. Skripkaitei šis 
apdovanojimas pats mieliausias, 
nes skirtas pačių artimiausių, čia 
gyvenančių žmonių. 

Druskininkų savivaldybės mero 
patarėjas Linas Urmanavičius no-
minaciją už gyvenimiškus miražus, 
įamžintus drobėse ir fotografijose 
įteikė tautodailininkei Linai Kabel-
kaitei, kuri yra ne tik puiki fotogra-
fė, vargonininkė, bet ir rankdarbių 
meistrė. Ypač įdomios jos siuvinė-
tos fotografijos. Su savo darbais 
ji dalyvavo daugiau kaip 30-yje 
parodų Lietuvoje bei Lenkijoje, o 
2012-aisiais  jai suteiktas Meno kū-
rėjos statusas. 

Už Leipalingio bendruomenės 
įkūrimą ir puoselėjimą nominacija 
iš seniūno Antano Krancevičiaus 
įteikta Dariui Matažinskui, kuris 
2008 metais ėmėsi iniciatyvos ben-
druomenės įkūrimui, žmonių subū-
rimui bendrai veiklai. 

Šiais bibliotekų metais už kūry-
bingo skaitytojo ugdymą nomi-
nacija įteikta Astai Gudaitienei. 
Juk biblioteka – tai žmonių gyve-
nimas, kultūros židinys, už kurio 
durų triūsia žmonės, kuriems šis 
darbas yra gyvenimo būdas. Su-
sidraugauti su knyga padeda Asta 
per įvairius renginius, litertūrines 
popietes, garsinius skaitymus. 

Už bendruomenės telkimą meni-
nei kūrybai ir savišvietai nominaci-
ja įteikta net 40 metų meno mėgėjų 
veiklai atidavusiai Aleksandrai Pe-
travičienei, kuri, kaip pati sako, kitur 
savęs  ir neįsivaizduoja. Šiuo metu 
didžiausią laiko dalį skiria etnokul-
tūrai. Jos suburtas folkloro ansam-
blis „Serbenta“ gruodžio mėnesį 
švęs 15 metų sukaktį, o ir humo-
ro grupė „Pirtis“ dar rūksta. Įteikda-
ma nominaciją, Druskininkų kultū-
ros centro direktorės pavaduotoja 
Danguolė Žėkienė linkėjo, kad kul-
tūra taptų antrąja šalies religija.

Leipalingio socialinės paramos 
skyriaus darbuotoja Saulė Rutkau-
kienė žavėjosi Leipalingio gyvento-
jų geranoriškumu, susitelkimu bei 
dėkojo žmonėms, pagelbėjusiems 
nuo gaisro nukentėjusiai šeimai. 

Laimingi žmonės, kurie suge-
ba pasakyti AČIŪ. Taip mes pa-
rodome, kad šalia esantys žmo-
nės mums svarbūs ir reikalingi. 
Todėl raskime laiko kitiems, tar-
kime gerą žodį, padovanokime 
šypseną  ir savęs vis paklaus-
kime: kada paskutinį kartą man 
kas nors padėkojo?

Padėkos vakaro „Iš širdies į širdį“ metu buvo išdalintos „Dėkingumo liepos“ Leipalingio seniūnijos gyventojams, gražiais darbais labiau-
siai prisidėjusiems prie savo krašto puoselėjimo/Modesto Vitkausko nuotrauka
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Pirkčiau žemės ūkio paskirties žemę. 
Gali būti apleista. Tel. 8 685 35335

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

Į GARDINĄ – BE VIZŲ!
Parduodame INDIVIDUALIUS kelialapius į 
Gardino miestą (Baltarusijos Respublika). 
Informacija teikiama tel.: +370 687 26858; 

el. p.: gelme.laivas@gmail.com

Kuo naudingas projektas 
„Europos mokiniai – sąmoningi vartotojai“?

Lapkričio 6-11 dienomis 
„Ryto“ gimnazijos anglų kal-
bos mokytojai Gitana Stukie-
nė ir Nerijus Plūkys dalyvavo 
pirmajame „Erasmus+“ pro-
gramos 2 pagrindinio veiks-
mo (KA2) bendrojo ugdymo 
tarpmokyklinių strateginių 
partnerysčių projekto Consu-
mer Awareness for Students 
in Europe – CASE (liet. „Eu-
ropos mokiniai – sąmoningi 
vartotojai“) partnerių susitiki-
me Italijoje. 

Projekto, kuriame dalyvauja še-
šios mokyklos iš Italijos, Lenkijos, 
Olandijos, Turkijos ir Lietuvos, 
trukmė – 2 metai, jo koordinato-
riai – italai. Per bendras veiklas 
siekiama pagilinti mokinių žinias 
apie vartotojiškumą, lavinti pro-
jekto dalyvių įgūdžius būti atsa-
kingiems ir sąmoningiems varto-
tojams kasdieniame gyvenime. 
Dalyvavimas projekte padės mo-
kyklų bendruomenėms daugiau 
sužinoti apie tinkamą antrinių 
žaliavų panaudojimą, efektyvų 
gamtos išteklių naudojimą, alter-
natyvios ir žaliosios energijos šal-
tinius, klimato kaitos problemas 
bei jų sprendimo būdus.

Projekto koordinatoriai iš šiau-
rės Italijos Biellos miesto „Eu-
genio Bona“ mokyklos pakvietė 
partnerius į projektinius moky-

mus. Pirmą vizito dieną po ofi-
cialaus mokyklos direktorės ir 
miesto savivaldybės atstovės su-
tikimo susipažinome su moky-
klos aplinka, mokytojų kolektyvu 
ir mokiniais. Stereotipas, kad ita-
lai beveik nekalba angliškai, su-
bliuško: visi mūsų kalbinti moky-
tojai mielai bendravo su mumis 
anglų kalba, dalyvavo bendrose 

diskusijose ir veiklose. Ypač ma-
lonu buvo sutikti mokytoją, kuri 
prieš savaitę lankėsi Lietuvoje. 
Italė papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės po Vilnių, Kauną, Tra-
kus. Ji mielai norėtų dar kartą 
sugrįžti į Lietuvą.Per penkias vi-
zito dienas dalyvavome keliuo-
se projektiniuose mokymuose. 
Christiano Zegnos, jaunimo vei-

klų administratoriaus ir pokyčių 
trenerio iš Biellos, mokymų tema 
„Socialinės žiniasklaidos rinkoda-
ra ir komunikacija“ bus naudinga, 
administruojant projektą. Projek-
to partnerė iš Turkijos Ferda Do-
gan mokymų dalyviams pristatė 
Dialogo metodą, kuris ypač įdo-
mus ir tinkamas projektams įgy-
vendinti. Viena  tipiškiausių Dia-

logo kompozicijų yra lygiaverčių 
partnerių laisvas, racionalus ir ar-
gumentuotas dialogas, siekiant 
rasti optimaliausią sprendimą ke-
bliose situacijose. Biellos miesto 
asociacija „Eunomica“ pakvietė į 
praktines dirbtuves, kurių tema – 
„Naujos ekonominės perspekty-
vos ir vartotojų sąmoningumas“.  
Išklausėme jų pranešimą „Prie-
monės matuoti žmogaus povei-
kį Žemės ekosistemoms“. Asoci-
acijos misija yra auginti žmogaus 
gyvenimo kokybę dalijantis gerą-
ja patirtimi, todėl jie nuolat rengia 
mokymus įvairioms visuomenės 
grupėms. 

Vizito metu buvo aptarti techni-
niai ir organizaciniai projekto val-
dymo klausimai bei artimiausios 
veiklos. Kitas projekto partne-
rių susitikimas planuojamas kovo 
mėnesį Italijos Roseto mieste, į 
kurį jau vyks mokinių ir mokytojų 
atstovai iš visų projekte dalyvau-
jančių šalių mokyklų. 

Parengė projekto 
koordinatorė Gitana Stukienė

Šis projektas finansuojamas re-
miant Europos Komisijai. Ši infor-
macija atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma at-
sakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą.

