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Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Savaitgalį Druskininkai taps turizmo sostine

Draugiško sporto
diena K. Dineikos
sveikatingumo
parke

4 psl.

Lietuvos
automobilių ralio
čempionato finalo
metu bus ribojamas
eismas

6 psl.

Viečiūnai – 2018
metų Mažoji
Lietuvos kultūros
sostinė

7 psl.

Pasaulinės turizmo dienos proga rugsėjo spalvinami Druskininkai kviečia: „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Minint Pasaulinę turizmo
dieną, Druskininkuose šį savaitgalį
organizuojamuose renginiuose laukiami visi
druskininkiečiai ir kurorto
svečiai, poilsiautojai, turistai.
Paskutinį rugsėjo savaitgalį
Druskininkus sudrebins gurmaniška turizmo fiesta „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“.
Toks linksmybių fiestą apibendrinantis
pavadinimas
pasirinktas todėl, kad Druskininkuose kiekvienas šventės
dalyvis pats galės pasijusti
gurmanu – surasti sau užsiėmimą pagal poreikius, norus
ir pomėgius. Visą savaitgalį
kurorte šurmuliuos ir tautodailės bei amatų darbų mugė.
Maisto, aktyvaus laisvalaikio,
kultūros gurmanai pramogaus,
pažindami Pasaulio tautų virtuvės
įdomybes, veiks Turizmo ir verslo informacijos centro stendas,
turizmo verslo įmonės pristatys
savo paslaugas, bus rengiamos
gidų grupės „Artelė“ ekskursijos. Visi lankytojai laukiami Viešosios bibliotekos, Miesto muziejaus, Vandens parko, privačių
klubų renginiuose, taip pat bus
galima išbandyti „Ebru“ meną,
piešti mandalas, pasiklausyti estradinės muzikos koncertų. Šios
ir dar daug kitų pramogų laukia
savo gurmanų šį savaitgalį, rugsėjo 29-spalio 1 dienomis.
Druskininkų
savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas
džiaugiasi, kad turistų skaičius

Druskininkuose kasmet didėja
ir patikina, kad gurmaniškąjį savaitgalį Druskininkai savo svečiams pasiūlys viską, kas geriausia: „Tikriausiai visi sutiksite,
kad ne tik pramogos, bet ir skanus, kokybiškas maistas yra neatsiejama gerų atostogų, gero
poilsio dalis, o bendra vakarienė
su šeima ar draugais suartina.
Druskininkai tikrai turi ką pasiūlyti ir kuo nustebinti net pačius
išrankiausius. Atvykite – ir patys
tuo įsitikinsite.“
Išskirtiniai žymių virtuvės
šefų pasiūlymai
Turizmo dienoms net 15 Druskininkų kavinių bei restoranų parengė išskirtinių pasiūlymų lankytojams. Kavinių ir
restoranų šefai pagamins ypatingų patiekalų, o druskininkiečiai ir kurorto svečiai turės galimybę pirmieji susipažinti su
įdomiurudens meniu, išmėginti lietuviškus, vokiškus, itališkus
patiekalus, apsilankyti vieninteliame Lietuvoje „Ledo bare“
ar paragauti juodųjų degančių
ledų! Ir tai – tik maža dalis to,
ką Druskininkai paruošė savo
svečiams!Visiems gerai žinomas
virtuvės mitų griovėjas Alfas Ivanauskas kurorto svečiams pristatys išskirtinę programą – jis kviečia rudenį pasitikti sveikiems ir iš
naujo atrasti grikius. Restorane
picerijoje „Sicilia“ žinomas virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas lankytojus nustebins nauju, kitokiu,
požiūriu į Italijos regiono virtuvę.

Turizmo savaitgalio metu lankytojų laukia ne tik išskirtinis
meniu, bet ir pramogos, koncertai, atrakcijos, staigmenos Vandens parko pirčių erdvėje. Restoranas-picerija „Aqua“ visą
savaitgalį savo lankytojus palepins ypatingais šefo patiekalais,
o rugsėjo 30 dieną dovanos grupės „Dar“ koncertą. Po koncerto
restorane-picerijoje, visi suaugusieji bus kviečiami 4 valandas
pramogauti Druskininkų vandens parke, išbandyti pirčių programas su maisto produktais,
stebėti pilvo šokėjų pasirodymą
tik už 15 eurų, pasakius slaptažodį „Aš – turizmo gurmanas“.
Vandens parkas dirbs iki vidurnakčio!
Rugsėjo 30 dieną organizuojamas susitikimas su kulinarinių
knygų ir tinklaraščio „Sezoninė
virtuvė“ autore Renata Ničajiene.
Susitikimo metu vyks knygų serijos „Gero Maisto Dienoraštis“ pristatymas, populiariausios rudens
daržovės – moliūgo – sutiktuvės,
sveikų patiekalų iš moliūgų degustacija, bus dalinami patarimai,
ką skanaus ir maistingo iš šios
daržovės galima pagaminti.
Specialiai šiai šventei sudarytas Druskininkų gurmanų žemėlapis, kuriame – išskirtiniai kavinių ir restoranų pasiūlymai.
Koncertai, parodos ir programa mažiesiems
Kultūros gurmanams Druskininkai parengė išskirtinių renginių.
Rugsėjo 29 dieną, penktadienį,

prie Grožio šaltinio vyks kūrybinės laboratorijos „Druskos metamorfozės“ baigiamasis renginys,
Pramogų aikštėje bus rodomas videospektaklis „Hollymood“. Rugsėjo 30 dieną, šeštadienį, viešose
erdvėse kurorto svečių laukia kulinarinių knygų pristatymai, maisto degustacijos, bus atskleistos
plovo ir sūrių gamybos paslaptys,
o tradicinės virtuvės gerbėjai galės pasivaišinti savo mėgstamais
patiekalais. Šeštadienį Druskininkų gidų grupė „Artelė“ rengs
teatralizuotas ekskursijas, muzikos mylėtojus nudžiugins Karinos Krysko koncertas, taip pat
koncertuos VRM reprezentacinis
pučiamųjų orkestras, kuris pristatys programą DEFILE bei koncertuos su svingo karalienėmis
„The Ditties“. Druskininkų vandens parko II-ojo aukšto fojė bus
pristatyta Vidmanto Vaitkevičiaus
kūrybos darbų paroda. Etninės
kultūros gerbėjai galės apsilankyti respublikiniame pasakotojų
konkurse „Žodzis žodzį gena“, kuris vyks centro AQUA konferencijų salėje.
Sekmadienis skirtas mažiesiems druskininkiečiams ir kurorto svečiams – vyks „Ebru“ edukacija ir mandalų spalvinimas, „Tep
šlep“ dirbtuvėlės ir atsisveikinimo
su čiulptuku ceremonija, gyvos
pasakos maratonas „100 ir viena
pasaka“, močiutės blynų degustacija, bus pristatyta gidės Tatjanos
Zielinski sukurta pasaka
„Druskiukas“.