„Ryto“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai G. Stukienė ir N. Plūkys dalyvavo projekto partnerių susitikime Italijoje/Asmenio ar-
chyvo nuotrauka

„Teo“ ir „Omnitel“ klientams – kalėdinių dovanų metas
Šv. Kalėdų laukimas „Teo“ 

ir „Omnitel“ klientams tam-
pa dar malonesnis, nes ar-
tėjant gražiausiai metų 
šventei bendrovės skelbia 
šventines išmaniųjų įren-
ginių kainas ir specialius 
pasiūlymus. Dabar puikus 
metas atsinaujinti ir įgy-
vendinti savo norus – „Teo“ 
įsigyti naują televizorių siū-
lo mokant dalimis be jokio 
pabrangimo, o „Omnitel“ 
su išmaniaisiais telefonais 
siūlo vertingus priedus vos 
už 1 centą.

„Kalėdų laukimas ir pasi-
ruošimas joms yra ne mažiau 
ypatingas nei pati šventė. No-
rime, kad mūsų klientams jis 
būtų paprastas ir teiktų malo-
numą, todėl pristatome kelis 
unikalius pasiūlymus ir skel-
biame šventines kainas įran-
gai, kurią galima įsigyti mo-
kant dalimis. Įsigytu daiktu 
klientai naudosis ne vienus 
metus, todėl patogiau įmokas 
už jį išskaidyti. Ypač žinant, 
kad dėl to prekė nepabrangs-
ta,“ – sako „Teo“ ir „Omnitel“ 
privačių klientų padalinio va-
dovas Norbertas Žioba.

Nereikia nieko atsisakyti
Svajojate apie jaukų vaka-

rą su šeima prie televizoriaus 
ir gero filmo? Pasinaudokite 
specialiu „Teo“ pasiūlymu įsi-
gyti aukščiausios vaizdo ko-
kybės televizorių, jo kainą 
sumokant dalimis be pabran-
gimo. Perkant įrangą iš „Teo“ 
nereikia mokėti iš karto, to-
dėl nereikės atsisakyti norų 
ir daugiau liks kalėdinėms do-
vanoms. Be to, norimą televi-
zorių „Teo“ nemokamai jums 
pristatys tiesiai į namus.

Pavyzdžiui, dabar 132 cen-
timetrų įstrižainės ekrano 
„Ultra HD“ vaizdo kokybės 

„Samsung“ televizorių galima 
įsigyti vos už 28,90 Eur/mėn. 
Pasinaudoti kalėdiniais „Teo“ 
pasiūlymais galima internete 
adresu www.teo.lt, bendruo-
se „Teo“ ir „Omnitel“ salonuo-
se arba paskambinus trum-
puoju numeriu 1817.

Dovanos už 1 centą
Artėjant šventėms ir intensy-

viam kalėdinių dovanų paieš-
kos etapui „Omnitel“ siūlo ne-
pamiršti ir mažesnių dovanų. 
Dabar puikus metas atsinau-
jinti išmanųjį telefoną, nes tą 
padarę šiuo metu galite pasi-
naudoti pasiūlymu išmaniąją 

apyrankę „Fitbit Flex“, koky-
biškas „Beats by Dre“ ausines 
arba galingą „Marshall Stoc-
kwell“ nešiojamą kolonėlę įsi-
gyti vos už 1 centą.

Nešiojama „Bluetooth“ ryšiu 
veikianti 27 vatų galingumo 
„Marshall Stockwell“ kolonė-
lė siūloma visiems, su nau-
ju išmaniuoju pasirinkusiems 
mokėjimo planą „Smart XXL“. 
Su pilnai įkrauta šios kolonė-
lės baterija muzikos galima 
klausytis net iki 25 valandų. 
Tuo tarpu, su nauju išma-
niuoju įrenginiu pasirinkę pla-
ną „Smart XL“ vos už 1 centą 
galės mėgautis iš kokybiškų 

„Beat by Dre“ ausinių sklin-
dančia muzika, o su „Smart 
M“ mokėjimo planu „Omni-
tel“ siūlo išmaniąją apyrankę 
„Fitbit Flex“. Ši apyrankė pa-
deda ne tik sekti savo fizinį 
aktyvumą ir netgi miegą, bet 
taip pat rekomenduoja kaip jį 
patobulinti. 

Neribotas 4G internetas 
namams

„Omnitel“ šventines kainas 
siūlo ne tik įrangai. Dabar 
pats geriausias metas pasi-
tobulinti savo namų interneto 
ryšį, nes 4G internetą su vi-
siškai neribota sparta ir at-
sisiunčiamų duomenų kiekiu 
jūsų namų adresu „Omnitel“ 
siūlo vos už 19 Eur/mėn. Nau-
jausiais Ryšių reguliavimo 
tarnybos duomenimis, spar-
čiausias „Omnitel“ 4G ryšys 
jau dengia 99 proc. Lietuvos 
teritorijos, todėl juo naudotis 
gali net ir atokiausiose vieto-
se esantys šalies gyventojai.

Pasinaudoti kalėdiniais 
„Omnitel“ pasiūlymais galima 
internetinėje „Omnitel“ sve-
tainėje, apsilankius bendruo-
se „Teo“ ir „Omnitel“ salonuo-
se bei telefonu 1817. 

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Tel. 8 608 33221
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Renginiai
Gruodžio 1 d. 17.30 val. Subjek-

tyvūs išjautimai „Mes esam – tarp 
mūsų“: piešinių parodos  „Sugrąžin-
ta svajonė“ pristatymas, vaizdo insta-
liacija „Kur nesvarbu, kas tu esi ir kaip 
judi“, Gražvydo Sidiniausko mintys ir 
dainos.  Renginys skirtas Tarptauti-
nei neįgaliųjų dienai paminėti, autoriai 
– Druskininkų šeimos paramos centro 
sveikųjų ir neįgaliųjų klubas „Erzon“ 
(Druskininkų jaunimo užimtumo cen-
tras, Veisiejų g. 17)

Gruodžio 2 d. nuo 8 iki 17 val. Tarp-
tautinei neįgaliųjų dienai paminėti skir-
ta akcija, kurios metu bus dalijami pro-
jekto „Aš esu mano piešinio kelias į 
parodą“ darbų atvirukai druskininkie-
čiams ir miesto svečiams (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Gruodžio 2 d. 16 val. Respubliki-
nės parodos „Laiko amuletai. Baltų 
ženklai tekstilėje“ pristatymas. Kon-
certuos Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos smuikininkų ansam-
blis, vadovės E. Sakavičienė ir I. Bie-
liukienė (V. K. Jonyno galerija, M. K. 
Čiurlionio g. 41)

Gruodžio 2 d. 16 val. Garsinis  skai-
tymas vaikams  „Nubėgo baltos gai-
dos per baltą, baltą sniegą“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

 Gruodžio 3 d.  Didžiosios Kalėdų  
eglės ir eglučių parko įžiebimo šventė: 

11 val. Šventinių smulkmenų mugė ir 
žiemiškas šurmulys

15. 30 val. Maltiečių labdaros akcija 
16 val. Prakartėlės atidarymas ir 

šventinimas. Dalyvaus mišrus choras 
„Druskininkai“

16.30 val. Kalėdų eglės įžiebimas. 
Teatralizuota lėlių misterija  „Balta pa-
slaptis“ ir fejerverkas, Alytaus choro 
„De – Žavu“  ir Astos  Pilypaitės kon-
certas. Po koncerto – teatralizuota 
ekskursija po Kalėdinių eglučių parką. 
Renginio metu veiks šventinė karuse-
lė ir visų vaikų laukiamas  Kalėdų Se-
nelio paštas.

(Pramogų aikštė, Vilniaus alėja, Gy-
dyklų parkas)

Gruodžio 4 d. 11 val. Šventinių 
smulkmenų mugė (Vilniaus alėja)

Gruodžio 5 d. 17 val. parodos „Pa-
žink savo kraštą su Druskininkų mies-
to muziejumi“ pristatymas. Dalyvaus 
Druskininkų kultūros centro folkloro 
ansamblis „Stadalėlė“, vadovė Lina 
Balčiūnienė (Druskininkų miesto mu-
ziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Gruodžio 6 d. 16.00 val. Draugys-
tės sanatorijoje, Centrinių rūmų 207 
kab. (II a.) Susitikimas „Kai angelai iš-
vynioja dangų…”. Dalyvauja: Humani-
tarinių mokslų daktaras, etnokultūros 
specialistas Egidijus Mažintas. Gruo-
džio mėnesio paslaptys, Kūčių būri-
mai, ateities spėjimai, pokštai.

Gruodžio 8 d. 16 val. Profesorės  O. 
Voverienės knygos ,,Dalia Grybaus-
kaitė – tautos Prezidentė” pristatymas 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bibli-
oteka, V.Kudirkos g. 13)

Gruodžio 9 d. 16 val. Popietė 
,,Advento kelio šviesa“. Dalyvauja J.E. 
Šiaulių vyskupas E. Bartulis (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V.Kudirkos g. 13)

Gruodžio 10 d. 16 val. Kakavos po-
pietė su Kalėdų seneliu. Smagūs žaidi-
mai, šventinis koncertas, veiks Kalėdų 
senelio paštas. Dalyvaus šokių grupė 
„Opus“, Agota, Amanda, Evita, Simona 
(Pramogų aikštė, Vilniaus al.24) 

PARODOS
E. K. Kriaučiūnaitės kūrybos darbų 

paroda „Tarp sapno ir prabudimo“ (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

A. Nedzelskio tapybos darbų paroda 
„Vasaros paveiksliukai“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Paroda „Šeimos portretų galerija“ iš 
Muziejaus rinkinių (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės sky-
riaus  baigiamųjų darbų paroda. Mo-
kytoja G. Kupčinskienė (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

A.Sadecko fotografijų  paroda  
,,Pusė amžiaus tamsos“ (Viešosios bi-
bliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos 
g. 30, Leipalingis)

Parduotuvėje „Arti Arti“ gruodžio 2 d. nuo 
16 val. vyks žymių menininkų keramikų Ž. 

Bardzilauskaitės-Bergins ir J. Bergins darbų 
paroda-pardavimas. 

Kviečiame visus, besižavinčius keramikos 
menu ir naujovėmis, ateiti pasigrožėti bei įsigyti 
išskirtinių porceliano kūrinių ir suvenyrų. 

17 val. patys menininkai pristatys savo kūrybą plačiau, atsakys į 
visus dominančius klausimus apie keramikos meną. 

Taip pat galima įsigyti lietuviškų prekės ženklų drabužių su šventi-
nėmis nuolaidomis nuo 5 iki 20 %.

Maloniai lauksime Jūsų adresu Vilniaus alėja 8, parduotuvėje 
„Arti Arti“.

Tarybos posėdyje – naujo 
nario priesaika ir gyventojams 

aktualūs klausimai

Ramunė Žilienė

Vakar sušauktas Druskinin-
kų savivaldybės tarybos po-
sėdis pradėtas iškilminga Ta-
rybos nario priesaikos davimo 
procedūra, vėliau posėdyje pa-
tvirtinti gyventojams svarbūs, 
su strategine Druskininkų plė-
tra susiję sprendimai.

Buvusį Druskininkų savivaldy-
bės tarybos narį Zenoną Streikų 
išrinkus į LR Seimą, Tarybos na-
rio mandatas suteiktas Aleksan-
drui Remigijui Viniarskui. Jis dirbs 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
Ūkio ir kurorto plėtros komitete. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininko įgaliota, naujojo 
nario priesaiką priėmė VRK narė 
Živilė Verbylaitė. A. R. Viniarską 
pasveikino meras Ričardas Mali-
nauskas ir Tarybos nariai.

Tarybos nariai posėdyje svarstė 
10 klausimų. Nors visi jie buvo iš-
samiai pristatyti ir gvildenti Tary-
bos komitetų posėdžiuose, tačiau 
opozicijoje vėl atsirado tokių, ku-
rie piktinosi, kad klausimai jiems 
neaiškūs. 

Druskininkų savivaldybės tary-
ba papildė Strateginį veiklos pla-
ną Nepertraukiamo dujų tiekimo 

vartotojams užtikrinimo progra-
ma, ir šios priemonės įgyvendi-
nimui šių metu savivaldybės biu-
džete numatė 30 000 Eur. Kaip 
žinia, druskininkiečių interesai 
sėkmingai apginti, buvęs itin ak-
tualus dujų tiekimo klausimas 
sklandžiai išspręstas: nuo lapkri-
čio pradžios gamtinių dujų tieki-
mą druskininkiečiams užtikrina 
Energijos skirstymo operatorius 
(ESO). Tarybos posėdyje įvardin-
ta, kad baigti būtinieji formalumai, 
susiję ir su turto inventorizacija. 
Tai rodo, kad patvirtinti galutiniai 
susitarimai, užtikrinantys dujų tie-
kimą gyventojams. Druskininkai 
pagaliau ilgam išsprendė dujų tie-
kimo gyventojams problemą. Ta-
čiau opozicijai atstovaujantis Ta-
rybos narys V. Semeška frakcijos 
vardu rėžė, kad „frakcija balsuos 
prieš“. Tokie jo pasisakymai sukė-
lė nusistebėjimo bangą ne tik tarp 
Tarybos daugumos narių, admi-
nistracijos darbuotojų, bet ir kitų 
salėje posėdį stebėjusių druski-
ninkiečių.

Posėdyje patvirtinti ir kiti, su in-
vesticijomis ir naujais projektais, 
finansuojamais pagal 2014-2020 
metų Europos kaimynystės prie-
mones, sprendimai.

Lapkričio 30 d. sušauktame posėdyje prisiekė A. R. Viniarskas/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Projekte „Aš esu – mano 
piešinio kelias į parodą“ – 

galimybės saviraiškai

Projekto „Aš esu – mano piešinio kelias į parodą“ dalyviai, projekto vadovė G. Rut-
kauskienė (centre) ir parodos svečiai/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų miesto muzie-
jus, siekdamas įtraukti neį-
galiuosius į socialinį kultūri-
nį gyvenimą ir vystyti kūrybinį 
procesą, baigia įgyvendinti 
dalinai Lietuvos kultūros ta-
rybos ir Druskininkų savival-
dybės finansuojamą projektą 
„Aš esu – mano piešinio ke-
lias į parodą“. Gruodžio 2-ąją, 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
išvakarėse, visuomenė kvie-
čiama dalyvauti baigiamojoje 
projekto akcijoje, kurios metu 
Druskininkų savivaldybės gy-
ventojams ir svečiams bus pa-
dovanoti neįgaliųjų projekto 
dalyvių sukurti piešiniai, įam-
žinti atvirukuose.

Vakar Druskininkų miesto mu-
ziejuje bendruomenei pristatyti 
neįgaliųjų kūrybos darbai, sukur-
ti projekto „Aš esu – mano pieši-
nio kelias į parodą“ metu. Kiekvie-
nas jo dalyvis buvo apdovanotas 
minėtu atvirukų rinkiniu, turėjo 
galimybę atminčiai pasiimti savo 
darbą, paruoštą eksponavimui. 
Neįgalieji papasakojo savo įspū-
džius, pasidalino projekto metu 
įgyta patirtimi, bendravo ir vaiši-
nosi R. Pankevičienės konditeri-
jos cecho saldumynais.

Parodos dalyvių darbais ir 
projekto iniciatyva pasidžiaugė 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos vyriausioji specia-
listė turizmui ir kultūrai Ingrida 
Griniūtė.

Kaip pasakojo Druskininkų 
miesto muziejaus projekto „Aš 
esu – mano piešinio kelias į par-
odą“ vadovė Genovaitė Rutkaus-
kienė, užsiėmimai, prasidėję rug-
sėjį, vyko kiekvieną savaitę. Jų 
metu neįgalieji mokėsi naujų 
technikų ir komponavimo formų, 
pasisėmė kūrybinių idėjų, išnau-
dojo kūrybos terapijos poveikio 
galimybes. 

Įgyvendinant projektą, bendra-
darbiauta su nevyriausybinės or-
ganizacijos Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Guboja“ Drus-
kininkų skyriumi. 

Kartu su „Gubojos“ Druskininkų 
skyriaus socialine darbuotoja Di-
ana Lukošiūnaite, gerai pažįstan-
čia kiekvieną projekto dalyvį ir ži-
nančią apie jų pomėgius, negalią, 
charakterio savybes, Druskinin-
kų miesto muziejaus kūrybinėse 
dirbtuvėse kūrė šio projekto da-
lyviai: Asta Petruškevičiūtė, Do-
natas Šivokas, Darius Marcino-
nis, Viktorija Dailydaitė, Jolanta 
Navickaitė, Rūta Aleknavičiūtė, 
Evaldas Guželis, Vitalija Plutule-
vičiūtė, Jurgita Kočiūnaitė. Tarp 

projekto dalyvių buvo ir savano-
rė – Astos mama Irena Petruške-
vičienė, kuri kartu su dukra lankė 
užsiėmimus. Drauge patirti įspū-
džiai sustiprino ryšį tarp šeimos 
narių, suteikė gerų emocijų.