5 psl.

Druskininkiečiai
atsiskaityti už dujas
gali pigiau ir
patogiau

8 psl.

142-ajam
M. K. Čiurlionio
gimtadieniui skirti
renginiai sulaukė
didelio susidomėjimo ir nuoširdžių
aplodismentų

16 psl.
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Intensyvinama smurto ir patyčių prevencija savivaldybės švietimo įstaigose

Savivaldybės administracijos direktorės iniciatyva organizuotas savivaldybės administracijos švietimo specialistų ir šią sritį kuruojančių savivaldybės vadovų pasitarimas, kurio metu aptarti akredituotų programų įsigijimo finansiniai, žmogiškųjų resursų ir kiti klausimai/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Prevencijos programomis siekiama užkirsti kelią smurtui ir patyčioms ugdymo įstaigose,
kurti saugią ir draugišką aplinką/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro įsakymas
,,Dėl smurto prevencijos mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Šios rekomendacijos nustato mokyklos,
savivaldybės ir nacionalinio lygmens prevencijos ir
inter vencijos priemonių sistemą, saugios nuo smurto
ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje)
aplinkos kūrimą mokyklose. Atsižvelgiant į įsigaliojusias rekomendacijas ir siekiant užkirsti kelią smurtui
ir patyčioms, dar labiau stiprinama Smurto ir patyčių
prevencija savivaldybės ugdymo įstaigose.

akredituota bei viena veiksmingiausių pasaulyje laikoma programa „Olweus“. Direktorės A.
Černiauskienės teigimu, patyčių mokykloje pastebimai sumažėjo.
Nuo 2015 m. ,,Olweus“ programą įgyvendina ir Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla. Direktorė R. Siliūnienė
akcentavo, kad, norint pasiekti gerų rezultatų, būtinas visos
mokyklos bendruomenės įsitraukimas ir atsakingas dalyvavimas, sprendžiant patyčių
problemas. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė D.
Časienė kalbėjo apie jos vadovaujamoje įstaigoje vykdomas
prevencines programas, džiaugėsi bendradarbiavimu su pro-

Savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė įsakymu patvirtino Smurto prevencijos, intervencijos ir
stebėsenos vykdymo Druskininkų savivaldybės mokyklose aprašą bei prevencinių programų kriterijus. Vadovaujantis
šiuo įsakymu, visose Savivaldybės švietimo įstaigose patvirtintos Smurto ir patyčių prevencijos programos, kuriomis
siekiama užkirsti kelią smurtui
ir patyčioms ugdymo įstaigoje ir
jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti
nesityčiojant ir nesmurtaujant
bei taip kurti saugią ir draugišką aplinką.

Savivaldybės administracijos
direktorės iniciatyva buvo organizuotas savivaldybės administracijos švietimo specialistų
ir šią sritį kuruojančių Savivaldybės vadovų pasitarimas, kurio metu aptarti akredituotų
programų įsigijimo finansiniai,
žmogiškųjų resursų ir kiti klausimai prevencinio darbo mokyklose kokybei užtikrinti.
Rugsėjo 21 d. savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavčius dalyvavo švietimo įstaigų vadovų pasitarime. Jo metu
buvo tariamasi, kaip organizuoti smurto ir patyčių prevencijos programas. Pasidžiaugta, kad gerų rezultatų pasiekta
Leipalingio progimnazijoje, kurioje jau nuo 2011 m. vykdoma

Druskininkų savivaldybės tarybos komitetų
posėdžiuose – bendruomenei aktualūs sprendimų
projektai

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose svarstyti druskininkiečių bendruomenei aktualūs sprendimų projektai/Dovilės Ciūnienės
nuotrauka

Penktadienį sušauktuose Savivaldybės tarybos Sveikatos
apsaugos ir socialinių reikalų
bei Švietimo, kultūros ir sporto, Finansų, Ūkio ir kurorto
plėtros komitetų posėdžiuose
svarstyti druskininkiečių bendruomenei aktualūs sprendimų projektai.
Buvo svarstyti žemės nuomos
mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, ir už valstybinės žemės sklypų naudotojų,
kuriems žemės sklypai suteikti
teisės aktų nustatyta tvarka arba
kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista
žeme naudotis žemės reformos
metu, naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo (išskyrus už žemę,
perduotą naudotis panaudai) tarifų dydžiai 2017 metams. Komitetų nariai pritarė siūlymui dabar
galiojančius tarifus didinti minimaliai – 0,05 proc. – bei nustatyti

naują žemės nuomos mokesčio
už valstybinę žemę nenaudojamiems arba apleistiems sklypams tarifą, kuris sieks 0,4 proc.
dydį.
Komitetų nariams buvo pristatytos UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ planuojamos 2017
metais atlikti papildomos investicijos į šilumos ūkį. Pateiktas papildomas investicijas pirmiausia
išnagrinėjo Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo
priežiūros komisija, kuri pateikė
siūlymą derinti šias investicijas:
Leipalingio katilinės rekonstrukciją, įrengiant biokuru kūrenamą
vandens šildymo katilą; šilumos
tinklų įvado į gyvenamąjį namą
Gardino 41, Druskininkuose, statybą; naujo vartotojo, V. Kudirkos
g. 10, Druskininkuose („Saulės
sonata“ korpuso „SOL“), prijungimą. Savivaldybės tarybos ko-

mitetų nariai pritarė šioms investicijoms ir sprendimo projekto
teikimui svarstyti Tarybai.
Komitetų posėdžiuose taip pat
buvo pritarta siūlymui padidinti
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos didžiausią leistiną nepedagoginių darbuotojų pareigybių skaičių 0,5 etato (virėjo
pareigybei).
Savivaldybės tarybos komitetų nariai pritarė Savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų
nustatymo pasiūlymams. Šiam
sprendimo projektui buvo pritarta,
nes šiuo metu Druskininkų miestas ir likusios Druskininkų savivaldybės gyvenamosios teritorijos neturi teisės aktų nustatyta
tvarka patvirtintų ribų, jos yra sąlyginės ir labai netikslios. Išanalizavus esamą situaciją, buvo parengti minėti pasiūlymai.
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas rugsėjo
29 dieną.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

fesionaliais konsultantais – Dr.
D. Šukyte bei vaikų psichiatru
L. Slušniu. Šioje mokykloje intensyvus prevencinis darbas ir
vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas pagal akredituotas programas vykdomas
nuo 2009 m.
Švietimo skyriaus vedėjas J.
Samuchovas teigė, kad prevencinis darbas turi būti vykdomas
visose švietimo įstaigose – ne
tik bendrojo lavinimo mokyklose, bet ir darželiuose, Sporto
centre, M. K. Čiurlionio meno
mokykloje. Šių įstaigų vadovai
kalbėjo apie vidaus dokumentų papildymą, reagavimo į patyčių, ir kitus konfliktinius atvejus
tvarkų parengimą, mokymus tėvams bei pedagogams.

Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų konkurso 2018 metams
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursą.
2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-522 „Dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
įsakymo Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą finansavimo 2016-2018 metais konkurso
nuostatų patvirtinimo „ pakeitimo“, buvo pakeisti Neįgaliųjų socialinės integracijos per

kūno kultūrą ir sportą projektų
finansavimo 2016-2018 metais
nuostatai, kuriais vadovaujantis
bus atrenkami ir finansuojami
2018 m. Neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą
ir sportą projektai Druskininkų
savivaldybėje.
Laukiame Jūsų projektų iki 2017
m. lapkričio 1 d.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama aktyvi nuoroda
dėl nurodytų dokumentų, kuriuose išvardinti reikalavimai teikiamiems projektams, prioritetai, paraiškos forma.

Nemokama vakcinacijos nuo
pasiutligės akcija

Spalio 2-5 d. Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
organizuoja nemokamą gyvūnų augintinių vakcinacijos nuo pasiutligės akciją. Akcija vyks: spalio 2 d. nuo 16 iki 18 val. Švendubrės kaime (prie R. Sadecko įmonės parduotuvės (Švendubrės g. 8)), spalio
3-5 d. nuo 15 iki 18 val. – Druskininkų mieste (P. Cvirkos g. 31, buvusiosiose Druskininkų VMVT administracinėse patalpose), spalio 3 d.
nuo 16 iki 18.30 val. – Leipalingio miestelyje (šalia Leipalingio laisvalaikio salės (Alėjos g. 3), miestelio prekyvietės teritorijoje), spalio 4 d.
nuo 16 iki 18.30 val. – Viečiūnuose (prie seniūnijos pastato (Jaunystės g.17)).
Tel. pasiteirauti: (8 313) 60371, 51184.
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Mieli Druskininkų kurorto turizmo
srities darbuotojai,

Gerbiamieji socialiniai darbuotojai,
Jūs esate arčiausiai žmogaus, kuriam reikia pagalbos, kuris
šiandieniniame pasaulyje nesijaučia saugus.
Linkime, kad nepristigtų jėgų ir sveikatos Jūsų nelengvame
darbe, kad Jūsų žmogiška šiluma, supratimas, noras padėti,
kantrybė būtų lyg neišsenkantis šaltinis tiems, kam jų šiandien
labiausiai reikia: nuskriaustam vaikui, senoliui ar rūpesčių
prispaustam žmogui.
Tikėkit tuo, ką darote, mylėkit tuos, kuriais kasdien rūpinatės,
būkite stiprūs savo darbe ir laimingi šeimose.
Su profesine Jūsų švente !
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius

Rugsėjo 27-ąją minima Pasaulinė turizmo diena. Sveikindami
šia proga, norime kartu su Jumis pasidžiaugti, kad mūsų visų
bendras darbas padeda atrasti kurortą vis gausesniam svečių
būriui, o Druskininkų žinomumas toliau didėja. Čia vertingas
kiekvieno miestelėno svetingumas, tačiau ypač ryškus ir svarus
Jūsų profesinis entuziazmas, atkaklumas bei nuoširdi meilė
darbui.
Lai nepritrūksta Jums optimizmo, energijos, ištvermės,
iniciatyvumo ir gerų idėjų bei inovatyvių projektų, kuriant
Druskininkų išskirtinumą ir unikalumą.
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius

Mieli Senjorai,
Sveikindami Jus Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos
proga, norime pasidžiaugti, kad savivaldybėje yra tiek daug
aktyvių, kūrybingų, energingų bei darbščių, besirūpinančių savo
krašto aplinka ir žmonėmis vyresnio amžiaus žmonių. Jūsų per
gyvenimą sukaupta unikali išmintis ir patirtis yra labai svarbi,
sprendžiant mūsų bendruomenei aktualius klausimus, o nuveikti
darbai yra įkvepiantis pavyzdys jaunajai kartai.
Linkime, kad Jūsų kasdienybė būtų šviesi, sklidina optimizmo
ir bendravimo džiaugsmo, kad Jus gaubtų artimųjų rūpestis,
dvasios pilnatvė ir bendraminčių palaikymas.
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius

Gerbiamieji policijos pareigūnai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės šventės – Angelų sargų
dienos – proga.
Dėkojame už Jūsų nelengvą kasdieninį darbą, profesionalumą,
glaudų bendradarbiavimą su vietos savivalda ir bendruomene.
Už jūsų atsakingumą ir pasiaukojimą, užkertant kelią įstatymų
pažeidimams, užtikrinant mūsų visų saugumą bei ramybę.
Likime sėkmės, tvirtybės ir ištvermės, atliekant savo profesinę
pareigą. Tegul neapleidžia tikėjimas savo profesijos prasmingumu,
o Jūsų darbus visada lydi visuomenės pasitikėjimas ir pagarba.

Druskininkuose patirties sėmėsi
delegacija iš Kroatijos

Savivaldybėje apsilankiusi delegacija iš Kroatijos susipažino su Savivaldybės įgyvendintais 2007-2013 m. periodo projektais, Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano parengimu, Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimu, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Praėjusį trečiadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi delegacija iš Kroatijos, lydima LR
Finansų Ministerijos, Viešųjų investicijų plėtros agentūros
(VIPA), Centrinės projektų valdymo agentūros (CPMA) atstovų ir kompanijos BGI Consulting
konsultantų. Kroatijos atstovų
vizitas į Lietuvą organizuotas,
įgyvendinant bendrą lietuvių ir
kroatų projektą „Finansinių priemonių naudojimo, derinant su
kitomis viešųjų intervencijų formomis gebėjimų stiprinimas “, finansuojamą Europos Komisijos.
Druskininkuose svečius su Savivaldybės įgyvendintais 20072013 m. periodo projektais,
Druskininkų savivaldybės plėtros

2014-2020 m. strateginio plano
parengimu, Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimu, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto
paslaugų plėtros, supažindino
Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėjas Algirdas Svirskas ir skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rudienė. Vizito metu svečiai
apsilankė Druskininkų gydykloje,
Vandens parke ir FLORES viešbutyje, kėlėsi keltuvu bei apžiūrėjo SNOW areną.
Vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra atlikti įvairių galimų
valdžios intervencijų rūšių identifikavimą ir klasifikavimą bei
tyrimų studiją „Valdžios inter-

vencijų poveikio finansinių priemonių diegimui ir įgyvendinimui
vertinimas“. Taip pat projekto
įgyvendinimo metu organizuojami šalių partnerių pažintiniai
vizitai, diskusijos bei mokymai
padeda giliau suprasti tokio finansavimo galimybes bei ateityje priimti veiksmingus ir šalims
naudingus sprendimus. Finansinių priemonių naudojimas viešosios infrastruktūros finansavimui yra gana nauja patirtis tiek
Lietuvai, tiek Kroatijai. Šis projektas padės detaliau išnagrinėti ir palyginti Lietuvos ir Kroatijos viešųjų finansų intervencijas
ir jų poveikį alternatyvių finansavimo šaltinių plėtrai, privataus kapitalo pritraukimui.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybės žemės ūkio
rėmimo programos projektų
vertinimo ir atrankos komisijos
posėdyje nuspręsta skirti finansavimą
visiems, teikusiems paraiškas
Trečiadienį sušauktas Druskininkų savivaldybės žemės ūkio
rėmimo programos projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis. Posėdyje dalyvavo Komisijos pirmininkė Violeta Grigorienė,
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos
nariai ‒ Vyda Amšiejienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja;
Alvydas Vengrauskas, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, bei
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų
seniūnai.
Jau ketvirtajame šiais metais komisijos posėdyje buvo svarstomos
žemdirbių pateiktos paraiškos pagal Žemės ūkio rėmimo programą.
Iš viso posėdyje buvo apsvarstyta

18 paraiškų skirti paramą pieninių
karvių sėklinimui, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi mažuose kiaulininkystės ūkiuose užtikrinimui, ūkių modernizavimui ir
kt. Šiais metais iš viso komisija yra
patenkinusi 47 savivaldybės žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas, kurioms finansuoti panaudota 4 500 Eur Žemės ūkio rėmimo
programos lėšų.
Komisijos posėdyje taip pat aptarta galimybė ateityje remti biocido įsigijimą kiaulių laikytojų
ūkiams, kurie sąžiningai laikysis
biologinių saugumo reikalavimų
ir turės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą laikyti kiaules po 2017 m. rugsėjo 30 d.

Mielieji,
Kasmet rugsėjo 27-ąją švenčiama Pasaulinė turizmo diena. Druskininkų kurorto gyvenimas neįsivaizduojamas be turizmo paslaugas
teikiančių įstaigų ir svečių aptarnavimo srityje dirbančių žmonių,
todėl ši diena miestui ypač svarbi. Taigi Pasaulinės turizmo dienos
išvakarėse sveikinu turizmo srities įmonių, viešbučių vadovus, rinkodaros specialistus, Druskininkų gidus ir visus druskininkiečius, prisidedančius prie svetingo turistų priėmimo visus metus!
Linkiu Jums sveikatos, kantrybės, drąsos, iniciatyvumo, kūrybingumo, garsinant Druskininkus, kaip visus metus patrauklią poilsio ir atostogų vietą. Kuo daugiau keliaukite, pamatykite, pažinkite, o įgytą patirtį ir žinias pritaik ykite mūsų kurorte.
Šiemet Druskininkams ši šventė bus ypatinga, nes visą savaitgalį mūsų kurortas taps šalies turizmo sostine. Su Pasauline turizmo diena!
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvo vardu,
direktorius Rimantas Palionis
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Integrali pagalba į namus palengvina slaugomų druskininkiečių
ir jų artimųjų kasdienybę
Tas, kuris patyrė, ką reiškia namuose slaugyti neįgalų ar sunkiai sergantį senyvo amžiaus artimąjį, gerai žino, kokia gali būti svarbi ir reikalinga aplinkinių
pagalba. Juk dėl nelengvos kasdieninės naštos, slaugant brangų sau žmogų, senka ne tik fizinės, bet ir psichologinės jėgos. Dabar, kai ir Druskininkų savivaldybės gyventojai naudojasi integralia pagalba namuose, savo ligoje ar negalioje slaugomi asmenys nebėra vieniši, o jų artimieji gali lengviau atsikvėpti.
Jie yra užtikrinti, jog bet kuriuo rūpimu artimojo slaugos klausimu galės gyvai konsultuotis su patyrusiais slaugos praktikais. Ir patys, esant poreikiui, galės
grįžti į darbo rinką, išnaudoti savirealizacijos galimybes ar tiesiog pailsėti, nesijaudindami, kad tuo metu jų artimieji lieka be priežiūros. Integrali pagalba į
namus reiškia, kad tuo metu slaugomas žmogus gauna ne tik kvalifikuotą jam būtiną pagalbą, bet ir bendravimo džiaugsmą, atidų dėmesį.

Integralios pagalbos darbuotojos pasiruošusios lankyti pacientus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Integrali pagalba yra viena iš
naujausių socialinių paslaugų,
teikiamų mūsų šalies neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. Integrali pagalba susieja
ir dienos socialinės globos namuose paslaugų, ir medicinos
paslaugų (slaugos) teikimą bei
konsultacinę pagalbą artimuosius prižiūrintiems šeimos nariams. Asmenims, norintiems
gauti integralią pagalbą namuose, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Integrali pagalba 1 asmeniui
gali būti teikiama iki 4,5 val.
per dieną, iki 5 dienų per savaitę.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus teigimu, tokiu būdu teikiamos paslaugos asmenų su negalia šeimos nariams suteikia

galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais artimaisiais: „Gaunant integralią pagalbą namuose,
pašviesėja neįgalių, senyvo amžiaus žmonių kasdienybė, o juos
prižiūrintiems artimiesiems lengviau jais rūpintis.“
Į namus – visa komanda
Integralios pagalbos paslaugas Druskininkų savivaldybėje
teikia Socialinių paslaugų centras, su Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. spalio 5 d.
pasirašęs „Integralios pagalbos
teikimas Druskininkų savivaldybėje“ finansavimo sutartį.
Druskininkų Socialinių paslaugų centro integralios pagalbos komandą sudaro po vieną socialinį
darbuotoją ir slaugytoją, šeši lankomosios priežiūros specialistai ir
trys slaugytojo padėjėjos. Pagalba

teikiama 17 savivaldybės gyventojų, kurių vyriausiam 93, jauniausiam – 36 metai.
Kaip patikino Socialinių paslaugų centro direktorė Asta Aleksienė, kai paslaugas teikia komanda, darbas nevyksta skubotai,
procedūros ir patarnavimai atliekami atidžiau, dėmesingiau, lieka daugiau laiko pabendrauti:
„Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai rūpinasi žmogaus sveikatos būkle, kūnu, o socialinis
darbuotojas ir lankomosios priežiūros darbuotojai – buitimi, socialiniais poreikiais. Rūpinamasi
maitinimu, asmens higiena, buitimi, atliekama pragulų priežiūra ir profilaktika, stebima bendra
sveikatos būklė.“
Socialinių paslaugų centras
įsigijo du lengvuosius automobilius, čiužinį-vonią, keltuvus į vonią, porolono čiužinius pragulų
profilaktikai ir gydymui, vartymo
ir perkėlimo paklodes, universalius neįgaliųjų vežimėlius, kitą
slaugos įrangą, palengvinančią
darbą su neįgaliaisiais.
Svarbu ir bendravimas
Integralią pagalbą gaunantys žmonės ir jų artimieji labai
patenkinti, o paslaugas teikiančios komandos darbuotojai jų
namuose yra ypač laukiami. Aštuoniasdešimtmetė druskininkietė Marija Klimienė gyvena
viena, jai nustatytas nuolatinės
slaugos poreikis, reikalinga nuolatinė kito asmens slauga ir priežiūra: „Mane lanko ir dukros, rūpinasi, bet jos turi savo šeimas,