Pasak projekto dalyvių, jiems la-
biausiai patiko piešimas ant van-
dens: spalvos liejosi į skirtingus, 
netikėtų raštų piešinius. „Pieš-
ti ant vandens nuostabu: atrodo 
kaip stebuklas, kai pamatai, kaip 
pasikeičia piešinio raštas. Džiau-
giuosi, kad projekto vadovė mane 
išmokė šios technikos“, – dalinda-
masi įspūdžiais apie veiklą pro-
jekte, sakė Viktorija Dailydaitė.

Netoksiškais dažais buvo ta-
poma ir pirštais,  liejama skys-
ta akvarelė ant šlapio popieriaus, 
piešiama įvairiomis priemonėmis 
ant įvairių faktūrų tapetų, išban-
dyta pastelės technika. Apsilan-
kę Druskininkų miesto muziejaus 
ekspozicijoje ir pamatę senuosius 
Druskininkų miesto vaizdus, žiū-
rėdami į Druskininkų atvirukus, 
projekto dalyviai įvairiomis pieši-
mo priemonėmis perteikė matytą 
vaizdą savo piešiniuose, juos kūrė 
klausydamiesi muzikos, noriai 
ir susidomėję. Dailės technikos 
buvo parinktos, kad praturtintų 
neįgaliųjų projekto dalyvių emoci-
jas, vidinį pasaulį, padėtų atsipa-
laiduoti ir atsiskleisti jų saviraiškai. 

Projekto dalyvių piešinių par-
oda buvo surengta ir Socialinių 
paslaugų centre, kur po vienu 
stogu susibūrusios visos Drus-
kininkuose veikiančios neįgalių-
jų organizacijos. 

Daugeliui žmonių su nega-
lia menas – vienintelis kūrybinės 
raiškos būdas, tampantis ir gyve-
nimo būdo dalimi, išlaisvinantis 
nuo socialinės atskirties. Meninė 
veikla pagerina neįgaliųjų žmo-
nių gyvenimo kokybę, motyvuoja 
juos gyvenimui. Vykdant projek-
tą, siekta padėti atskleisti neįga-
liųjų saviraišką, gebėjimą išreikšti 
savo jausmus ir nuotaikas, padėti 
jiems bendrauti tarpusavyje, pro-
paguoti neįgaliųjų kūrybinius pa-
siekimus, keisti požiūrį į negalios 
ištiktuosius. Šio projekto veikla 
kartu yra ir prasminga galimy-
bė parodyti žmogaus su nega-
lia sugebėjimus kurti ir dalyvauti 
parodinėje veikloje, formuoti vi-
suomenės požiūrį bei pozityvius 
socialinius pokyčius.

Druskininkų miesto muziejus dė-
koja visiems, kurie prisidėjo prie 
šio projekto veiklos bei paramos.

Druskininkų miesto 
muziejaus informacija
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2016.12.03 d.
Šeštadienis

2016.12.02 d.
Penktadienis

2016.12.04 d.
 Sekmadienis

2016.12.06 d.
 Antradienis

2016.12.05 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Šlovės dienos (k.).

10:50 Specialus tyrimas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien. 
19:05 Gamtos inspektoriai.
19:30 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“. 
20:30 Panorama. 
21:00 Duokim garo! 
01:45 Klausimėlis.lt (k.).
02:10 Komisaras Reksas (k.).
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“ (k.).
04:05 Auksinis balsas.

06:10  Teleparduotuvė. 
06:24  Nuotykių metas.
06:55  Simpsona (k.). 
07:55  Naisių vasara. Sugrį-

žimas (k.). 
08:25  Moterys meluoja geriau (k.). 
08:55  Meilės sūkuryje. 
10:00  Sila. Kelias namo. 
11:55  Ekstrasensų mūšis.
13:00  Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30  Simpsonai.
14:30 Mažoji nuotaka. 
15:30  Itališka meilė. 
16:30  TV Pagalba. 
19:30  Monstrų biuras. 
21:20 Persijos princas. 
23:50 Drakono akys. 
01:35  Nešvarus žaidimas (k.). 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Visatos broliai“. 
06:50 „Džonis Testas“. 
07:15 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
07:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
09:35 24 valandos. 
10:25 Yra, kaip yra. 
12:25 Nuo... Iki... (k.). 
14:20 „Mano lemties diena“. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. 
19:30 KK2 penktadienis. 
00:40 13 nuodėmių (k.). 
02:25 Programos pabaiga. 

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Šiandien kimba. 

08.10 „Kalnų ežerai“. 
09.10 „Miškinis“ .
10.20 „Budelis“.
11.25 „Kartą Rostove...“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.52 Orai.
18.55 PREMJERA. „Bitininkas“  . 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Grynieji pinigai“. 
01.25 „Tamsesnis už naktį“. 
03.10 „Vandens žiurkės“. Veiksmo 

serialas. 
03.55 „Laukinis pasaulis “. 
04.15 „Grynieji pinigai“. 
06.00 „Jaunikliai“. 

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:30 „Tokia tarnyba“ (k.). 
08:25 „Žurovas“. 

10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k.). 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k.). 
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
21:30 Įkaitas (k.). 
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“
02:40 „Vampyro dienoraščiai“. 
03:25 Įkaitas (k.). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt.
06:30 Specialus tyrimas (k.).
07:25 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai.
07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai.
08:15 Džiunglių knyga.
08:30 Girių horizontai.
12:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Plėšrūnai.
13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Didysis Azijos penketas.
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai.
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Šiandien. 
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis balsas. 
23:00 Premjera. Nemiegantys Siatle.
00:50 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai (k.).
02:35 Šerloko Holmso nuotykiai  (k.).
04:20 Klausimėlis.lt
04:35 Bėdų turgus (k.).
05:15 Stilius (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (k.).

06:35 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k.).

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai.
09:25 Džiunglių knyga.
09:35 Premjera. Auklė  Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Erdvės. Pasaulio žavesys. 
13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gyvenimas ore. 
13:55 Puaro. 
16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys. 
17:15 Lietuvos humoro lyga. 
19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Seserų Fontanų 

siuvykla. 
22:55 Kino žvaigždžių alėja. Marija, 

Škotijos karalienė (k.).
01:10 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys.
02:05 Pasaulio dokumentika (k.).
02:55 Puaro.
04:35 Laisvės vėliavnešiai (k.)
05:05 Savaitė (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Šlovės dienos (k.).
10:50 Laisvės vėliavnešiai (k.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Šlovės dienos.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-

vanoriai“. 
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Premjera. Fidelis Kastras. 

Kino kronikose įamžinti kadrai.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Teisė žinoti (k.).
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Šlovės dienos (k.).
10:50 Stilius (k.).
11:30 Klausimėlis.lt (k.).
11:45 Fidelis Kastras. Kino kroniko-

se įamžinti kadrai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Šlovės dienos.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Bodo.
00:30 Pasaulio plaukimo čempiona-

tas trumpajame (25 m) baseine. Pus-
finaliai, finalai.  Tiesiogiai iš Vindso-
ro (Kanada). 

02:15 Stilius (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Gyvenimas greta meldinės 

nendrinukės. 
10.30 „Moterų daktaras“ (2/28, 2/29). 
12.40 „Delta“ (2/23, 2/24). 
14.55 „Dykumos“. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
16.50 „Kalnų ežerai“. 
18.25 0 laipsnių. 
18.30 „Gamtos magija“. 
19.00 Kartų kovos. 
20.30 „Vera“ (5/1). 

06:15 Teleparduotuvė. 
06:30  Ančiukų istorijos (k.). 
07:00  Nenugalimasis žmo-

gus-voras 
07:30  Vėžliukai nindzės 
08:00  Ančiukų istorijos.
08:30  Kempas ir draugai. 
09:00  Virtuvės istorijos. 
09:30 Gardu Gardu. 
10:00  Pasaulis pagal moteris. 
10:30  Svajonių ūkis. 
11:00 Narsusis riteris Justinas. 
12:55 Nuotykių ieškotojas. Midos 

skrynelės prakeiksmas.
14:55  Rožinė pantera. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
19:30  Vienas namuose. 
21:45  Juros periodo parkas. 
00:20 Mirtinas poilsis. 
02:00  Vilką mini, vilkas čia (k.). 06:15  Teleparduotuvė. 