tai nuolat su manimi negali būti.
Labai padeda Socialinių paslaugų centro darbuotojos, kurios kasdien ateina. Mane prausia, išverda valgį, pasitariu dėl
vaistų. Džiaugiuos, kad ateina
tos moterys, kad galiu ir pabendrauti, pasikalbėti. Labai gerai,
kad gaunu tokias paslaugas.“
Pasak Socialinių paslaugų centro integralios pagalbos
komandos slaugytojos Jurgitos Grudzinskienės, slaugomi žmonės laukia integralios
pagalbos darbuotojų, džiaugiasi jų teikiama profesionalia
pagalba. Pirmiausia, apsilankiusi kliento namuose, ji įvertina, kokių paslaugų jam pagal sveikatos būklę ir gydytojų
rekomendacijas reikia: matuoti kraujospūdį, cukraus kiekį
kraujyje, vartoti geriamuosius
ar injekcinius vaistus, papildus, keisti sauskelnes; įvertinama, ar klientas yra savarankiškas, ar pajėgus pats
pavalgyti, koks reikalingas judėjimo, maitinimosi režimas,
ar nėra pragulų.
Kaip patikino slaugytoja, slaugomuosius džiugina nuoširdus
bendravimas: „Mums gera matyti, kai pagerėja slaugomojo
sveikata, nuotaika. Jau yra kli-

entų, kuriuos slaugant, pavyko
užgydyti pragulas, jiems nebetirpsta galūnės, pagerėjo kraujotaka. Jų dėkingas žvilgsnis,
šypsena mums yra labai svarbūs. O artimieji taip pat jaučiasi drąsiau, kai gali pasitarti su profesionalais: kaip padėti
slaugomajam išvengti pragulų,
paskatinti jį judėti. Aktualūs ir
mitybos, režimo klausimai. Su
artimaisiais deriname laiką, kad
slaugantysis šeimos narys galėtų pailsėti, išeiti iš namų, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, o jų artimasis būtų
slaugomas.“
Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas
nemokamai. Asmuo, gaudamas dienos socialinės globos
ir slaugos paslaugas, moka
tik už socialinės globos paslaugas. Mokėjimo už dienos
globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos)
pajamas. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas, rūpintojas dėl integralios
pagalbos namuose gavimo turi
kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Vasario
16-osios g. 7. Informacija teikiama Tel.: 8 313 52543.

Draugiško sporto diena K. Dineikos sveikatingumo parke
Zita Valentukonytė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Saulėtą rugsėjo 26 d. rytą
balionais ir vėjo malūnėliais
papuoštas K. Dineikos sveikatingumo parkas suskardėjo vaikų balsais: Druskininkų
lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai ir svečiai iš Senosios
Varėnos „Nykštuko“
vaikų
lopšelio-darželio šventė Draugiško sporto dieną. Tai vienas iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuojamo
projekto „Mus vienija sportas“ renginių, skatinančių suburti bendrai sportinei veiklai netradicinėse erdvėse dvi
draugaujančias ikimokyklinio
ugdymo įstaigas, kurti saugumo, tarpusavio pasitikėjimo bei draugiško bendravimo
atmosferą, siekiant kūno, valios ir minčių darnos bei žadinant olimpinę dvasią.
Judrusis rytmetis prasidėjo
Olimpiniu miško himnu, kurį kartu su meninio ugdymo mokytoju Linu dainavo visi renginio dalyviai. Į apšilimo mankštelę ir
judrųjį-muzikinį žaidimą „Dienanaktis“ visus vaikus, pedagoges
bei auklėtojų padėjėjas įtraukė
kūno kultūros mokytoja Edita, per
šį renginį tapusi smagiuoju Kiškiuku Olimpiuku. Prieš mankštelę
Kiškiukas Olimpiukas įteikė abie-

K. Dineikos sveikatingumo parke Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio auklėtiniai šventė Draugiško sporto dieną/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

jų darželių direktorėms po sportinius marškinėlius su užrašu „Mus
vienija sportas“, kad šis renginys
ir būsimieji bendri renginiai iš tiesų suvienytų abi įstaigas draugystei bei bendradarbiavimui.
Po smagaus apšilimo vaikai
skirstėsi į atskiras stoteles, kuriose reikėjo atlikti skirtingas užduotis. „Varpelio“, „Pelėdžiuko“,
„Ežiuko“ grupių vaikai ir svečiai iš
„Nykštuko“ darželio, pasikeisdami, pagal sudarytą grafiką žaidė
žaidimą „Vartininkas“, mėtė skraidančias lėkštes, žaidė judrų žaidimą „Drakono uodega“ ir važinėjosi dviratukais bei paspirtukais.

„Saulutės“ grupės priešmokyklinukai šįkart buvo palaikymo komanda visose stotelėse, nes jie
jau buvo dalyvavę šio projekto
Draugiško sporto dienoje Senojoje Varėnoje.
Puiki parko aplinka ir gamtinės
sąlygos leido vaikams smagiai įsitraukti į veiklas ir pasijusti tikrais
sportininkais. Saulė švietė ir maloniai šildė, pušys ošė, gaivindamos
orą, o vaikų emocijos tiesiog tryško,
energija liejosi per kraštus. Gerą
pusvalandį pasportavę iš širdies,
mažieji šventės dalyviai atsigaivino
mineraliniu vandeniu ir buvo tiesiog
apipilti dovanimis. Nuoširdžiai dė-

kojame Druskininkų savivaldybės
švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Dianai Brown už dėmesį ir
dalyvavimą Draugiško sporto dienoje bei komandoms įteiktus saldžiuosius prizus. Visi vaikai gavo
ir po atšvaitą, kad saugiai galėtų
keliauti tamsiuoju metų laiku. Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė
Rasa Vaisietienė apdovanojo komandas LTOK diplomais „Aktyvus
rugsėjis 2017“ (kadangi šis renginys dar dalyvavo tokio paties pavadinimo LTOK akcijoje), o S. Varėnos „Nykštuko“ darželio direktorę
Mariją Pigagienę – padėkos raštu už nuoširdų pritarimą bendroms

veikloms ir projektams. Nuoširdus
AČIŪ „Nykštuko“ darželio kūno kultūros mokytojai Ingai Bielevičienei
už iniciatyvą susidraugauti.
Draugiško sporto diena baigėsi. Pedagogai prie kavos puodelio dar pasidalino gerąja patirtimi apie savo įstaigose vykdomas
sveikatinimo veiklas, šiandienos iššūkius ikimokykliniam ugdymui. Direktorės R. Vaisietienė
ir M. Pigagienė pasirašė įstaigų
bendradarbiavimo sutartį, kuri
paskatins draugystę ir praturtins
abiejų įstaigų bendruomenių gyvenimą naujomis idėjomis bei
veiklomis.
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Savaitgalį Druskininkai taps turizmo sostine

Sporto gurmanams – automobilių ralio čempionatas
Turizmo dienoms skirtą savaitgalį Druskininkuose rinksis ir automobilių sporto mėgėjai, nes
kurorte startuos Lietuvos automobilių ralio čempionato baigiamasis etapas „Rally Classic Druskininkai“. Penktadienį, rugsėjo
29 dieną, 18 val. – oficialus ralio
„Rally Classic Druskininkai“ atidarymas, ekipažų pristatymas, Pramogų aikštėje sportininkai dalins
autografus, o šeštadienį, rugsėjo 30 dieną, 20.30 val., Pramogų
aikštėje – čempionato baigiamojo etapo „Rally Classic Druskininkai“ finišas bei laimingų ralio pasų
loterija. Nugalėtojų apdovanojimo
ceremonija bus surengta 21 val.,
prie Muzikinio fontano.
Stebins renginių įvairovė
Rugsėjo 27-ąją dieną Pasauline
turizmo diena Tarptautinė turizmo
organizacija paskelbė 1979 metais. Ši diena švenčiama, siekiant
visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus
teigimu, tai, kad turistų srautai

Visą savaitgalį įvairiose Druskininkų erdvėse druskininkiečius ir kurorto svečius stebins renginių įvairovė/Tomo Valavičiaus nuotrauka

Druskininkuose nemažėja ir pasibaigus šiltajam metų sezonui,
tik dar kartą patvirtina, jog Druskininkuose nebėra sezoniškumo
problemos, dėl kurios kiti Lietuvos kurortai šaltuoju metų sezonu
išgyvena štilį. O pirmasis rudens

mėnuo, rugsėjis, yra tinkamas
metas dar kartą priminti visiems
apie Druskininkus ir šio unikalaus kurorto išskirtinumą, privalumus: „Druskininkai garsėja
kokybiškomis sveikatinimo, maitinimo, apgyvendinimo paslaugo-

mis, aktyviam laisvalaikiui skirtomis sportinėmis, kultūrinėmis
pramogomis. Pasaulinė turizmo
diena yra labai gera proga prisiminti ne tik turizmo infrastruktūros
vystymo srityje dirbančių žmonių
pasiekimus ir nuopelnus Druski-

ninkų populiarinimui, bet ir suburti visus turizmo ir aktyvaus poilsio mėgėjus, drauge pasidžiaugti
ir patirti tai, kas kurorte sukurta,
sukaupti naujų įsimintinų įspūdžių. Juk turizmas visų pirma – tai
prasmingas ir sveikas laisvalaikio
praleidimo būdas. Todėl kviečiame ir bendruomenę, ir visus kurorto lankytojus bei svečius šį
savaitgalį praleisti Druskininkuose – „gurmaniškai“ besimėgaujant įvairiausiais renginiais. Druskininkai nori parodyti visiems, ką
turi geriausio. Kiekvienas įvairaus amžiaus ir pomėgių lankytojas ras, kaip smagiai praleisti laiką Druskininkuose, galės pajusti
kurorte siūlomų pramogų ir paslaugų visumą. Druskininkiečiai
galbūt turės progą pamatyti savo
miestą tarsi iš naujo, o svečiai atras tai, ko dar nežinojo.
Tikimės, kad ir Druskininkų
verslui šios Turizmo dienos bus
naudingos, atneš naujos patirties, kuri padės dar geriau, garsiau, įdomiau populiarinti Druskininkus.“
„Mano Druskininkai“
informacija

Paminėtas Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus
kraštotyros muziejaus šešiasdešimtmetis
Laima Žukauskaitė
„Muziejai yra tai, kaip mes
dabartyje suvokiame, kaip
praeityje žmonės suvokdavo
iki jų buvusią praeitį. Muziejai
nėra apie kitus, muziejai yra
apie mus pačius“ (Pieter van
Mensch).
1957 m. rugsėjo 2 d. Leipalingio vidurinėje mokykloje
įsteigtas kraštotyros muziejus.
Jo iniciatorius ir ilgametis vadovas buvo mokytojas Algirdas Volungevičius (1923-2008),
nuoširdžiu darbu sukūręs tai,
kuo šiuo metu leipalingiečiai
gali pelnytai didžiuotis. Nueitas ilgas ir prasmingas kraštotyrinio darbo kelias, suteikęs
galimybę veikti, pasitelkiant
naujas veiklos formas. Rugsėjo 15 d. muziejus minėjo savo
veiklos 60-metį. Sukakčiai paminėti buvo atidaryta fotografijų paroda „Akimirkose įprasminta istorija“ bei surengtas
jubiliejinis koncertas.
Iškilminga proga mokyklai bei
muziejaus darbuotojams Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko sveikinimą
perdavė mero patarėja Irena Lynikienė, juos pasveikino Seimo
narys Zenonas Streikus, Švietimo skyriaus vedėjas Jevfgrafijus Samuchovas, „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė
bei Švietimo centro direktorius
Vytautas Gintutis, Druskininkų miesto muziejaus direktorius
Gintaras Dumčius
ir Lazdijų
krašto muziejaus kolektyvas su
direktore Daina Plediene. Jubiliejinėje koncertinėje programoje
skambėjo styginių kvarteto atliekami V. A. Mocarto, A. Borodino,
G. Kuprevičiaus ir kitų kompozitorių kūriniai.
Prisiminus pirmuosius muziejaus veiklos žingsius, galime teigti, kad jie buvo nedrąsūs. Nuoširdžiomis Mokytojo pastangomis ir

Muziejaus šešiasdešimtmečio proga organizuotame iškilmingame renginyje dalyvavo
Druskininkų savivaldybės, Švietimo įstaigų atstovai, svečiai iš kitų miestų/Aldo Liaukaus
nuotrauka

dideliu darbu buvo parengta pakankamai gausi ekspozicija, pasakojanti apie Lazdijų rajono istoriją, geologiją, archeologiją,
apylinkių gamtą, etnografiją, mokyklos istoriją bei žymius žmones. Muziejaus įkūrėjas, kraštotyros ekspertas bei mokytojas
ekspertas A. Volungevičius ilgą
keturiasdešimties metų laikotarpį skyrė pedagoginiam darbui ir
kraštotyrai. Bendradarbiaujant su
istorikais ir archeologais, visa Leipalingio miestelio istorija tyrinėta
ir pateikta ryškiausių istorinių įvykių kontekste. Daug svarbios istorinės medžiagos gauta iš kun.
Jono Reitelaičio, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų,
taip pat atliekant archeologinius
kasinėjimus.
Muziejus užėmė svarbią vietą ugdymo procese ir jo veiklą visada palaikė ir rėmė kolegos mokytojai bei vadovybė. Tuo metu
mokyklai vadovavusio ilgamečio direktoriaus Bronislovo Misevičiaus iniciatyva iš Kauno karo
muziejaus gautos ekspozicinės
vitrinos, talpinusios gausų kiekį eksponatų. Gilėjo ir kraštotyri-