06:30  Ančiukų istorijos  (k.) 
07:00  Nenugalimasis žmo-

gus-voras. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00  Ančiukų istorijos. 
08:30  Mamyčių klubas. 
09:00  Kulinariniai triukai 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Raudonkepuraitė prieš blogį. 
12:35 Osis ir Tedas.
14:20  Rožinė pantera. 
16:15  Simpsonai. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
19:30  X Faktorius. 
22:30 Užsienietis.
00:45  Vienišas pagal susitarimą 06:10 Teleparduotuvė. 

06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Gero vakaro šou. 

08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Kobra 11. 
23:35 Kvantikas. 
00:30 Gražuolė ir pabaisa. 
01:30 Hubertas ir Staleris. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Džonis Testas“ (k.). 
06:55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Har-

vis Biksas“ 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“.
08:35 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.)
09:00 „Tomo ir Džerio šou“.
09:30 „Ponas Bynas“.
09:55 KINO PUSRYČIAI. Žvėreliai 

susivienija.  
11:45 Zatura. Nuotykiai kosmose.
13:45 Policijos akademija.
15:30 „Gyvenimo šukės“.
19:30 SUPERKINAS. Debesuota, 

numatoma mėsos kukulių kruša.
21:15 PREMJERA. Trys muškieti-

ninkai.
23:30 Anakonda. Palikuonis.
01:15 Nusikaltėlis kūdikio veidu (k.).
03:00 Programos pabaiga. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Džonis Testas“ (k.).
06:55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Har-

vis Biksas“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:45 „Na, palauk!“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir 

Džeris.
14:00 Pričiupom!
14:30 „Didingasis amžius. Jos dide-

nybė Kiosem“.
16:40 Ne vienas kelyje. 
19:30 Žvaigždžių duetai. 
22:20 PREMJERA Išlikimo žaidimas. 
00:10 Trys muškietininkai (k.). 
02:10 Programos pabaiga. 06:20 „Visatos broliai“. 

06:50 „Džonis Testas“. 
07:15 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
07:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:35 24 valandos. 
10:25 Yra, kaip yra. 
11:25 24 valandos (k). 
12:25 Bus visko (k). 
13:20 Būk mano meile!
14:20 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Karštis.
01:35 „Strėlė“.
02:25 „Juodasis sąrašas“. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Kartų kovos. 

09.30 Vantos lapas. 
10.00 Arčiau namų. 
11.00 „Vera“ 
13.10 „Safaris džiunglėse“. 
14.30 Geriausių 2016 metų neįgalių-

jų Lietuvos sportininkų apdovanojimai. 
16.20 „Marionečių šokiai“ 
21.30 „24/7“. 
23.00 „Delta“. 
01.10 Mafijos kronikos. 
02.10 „Vera“. 
03.40 „24/7“. 
04.25 Mafijos kronikos. 
05.05 „Dykumos“. 
06.00 „Jaunikliai“. 

06.54 TV parduotuvė.
07.10 Vantos lapas.
07.40 Kaimo akademija.
08.10 Arčiau namų. Ukmergė.

09.10 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Kartą Rostove...“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mafijos kronikos. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“.
01.50 Reporteris.
02.45 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vandens žiurkės“.
03.45 „Miestelio patruliai“.
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.20 „Vandens žiurkės“.
06.05 „Miestai ir žmonės“. 

06:05 Savaitės kriminalai (k.). 
06:30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Amerikos mieliausieji“. 
11:00 „Galiūnai“. 
12:05 „Pavariau“. 
12:35 „Mistinės istorijos“. 
14:45 PREMJERA. Vanity Fair. 
15:50 „Kas žudikas?“. 

06:30 „Galiūnai“. 
07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Viena už visus“ 

11:05 „Gyvybės galia“ koncertas. 
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 „Šuo“.
19:10 Žydroji pakrantė.
21:00 „Juodasis sąrašas“.
22:00 Nežinomas. Kriminalinė drama. 
23:45 Prezidento sprendimas (k.). 
02:10 Nakvynės namai (k.). 
03:40 Žydroji pakrantė. 
05:05 „Gyvybės galia“(k.) 

06:10 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Muchtaro sugrįžimas (k).
09:25 „Farų karai“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 Savaitės kriminalai. 
21:30 Pranaši pozicija.
23:20 Nežinomas (k).
01:00 „Juodasis sąrašas“ (k).
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 Gyvenimiškos istorijos (k). 
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
03:40 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“ (k). 
04:35 „Gyvybės galia“ (k). 

16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Pasienio sargyba (k.). 
18:30 Keliauk ir ragauk.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS. Prezidento 

sprendimas. 
00:50 AŠTRUS KINAS. Nakvynės 

namai.
02:30 „Vampyro dienoraščiai“. 
04:00 Muzikinė kaukė (k). 

23.00 „24/7“. 
00.00 „Budelis“. 
02.15 „Kalnų ežerai“. 
03.55 „Vera“. 
05.25 Mafijos kronikos. 
06.05 „24/7“. 

Parduodu malkas skaldytas 
arba kaladėmis. Atvežu 
nemokamai. Tel.: 8 601 46179
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Šlovės dienos (k.).
10:50 Emigrantai (k.).
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Šlovės dienos.
17:10 Klauskite daktaro.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Šlovės dienos (k.).
10:50 Gyvenimas (k.).
11:45 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Šlovės dienos.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 LRT forumas. 
21:55 Trumposios žinios.
22:00 Premjera. Dokumentinių filmų 

ciklas „Mano miestas“. Birštonas. 
22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Martos paslaptis.
00:30 Pasaulio plaukimo čempiona-

tas trumpajame (25 m) baseine. Pus-
finaliai, finalai.  Tiesiogiai iš Vindso-
ro (Kanada). 

02:30 Klausimėlis.lt (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinių filmų ciklas 

„Mano miestas“. Birštonas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu (k.).
05:30 Mūsų gyvūnai (k.).

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Gero vakaro šou. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:25 Vikingų loto. 
22:30 Paliktieji. 
00:50 Gražuolė ir pabaisa. 
01:35 Hubertas ir Staleris. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
12:00 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Farai. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Detektyvo Hanterio sugrįžimas. 
00:15 Gražuolė ir pabaisa. 
01:15 Hubertas ir Staleris. 

06:20 „Visatos broliai“. 
06:50 „Džonis Testas“. 
07:15 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
07:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:35 24 valandos.
10:25 Yra, kaip yra. 
11:25 24 valandos (k). 
12:30 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile!
14:20 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 „Juodosios našlės“.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Gun-

danti klasta.
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Strėlė“.
02:10 „Juodasis sąrašas“. 

06:20 „Visatos broliai“. 
06:50 „Džonis Testas“. 
07:15 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
07:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:35 24 valandos.
10:25 Yra, kaip yra. 
12:30 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile!
14:20 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Tik nesijuok. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Palikti 

vandenyne 2. Dreifas.
00:05 „Mentalistas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Juodasis sąrašas“. 

06:20 „Visatos broliai“. 
06:50 „Tomas ir Džeris“. 
07:15 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
07:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:35 24 valandos.
10:25 Yra, kaip yra. 
12:30 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile!
14:20 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Tamsi 

tiesa.
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Strėlė“.
02:10 Sveikatos ABC televitrina (k). 

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Nuoga tiesa. 
09.10 „Miškinis“.

10.20 „Albanas“.
11.25 „Kartą Rostove...“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „24/7“.
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“.
01.50 Reporteris.
02.45 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vandens žiurkės“.
03.45 „Miestelio patruliai“.
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.20 „Vandens žiurkės“.
06.05 „Miestai ir žmonės“. 

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Auksinė daina.

09.10 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Kartą Rostove...“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
19.05 0 laipsnių.
19.10 Gyvenk krepšiniu! 
19.30 Europos taurė 2016/17. Vil-

niaus „Lietuvos rytas“ - Berlyno „Alba“.
21.30 Mafijos kronikos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“.
01.50 Reporteris.
02.45 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vandens žiurkės“.
03.45 „Miestelio patruliai“.
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.20 „Vandens žiurkės“.

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Patriotai. 

08.10 „Kalnų ežerai“ . 
09.10 „Miškinis“.
10.20 „Marionečių šokiai“.
11.25 „Kartą Rostove...“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Muchtaro sugrįžimas (k).

09:25 „Farų karai“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Pavariau“. 
21:30 Neįtariamasis.
23:35 Pranaši pozicija (k).
01:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Vampyro dienoraščiai“.
02:45 „Kalbame ir rodome“. 
03:30 Gyvenimiškos istorijos (k). 
04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:40 „Kalbame ir rodome“ (k). 