nio darbo veikla, apimanti ne tik
rimtus istorinius tyrinėjimus, bet ir
straipsnius spaudoje. Muziejaus
turinį puikiai papildė mokytojos
Onutės Bleizgienės su mokiniais
surinkti tautosakos kūriniai. Negalime nepaminėti pačių leipalingiečių dovanotų eksponatų. 1980
m. muziejui suteiktas liaudies muziejaus vardas. Atėjus istorinėms
permainoms, kartu keitėsi ir muziejus. Tiesą sakant, muziejinio tiriamojo darbo prasme didelių pokyčių neįvyko, nes didelė dalis
uždraustos medžiagos, liečiančios pokario rezistencinį judėjimą,
jau buvo surinkta. Dabar atsirado
galimybė ją pateikti lankytojams.
Taip muziejaus ekspoziciją papildė rezistencinio judėjimo kambarys, pasakojantis apie Leipalingio
partizanus. Minint Leipalingio 500
metų jubiliejų, atidarytas ryšių
su Lenkija kambarys. Tai tik keletas štrichų veiklos, kuriai atiduota daug laiko, pastangų ir kruopštaus darbo.
Po mokytojo mirties 2008 metais muziejui vadovauti pradėjo buvusi mokyklos direktorė Birutė Zuzevičienė. Per šį laiką iki

2015 metų muziejus pasipildė
iš Australijoje gyvenusio leipalingiečio Antano Laukaičio gautomis nuotraukomis bei sporto
eksponatais. Jo archyvus papildė gausus Adolfo ir Izabelės Navarackų dovanotų knygų fondas
su keletu daiktų. Mokytojos vadovaujamas „Jotvingio“ klubas
su jaunaisiais jo nariais tyrinėjo ne tik krašto istoriją, paliesdamas istorines bei patriotines temas, bet ir rinko duomenis apie
šiandienos gyvenimą, papildantį
miestelio istoriją. Ne vienas monografijos autorius papildė savo
knygą pačios mokytojos asmenine patirtimi ir muziejaus fonduose esančia medžiaga.
2015 m. rugsėjo 4 d. muziejus
atvėrė atnaujintuose Leipalingio
dvaro rūmuose. Atsiradus naujoms erdvėms, atsirado ir kitų,
laikmečio padiktuotų veiklos formų. Čia dažnai vyksta pamokos
ir edukaciniai užsiėmimai. Leipalingio mokiniai visada turėjo
ir turi išskirtinę galimybę naudotis muziejumi, kuriame esantys
eksponatai, pasitelkus mokytojų
vaizduotę ir kūrybiškumą, tarnauja kaip priemonės pamokos
turiniui praturtinti.
Mokyklos muziejaus veikloje neatsiejama dalis yra renginiai suaugusiems. Per pastaruosius metus jų būta pakankamai daug. Vyko
parodos, kurios buvo panaudojamos dailės bei istorijos pamokoms.
Į mokymosi procesą įtraukiama ir
muziejuje vykusių renginių suaugusiems medžiaga. Pavyzdžiui, praėjusiais metais muziejuje organizuoti knygų pristatymai.
Muziejaus ekspozicija bei fonduose saugojami eksponatai, be
abejonės, išreiškia vietos bendruomenės santykį su savo istorija. Kuriant muziejų, bendruomenė
daug prisidėjo. Jis buvo jų įprasminimo, atminimo apie juos išsaugojimo vieta. Kiekvienas eksponatas buvo nešamas su tikslu

pasitarnauti muziejui ir Leipalingiui, žinias perduoti jaunajai kartai. Na, gal dar ir kad kiti sužinotų
apie Leipalingį.
Taigi muziejus komunikacija neatsiejama nuo bendradarbiavimo
su visuomene ir vietos bendruomene. Tik dialogas yra galimybė
papasakoti apie tai, kaip gyveno
leipalingiečiai. Komandinė veikla
visada padeda pasiekti puikių rezultatų.
Visa, kas pasiekta per šį ilgą
šešiasdešimties metų nueitą kelią ir kas vyksta dabar, yra geranoriško atsidavimo savo kraštui
išraiška. Dar ir dabar muziejaus fondus pildo mokytojos
Ados Volungevičienės dovanojami eksponatai, puikiai naudojamės mokytojos O. Bleizgienės
surinktais tautosakos kūriniais.
Esame dėkingi ir ilgamečiam
mokyklos direktoriui B. Misevičiui ne tik už muziejaus palaikymą, indėlį, tobulinant jo veiklą,
bet ir už puikią knygą „Po tėviškės dangum“, kurioje sudėta ne
tik Mažonių kaimo istorija, bet ir
gyvenimo realijos, paįvairinančios laikmečių liudijimus. Muziejaus veikla neįsivaizduojama be
bendradarbiavimo su Leipalingio bendruomene ir biblioteka.
Reiškiame padėką bendruomenės pirmininkei Žanetai Krivonienei ir bibliotekos vedėjai Astai Gudaitienei. Prie muziejaus
renginių viešinimo ir jų vykdymo
prisideda ir Leipalingio parapijos klebonas kun. Paulius Marčiulionis. Kunigas mielai laikė
Šv. Mišias už holokausto aukas
bei iškiliuosius Leipalingio parapijos žmones. Didelės pagalbos
ir palaikymo visada sulaukiame
iš Druskininkų kultūros centro
– dėkojame jo direktorei Rimutei Viniarskaitei, renginių administratorei Danguolei Žėkienei
ir visiems muziejaus bičiuliams,
buvusiems su muziejumi visą šį
ilgą jo gyvavimo laikotarpį.
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Lietuvos automobilių ralio čempionato finalo metu bus ribojamas eismas
Rugsėjo 29-30 dienomis
vyks finalinis Lietuvos ralio
čempionato etapas. Dėl šio
renginio Druskininkų-Lazdijų apylinkėse bus ribojamas
eismas. Svarbiausi eismo ribojimai:
Rugsėjo 30 dieną (šeštadienį),
vykstant svarbiausiai Lietuvos ralio čempionato kovai, kai kuriose
Druskininkų-Lazdijų apylinkėse
bus ribojamas eismas. Ribojimai
numatomi šiose vietose:

Vainiūnų gyvenvietėje (šalia
Jovaišių) eismo ribojimai truks
nuo 9.30 val. iki 11.30 val. Čia
bus paruošti 2-as, 3-ias ir 4-as
greičio ruožai, kurie užims pagrindinį gyvenvietės kelią, tad
apvažiuoti šį kelią bus galima tik
Druskininkų – Leipalingio keliu.
Ricielių gyvenvietėje, kuriame bus paruošti 5-as, 7-as
greičio ruožai, eismas bus uždaromas nuo 13.00 iki 17.00
valandos. Per šį laiką numato-

ma pertrauka nuo 14.40 val. iki
15.50 val. Pertraukos metu bus
galima įvažiuoti ar išvažiuoti iš
gyvenvietės, vėliau eismas vėl
bus uždaromas. Eismas bus
dalinai ribojamas ir Snaigupės
gyvenvietėje.
Rugsėjo 30 dieną (šeštadienį)
priemiesčio maršrutu „Druskininkai-Stračiūnai“ autobusas
iš Druskininkų į Stračiūnus išvyks 17.15 val., iš Stračiūnų į
Druskininkus – 18.40 val.