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).
08:20 „Šuo“ (k).

09:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Mistinės istorijos“ (k). 

10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Farų karai“.
21:30 Grobis.
23:15 Uošvio tvirtovė (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Vampyro dienoraščiai“.
02:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
03:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:15 Savaitės kriminalai (k). 
04:40 Pasienio sargyba (k). 

Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame Oną Marcinonytę ir artimuosius 
dėl mylimos Mamos mirties.

Bendrijos „Saulutė“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Larisą Puzinovienę ir artimuosius 
dėl mylimo Tėvelio mirties.

Bendrijos „Saulutė“ gyventojai

Mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Vytą Skrabulį.

Kapela „Kaimo daina“

11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Prieš srovę. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Ketverios vestuvės ir viene-

rios laidotuvės. 
01:00 Gražuolė ir pabaisa. 
01:50 Hubertas ir Staleris. 

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Auksinis krantas  .
00:30 Pasaulio plaukimo čempiona-

tas trumpajame (25 m) baseine. Pus-
finaliai, finalai.  Tiesiogiai iš Vindsoro 
(Kanada). 

02:25 Septynios Kauno dienos.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).

18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 Pasienio sargyba. 
21:30 Uošvio tvirtovė.
23:45 Neįtariamasis (k).
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Vampyro dienoraščiai“.
03:10 „Kalbame ir rodome“. 
03:55 Gyvenimiškos istorijos (k). 
04:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
05:05 „Kalbame ir rodome“ (k). 

14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.45 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vandens žiurkės“.
03.45 „Miestelio patruliai“.
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.20 „Vandens žiurkės“.
06.05 „Miestai ir žmonės“.
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PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
   www.juozomalkos.lt

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 104 kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

Kviečiame apsilankyti 
odontologijos kabinete!
 SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus, išrašo-
me pažymas mokyklai. Taiko-
mos nuolaidos procedūroms. 
Nuskausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsulta 

Kviečiame visus pasinaudo-
ti puikiu pasiūlymu dantų ba-
linimui su Philips Zoom sis-
tema, kuriam taikome 10 % 
nuolaidą! cija nemokama!

 Registracija tel.:  +370 
313 53811, 59172, 53900

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su 
defektais, daužti. Tel. 8 662 32490

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys, 
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

16 vietų mikroautobuso nuoma. Tel. 8 680 48121

Siūlau gerai apmokamą namo tvarkytojos (-o)  
darbą. Pageidautina: amžius nuo 35 iki 50 m.,  
panašaus darbo patirtis. Teirautis tel.: 8 671 23211.

Sėkmingai dirbanti ir plečianti gamybą siuvyklėlė Leipalingyje 
kviečia dirbti  siuvėjas ir sukirpėją. Siūlome darbą mažame ko-
lektyve, rezultatus atitinkantį atlygį. Kreiptis tel.: 8 650 98619

Druskininkų skalbyklėlė ieško skalbėjų. Išsamesnė 
informacija telefonu +370 601 02220.

Parduodame sausas pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Kalėdinės nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant 

akinius – nemokama. 
Mūsų adresas: 

Vilniaus alėja 8 (buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Atliekame visus apdailos darbus. 
Tel. 8 657 50460

Nestandartinius baldus 
pagaminsime vos per 

keletą savaičių! 
Tel. 8 618 03127

el. p: naujubaldugamyba@
gmail.com

www.naujubaldugamyba.lt
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Asmeniniai skelbimai
Beržinės, alksninės ir pušinės (ža-
lios) malkos. Atvežame nemokamai.  
Tel. 8 639 31974

Parduodami automobiliai ir jų dalys

„Škoda Superb“  2004 m.,  96 kW, 19 
TDI. Kaina –  3500 Eur. Tel. 8 686 41953

„Audi“, 80/B4, 1992 m., 2.0 L,66 
kW; TA iki 2017 m. Kaina – 650 Eur.  
Tel. 8 620 71944

„Ford Mondeo“ 1998 m., 1,8 L benzinas, 
85 kW, yra keturios žieminės padangos 
su ratlankiais, TA iki 2017.11.12. Kaina – 
650 Eur. Tel. 8 686 37576

„Nissan Primera“ 2000 m., 2 L dyzeli-
nas. Kaina – 800 Eur. Tel. 8 628 15829

 „Opel Corsa“ 1988 m., 1,2 L. Visa arba 
dalimis. Tel.  8 620 79438

„Renault  Grand Scenic“ 2004.11 mėn., 
2 L benzinas, TA iki 2018.08. Kaina – 
1800 Eur. Tel. 8 600 23772

„Opel Vectra“ 2001 m., 2 L dyzelinas už 
1450 Eur; „Rover 75“ 2000 m., 2 L dyze-
linas už 1100 Eur. Tel. 8 647 33100

„Opel Astra“ 2005 m., 1,7 CDTI, uni-
versalas, TA už 2600 Eur; „VW Passat“ 
1998 m., 1.9 TDI universalas už 1250 
Eur; „VOLVO V50“ 2005 m., 2 L dyzeli-
nas už 3150 Eur; 1998 m „Ford Fiesta“ 
1998 m. už 550 Eur; automobiliai dali-
mis: BMW 320 (e46), MB w124, Rover 
214, Jaguar XJ6. Tel. 8 602 28830

„Ford Focus“ 2000 m., dyzelinas už 
1050 Eur; „Ford Fiesta“ 2002 m., dyzeli-
nas už 1500 Eur. Tel. 8 633 34714

2 padangos R17/225/45. Kaina – 40 Eur. 
Tel. 8 693 95898

„Opel Miriva“ 2004 m. dalimis.  
Tel. 8 685 50863

„Opel Zafira“ 2003 m., 2,2 L, 92 kW, 
TA iki 2017 05 21. Kaina – 1600 Eur.  
Tel. 8 611 60273

Žieminės padangos su skardiniais 
ratlankiais (4 vnt.) R15. Vieneto kaina – 
25 Eur. Tel. 8 620 11235

„VW Passat Sport“  2004 m., 1,9 TDI, 
96 kW, kablys, TA  iki 2018.09. Kaina – 
2200 Eur. Tel. 8 656 25030

„Audi 100“ 1991 m., 85 kW, benzinas-
dujos, TA iki 2018.07. Kaina – 600 Eur. 
Tel. 8 650 43057

Parduodu žiemines ir universalias 
R14, R15, R16 padangas iš Švedijos.  
Tel. 8 606 28422

„Hyundai Tucson“ 2006 m., 2 L, ben-
zinas, 104 kW, pilkos „metatalic“ spal-
vos, mechaninė pavarų dėžė, elek-
trinis paketas, kablys, lieti ratlankiai, 
TA iki 2018.03. Kaina – 5200 Eur.  
Tel. 8 622 20246 

„VW Golf“ 2000 m., universalas, 
1,9 TDI, 66 kW. Kaina – 1450 Eur.  
Tel. 8 675 83453

Parduodami įvairūs daiktai

Senovinis daniškas pianinas.  
Tel. 8 618 51616

2 lovatiesės, naudota skalbimo ma-
šina, porcelianinės lėkštės, servizai; 
pigiai vilnonis kilimas, 2imoteriški kai-
liniai (dydis 48-50, kaina nuo 30 Eur)  
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Šaldytuvas „Minsk“ už 20 Eur; 3 dalių 
sekcija už 95 Eur; 2 foteliai už 20 Eur; 
televizoriaus staliukas už 15 Eur; švies-
tuvas 5 lempų už 25 Eur; keramikinis 
šviestuvas už 10 Eur; veidrodis su spin-
tele ir stalčiais už 25 Eur; indų džiovyklė 
už 7 Eur; sieninės pakabos po 5 Eur; 
sofa-lova už 15 Eur; krepšys ant ratų už 
5 Eur; 4 dalių spinta su antresolėmis už 
100 Eur. Tel. 8 313 54555

Dujų balionas ir rašomasis stalas.  
Tel. 8 626 53125 

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambarys 17,82 kv. m., 5 aukšte, 
Gardino g. Namas renovuojamas. 
Kaina – 8000 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 618 04422

2 vieno kambario butai Druskininkuose: 
17 ir 24 kv. m, 2 aukšte su baldais, buiti-
ne technika, po remonto. Kaina – 24000 
Eur. Tel. 8 671 59773

2 kambarių butas Gardino g. 43 kv. m. 
Tel. 8 624 15759

2 kambarių butas 1 aukšte su atskiru 
įėjimu Gardino g. Kaina – 21000 Eur.  
Tel. 8 682 47212

2 kambarių 31,74 kv. m. butas Gardino 
g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, dalinė 
apdaila, prie Alkos tvenkinio. Kaina – 
26500 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 51 kv. m. butas Liškiavos g. 
2 aukšte iš 6. Tel. 8 695 13499

2 kambarių 51 kv. m. butas 4 aukšte iš 
5 Veisiejų g. (šalia darželio „Žibutė“), 
galima su baldais. Kaina – 33000 Eur.  
Tel. 8 (313) 54555

3 kambarių 65,6 kv. m. gero išplanavimo 
butas Ateities g. Parduodu arba keičiu į 
mažesnį. Tel. 8 610 45346

3 kambarių 56 kv. m. butas Veisiejų g. 1 
aukšte iš 5. Tel. 8 618 06175

3 kambarių 70,4 kv. m. butas Ateities 
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur.   
Tel. 8 687 37575

4 kambarių  91,3 kv. m. butas su holu, 
36 kv. m. rūsiu. Ateities g., 1,5 aukšte iš 
2. Plastikiniai langai, šarvuotos durys, 2 
balkonai, tinka komercinei veiklai. Kaina 
– 55000 Eur. Tel. 8 693 69233

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų 
kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elek-
tra. Kaina – 10200 Eur. Tel. 8 682 48474

Garažas prie buvusios katilinės 
(Ligoninės g.). Kaina – 2800 Eur.  
Tel. 8 611  21491

2 žemės ūkio paskirties sklypai: 1,2600 
ha ir 0,7300 ha Leipalingio sen., Krivo-
nių kaime. Sklypai yra vienas šalia kito. 
Tel. 8 676 11717

Didelis garažas prie vandentiekio.  
Tel. 8 627 23222

24 a namų valdos sklypas ir sodyba 
netoli Veisiejų, 5 ha žemės (iš jų 90 a – 
miškas). Tel. 8 613 65588

9 a namų valdos sklypas Baltašiškė-
je, Miciūnų g. 13. Kaina – 37000 Eur.  
Tel. 8 659 11221

Skubiai 25 a namų valdos sklypas Nera-
vuose. Tel. 8 (313) 54859

2,55 ha žemės ūkio paskirties skly-
pas Vilkininkų km, Lazdijų raj., 2-3 km 
nuo Leipalingio, 100-150 metrų nuo 
dviejų ežerėlių. Kaina – 15500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

12 a namų valdos žemės sklypas Nera-
vų kaime.  Atlikti geodeziniai matavimai. 
Kaina – 10500 Eur. Tel. 8 687 29055

Veisiejuose, sodų bendrijoje „Svarainis“ 
10 a sklypas, yra geodeziniai matavimai. 
Tel. 8 698 05758

Leipalingyje, renovuotame name par-
duodamas arba išnuomojamas 2 kam-
barių butas su baldais: 40,8 kv. m, 2 
aukšte iš 5. Tel. 8 616 93931

Parduoda mišką ir medieną

Parduoda 1 ha miško. Tel. 8 624 95589

Malkos kaladėlėmis. Kaina – 1 kub. 
m/18 Eur. Tel. 8 687 55 017

Parduodama  sausa statybinė mediena. 
Tel. 8 686 17277

Sausa statybinė mediena (20x15, 
10x10, 5x15 cm.), brūsai ir viengubo pjo-
vimo lentos. Tel. 8 686 17277

Geros būklės 96 bosų akordeo-
ną „Weltmeister amigo“ už 440 Eur.  
Tel. 8 688 32626

Dviejų durų spinta už 100 Eur, dekora-
tyvinis staliukas gėlei, miegamojo spin-
telė, gėlė Dracena 160 cm už 15 Eur, 
kelionės lagaminas, vilnoniai pledai, 
vilnonis kilimas, užuolaidos (naktinės ir 
dieninės), šviestuvai. Tel. 8 600 38695

Naudotas šaldytuvas. Kaina – 80 Eur. 
Tel. 8 615 28582

Elektriniai vargonai „JY-520B“ už 20 
Eur; pianinas „Belarus“ už 100 Eur.  
Tel. 8 625 34988

Moterišką natūralaus avikailio M dydžio 
striukę  už 110 Eur. Tel. 8 612 75453

Naudotas geros būklės svetainės 
minkštas kampas „Žalgiris“. Kaina – 150 
Eur. Tel. 8 610 78955

Svetainės komplektas, sofa, komoda-
sekreteras, kėdės, pietų stalas su kėdė-
mis, kilimas, skrynia-kuporas, bufetas. 
Tel. 8 612 09648

Puikios būklės 2 dviračiai „Bulls“ iš Vo-
kietijos po 150 Eur. Tel. 8 623 53377

Austas iš šilko paveikslas (yra sertifika-
tas). Tel. 8 699 82964

Labai geros būklės kampinis rašomasis 
stalas (152x172x56 cm, 76 cm aukštis) 
su 2 spintelėm, vieta klaviatūrai, buko 
spalvos, tinka biurui. Tel. 8 686 66683

Akordeonas „Montana“.  
Tel. 8 655 66866

2 dvidurės spintos (90x250 cm.) po 55 
Eur; spinta su slenkamomis durimis už 
140 Eur; pakabinamas radiatorius už 80 
Eur; 2 šviestuvai po 40 Eur; vidinės me-
dinės buto durys; naudotas gartraukis; 
naudotas vonios praustuvas už 30 Eur. 
Tel. 8 675 18337

Portjerinės dvigubos užuolaidas už 9 
Eur; pastatomas veidrodis (knyga) su 
spintele už 15 Eur; įvairūs šviestuvai  
po 5 Eur; spintelė prie lovos už 10 Eur; 
narvelis gyvūnėliui už 9 Eur; apvalus 
pjūklas (diametras 40 cm) už 7 Eur.  
Tel. 8 617 51762

Dujų balionas. Kaina – 20 Eur.  
Tel.  8 6 77 40764

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m.), 
švediška nauja savaeigė žoliapjovė, pa-
auksuoti sportiniai medaliai, rankų dar-
bo plytos ir kokliai krosniai, M. K. Čiur-
lionio baldai. Tel. 8 682 98506

Naudotas sportinis vežimėlis „Hauck“. 
Tel. 8 652 37501

Odinis svetainės komplektas, išsklei-
džiamas stalas, kavos staliukas, staliu-
kas gėlėms, sekcija „Karpati“, servizas, 
šviestuvas bra. Tel. 8 606 28422

Skubiai ir pigiai lentos ir 2 dujų balionai. 
Tel. 8 657 88639

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns būda, 
lauko baldai, lauko tualetas, malki-
nė-sandėliukas, pavėsinė iš kreivuo-
lių, Romanovo veislės avys su ėriu-
kais; gegnės (5 m.x15 cm.); akmenys;  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Naudotas dulkių siurblys.  
Tel. 8 617 21238

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Naminiai gaidžiukai. Tel. 8 699 69000

Kineskopinis plokščiaekranis televizo-
rius „Samsung  SLIM“ (51 cm įstrižainė) 
už 29 Eur; televizorius  „Philips“ (82 cm 
įstrižainė); sieninis laikiklis televizoriui 
už 6 Eur; mobilusis telefonas „Cat B25“ 
(2 SIM) už 40 Eur; nešiojamas belaidis 
telefonas „Philips“, už 15 Eur; „Panaso-
nic“, už 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Samung“ (51 
cm įstrižainė) už 26 Eur; kalvio dar-
bo metalinė (1 m) žvakidė už 18 Eur; 
stiklinė vaza (70 cm) už 11 Eur; įvairių 
dydžių naudoti faneriniai skydai ir DVP 
plokštės; durų varčios, akumuliatorių 
įkroviklis; kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius LG SLIM (51 cm įstrižainė) 
už 33 Eur . Tel. 8 610 21333

2 natūralios odos striukės ir išlanksto-
mas pietų stalas. Tel. 8 613 70474

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos 
produktus 

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Mėsinė kiaulė. Kaina – 1 kg/1,65 Eur. 
Tel. 8 678 30989

Jaunos avys auginimui ir mėsai.  
Tel. 8 621 64692

Perka

2-3 kambarių butą Druskininkuose arba 
Viečiūnuose. Tel. 8 623 53377

Medinę viengulę lovą su patalynės 
dėže, rūbų spintą su slenkančiomis du-
rimis, komodą. Tel. 8 682 08399

„Opel Astra“ dyzelinį siurbliuką.  
Tel. 8 621 03032

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario butas 3 kam-
barių bute. Tel. 8 677 19548

Išnuomojamas 3 kambarių butas Liš-
kiavos gatvėje ilgam laikui. 3 balkonai, 
baldai, buitinė technika. Kaina: šildymo 
laikotarpiu – 1 mėn./150 Eur + komuna-
liniai mokesčiai; ne šildymo laikotarpiu 
– 1 mėn./ 180 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 682 12015

Išnuomojamas 1 kambario butas su ats-
kiru įėjimu Gardino g. Tel. 8 611 48844

Druskininkų centre, dviejų kambarių 
bute, išnuomojamas vienas kambarys. 
Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas 2 kambarių butas „Sau-
lės sonatos“ korpuse „DO“. Kaina – 280 
Eur per mėnesį ir komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 654 12484

Ilgam laikui išnuomoja 2 kambarių butą 
Ateities g. (2 aukšte iš 9) su daliniais 
baldais. Tel. 8 606 28269 (šeimininkas 
rusas, kalba tik rusiškai) 

Išnuomojamas 1 kambario 16 kv. m 
butas su visais patogumais ir buiti-
ne technika Šiltnamių g. Kaina – 1 
mėn./70 Eur + komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 618 67244

Išnuomoja 3 kambarių butą 9 a. name 
Veisiejų g. (prie senos katilinės) su dali-
niais baldais. Tel. 8 600 84838  

Išnuomojamas vienas kambarys 2 kam-
barių bute Ateities g. Tel. 8 675 12030 

Išnuomojamas 1 kambario butas Gardi-
no g. Tel. 8 650 16100

Pensininkas be žalingų įpročių išsinuo-
motų 1 kambario butą mieste arba už-
miestyje. Tel. 8 655 52851

Išnuomojamas 2 kambarių butas su bal-
dais ir buitine technika Veisiejų g., ilgam 
laikui. Kaina – 1 mėn./150 Eur + komu-
naliniai mokesčiai. Tel. 8 615 52979

Ieško darbo

Vyras ieško darbo statybose.  
Tel. 8 670 87679

45 m. vyras, turintis B, C, E vairavimo 
kategorijas, be žalingų įpročių, ieško 
vairuotojo darbo (vairuoti fūrų  nesiūlyti). 
Tel. 8 678 60282

Ieškau darbo kaimo sodyboje arba sa-
natorijoje. Tel. 8 623 23430

Ieško vairuotojo darbo. Turi B, C katego-
rijas, 95 kodą. Tel. 8 621 78131

50 m. vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 673 86602

Statybininkas ieško darbo.  
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348

Perka

Rusišką automobilį arba motociklą (gali 
būti su defektais), senovinius eglutės 
žaisliukus. Tel. 8 675 86875

1 kambario butą Gardino g. nesiūlyti. 
Tel. 8 620 35089

Mažalitražį automobilį. Tel. 8 623 23430

Kiti

Rasta auksinė grandinėlė („Iki“ par-
duotuvėje lapkričio  21 d.); turi išskirtinį 
ženklą, kurį žinos tik grandinėlės savi-
ninkas. Tel. 8 624 78669

Dovanoju pūkuotus katinėlius.  
Tel. 8 618 28766

Gal kas padovanotų dulkių siurblį.  
Tel. 8 623 92939

Dovanoju 2 juodas 2 mėn. katytes.  
Tel. 8 655 00087

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“)
 

– nauja drabužių siunta. 

DĖMESIO! 
Yra ir proginių 

suknelių!

Tel. 8 654 17888
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Druskininkuose atidaryta 
didžiausia mieste atnaujinta 

„Maxima XX“

Antradienį po 8 mėnesius tru-
kusių atnaujinimo darbų atida-
ryta didžiausia mieste „Maxi-
ma XX“ parduotuvė. Kaip sakė 
projektą vysčiusios bendro-
vės „Fimitas“ direktorius Vi-
das Stašinskas, Druskininkuo-
se nuo šiol veikia nauja, erdvi, 
moderni, šiuolaikiškus reika-
lavimus atitinkanti parduotu-
vė. Pašnekovo žodžiais, Drus-
kininkai – patrauklus miestas 
investuotojams, kuriame nėra 
biurokratinių suvaržymų: „Visi 
klausimai, susiję su pastato 
statyba bet kurioje institucijoje 
buvo sprendžiami greitai, kom-
petentingai“.  

Į naujosios parduotuvės ati-
darymą atvyko Druskininkų sa-
vivaldybės vadovai, Darbo bir-
žos, Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos, Visuomenės sveika-
tos centro, „Maximos“ atsto-
vai. Savivaldybės meras R. Ma-
linauskas pasveikino naujosios 
parduotuvės kolektyvą, linkė-
jo jiems sėkmės ir pasidžiaugė, 
kad nuo šiol Druskininkuose 
veiks modernus, šiuolaikiškas, 
erdvus prekybos centras.

Visas naujosios parduotuvės 
plotas – 4000 kvadratinių metrų,  
pirmame pastato aukšte 2700 kva-
dratinių metrų plote įrengta erdvi 
prekybos salė bei patogios sandė-
liavimo patalpos. Atnaujintoje „Ma-
ximoje“ įdiegtas ir naujas prekybai 
skirto ploto suplanavimo mode-
lis, kuris supaprastina apsipirkimą 
lankytojams, o parduotuvėje dir-
bantys darbuotojai gali džiaugtis 
patogesnėmis darbo sąlygomis.

Kaip pastebėjo V. Stašinskas, 
naujoji „Maxima“ dabar geriau 
pritaikyta neįgaliesiems bei šei-
moms, kurie apsipirkinėja kartu 
su vaikais: prekybos salė įreng-
ta pirmame aukšte, įėjimas į par-
duotuvę platus, platūs ir praėjimai 
tarp kasų bei prekių lentynų. 

Pirkėjų patogumui, išplėsta ir 
automobilių stovėjimo aikštelė – 
čia telpa 140 automobiliai, lauke 
įrengtos ir naujos stovėjimo vie-
tos, skirtos specialiai dviračiams. 

Naujasis pastatas įrengtas pa-
gal šiuolaikinius reikalavimus, 
naudojant ekologiškas, energi-
ją tausojančias medžiagas ir sis-
temas, sumontuota rekuperaci-
nė vėdinimo sistema su šilumos 
atgavimo nuo šaldymo įrenginių 
modeliu, apšvietimui naudojamos 
energiją taupančios LED lempos. 
Pastebimai išplėstas ir parduotu-

vės asortimentas, o pirkėjų pato-
gumui įrengtos naujos savitarnos 
kasos, leisiančios greičiau apsi-
pirkti, ypač piko metu.

„Džiaugiuosi, kad atsirado toks 
modernus prekybos centras – 
mieste tokio jau labai reikėjo. Ma-
nau, kad naujos, estetiškos erdvės 
patiks ir vietiniams gyventojams, ir 
kurorto svečiams, mėgstantiems 
apsipirkti šioje parduotuvėje. Ži-
noma, svarbu, kad čia sukurtos ir 
darbo vietos, – naujosios „Maxi-
mos“ atidarymo dieną sakė V. Sta-
šinskas. – Džiaugiuosi ir kaip vers-
lininkas, ir kaip gyventojas, ir kaip 
būsimas pirkėjas, kad atsirado 
toks prekybos centras. Tokios par-
duotuvės Druskininkuose iki šiol 
dar nebuvo“. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Parduotuvėje dirbantys darbuotojai gali džiaugtis patogesnėmis darbo sąlygomis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

V. Stašinskas: „Džiaugiuosi ir kaip 
verslininkas, ir kaip gyventojas, ir kaip 
būsimas pirkėjas – tokios parduotuvės 
Druskininkuose iki šiol dar nebuvo“./Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo „Maxima XX ir XXX“ tinklo vadovė S. Mar-
cinkevičiūtė, naujosios parduotuvės direktorė Z. Feoktistovienė ir Druskininkų savi-
valdybės meras R. Malinauskas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkuose nuo šiol veikia nauja, erdvi, moderni, šiuolaikiškus reikalavimus 
atitinkanti parduotuvė/Roberto Kisieliaus nuotrauka