Lietuvos ralio čempionato finalinio etapo organizatoriai kviečia nepamiršti žiūrovų laikytis saugumo taisyklių.
„Ralis – sporto šaka, kurioje
vystomi dideli greičiai. Raginu
visus Druskininkų-Lazdijų ralio
žiūrovus laikytis saugumo taisyklių: lenktynes stebėkite tik specialiai pažymėtose žiūrovų zonose, nestovėkite nusisukę nuo
trasos, kuria važiuoja sportiniai
automobiliai, išlaikykite saugų

atstumą, nepalikite savo vaikų ar
augintinių be priežiūros. Saugokite save ir kitus“, – ragina vienas
iš renginio organizatorių Jonas
Balčiūnas.
Lietuvos ralio čempionato finalinio etapo organizatoriai atsiprašo gyventojų už laikinus nepatogumus ir kviečia šį laiką praleisti
stebint intriguojančias ralio dalyvių kovas.
Organizatorių informacija

Talentai atrandami mokykloje
Jau trečius metus „Atgimimo“ mokykloje vykdomos
tikslingai organizuotos sveikatos ugdymo ir sportinio
profilio veiklos.
Visoms klasėms organizuojami turiningi sveikatos ugdymo užsiėmimai, be to, mokiniai dalyvauja ir 3 kūno
kultūros pamokose – trečioji
skirta susipažinimui su kitomis sporto šakomis.
„Atgimimo“ mokyklos bendruomenė jau išmėgino ir pamėgo golfą, lauko tenisą, aerobiką, atletinę gimnastiką,
plaukimą baidarėmis, slidinėjimą, plaukimą, orientacinį sportą. Kai kuriose iš šių sporto
šakų mūsų mokiniai yra ne tik
ne tik pradedantys mėgėjai, bet
jau išgarsėjo šalyje savo pasiekimais. Dalyvaudami zoninėse
ir šalies varžybose, jie dar labiau stengiasi sveikai ir aktyviai
gyventi, siekti rezultatų. Druskininkų infrastruktūra suteikia
puikias galimybes pažinti visas
sporto šakas ir mėginti atras-

Sekmadienį mokyklos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai atėjo pasimokyti žaisti badmintoną,
įdomiai ir naudingai praleisti laiką sporto salėje/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

ti savąją: pamokos vedamos ne
tik mokyklos sporto salėje, bet
ir Jaunimo užimtumo ir Sporto
centruose, naudojantis puikia
įranga. „Lietuvai reikia įvairių

sričių talentų, kurie atrandami mokykloje, – įsitikinusi mokyklos direktorė Danutė Časienė. – Be to, paskaičiavome, kad
per dvejus metus 25,8 proc. su-

mažėjo mokinių sergamumas.
Mūsų aktyvūs kūno kultūros
mokytojai tikslingai derina pamokas ir neformalųjį ugdymą“.
Praėjusiais mokslo metais visose 15-je tarpmokyklinių varžybų „Atgimimo“ mokyklos mokiniai laimėjo prizines vietas,
dalyvavo 14-je zoninių, tarpzoninių ir šalies varžybų, iš kurių parsivežė 13 apdovanojimų.
Bendroje šalies Tautinio olimpinio festivalio rezultatų suvestinėje 2017 m. mokykla pagal
amžiaus grupes užėmė 4-ąją
vietą šalyje. Viena iš priežasčių, kodėl ši ugdymo įstaiga nepateko į trejetuką – iki šiol čia
nebuvo kai kurių sporto šakų.
Viena iš jų – badmintonas.
Šiais mokslo metais, tarpininkaujant ir padedant Lietuvos badmintono federacijai, Vilniaus badmintono klubui CBC,
druskininkiečiams, badmintono
entuziastams Ramūnui bei Aurelijai Kavaliauskams, kūno kultūros pamokose mokiniai susipažino su badmintono sporto

šakos taisyklėmis, mokėsi žaisti, jų laikydamiesi.
O praėjusį sekmadienį net 75
druskininkiečiai, mokyklos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai atėjo
pasimokyti šios sporto šakos,
įdomiai ir naudingai praleisti laiką sporto salėje. Dalyvavo ir Vilniaus badmintono klubo
CBC nariai A. ir R. Kavaliauskai, atvyko šios sporto šakos
entuziastai Aurelija SlapikaitėJurkonė bei Eimantas Čaplikas,
mielai sutikę vaikus pamokyti
taisyklingai žaisti badmintoną,
siekti rezultatų neformaliųjų užsiėmimų metu. Strateginio mąstymo, greitų sprendimų, ištvermės badmintono žaidime moko
ir jaunasis kūno kultūros mokytojas Deividas Šilanskas.
Badmintono žaidėjai vadovaujasi credo: mąstyk, spręsk,
judėk. Šios tiesos praverčia
kiekvienam vaikui jų kasdieniniame gyvenime.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija
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Išduoti statybos leidimai daugiau nei pusei
projekto „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai
(II etapas)“ (PRIP-2) planuojamų pakloti linijų
PRIP-2 projekto įgyvendinimo
metu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ jau išdavė statybos leidimus
leidžiančius pradėti šviesolaidinių linijų klojimo darbus į 280 žemės ūkio sektoriaus objektų. Tai
daugiau nei pusė visų prie šviesolaidinės infrastruktūros planuojamų prijungti objektų. Minėtiems
objektams pasiekti bus pakloti
237 kilometrai šviesolaidinių linijų. Šviesolaidinių linijų klojimo darbai vykdomi 32 rajonuose Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse.
„Šviesolaidinių linijų klojimo darbai jau vykdomi didžiojoje šalies
dalyje. Rangovams suderinus linijos klojimo projektą su visomis
reikiamomis institucijomis bei žemės savininkais yra išduodamas
leidimas darbams, o paklojus liniją ji yra prijungiama prie veikiančio tinklo. Atlikus fizinius darbus
yra rengiama dokumentacija, kurios pagrindu linija yra perduodama naudojimui“, – šviesolaidinių
linijų klojimo procesą komentuoja projekto vadovas Dr. Vytautas

Tvaronavičius.
Iš viso Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos iniciatyva įgyvendinamo projekto PRIP2 metu bus įrengta apie 340 kilometrų plačiajuosčio ryšio linijų,
jų prieigos terminaliniai mazgai
ir kita įranga, reikalinga pasiekti
apie 400 žemės ūkio institucijų ir
organizacijų, gamybos ir perdirbimo įmonių, kaimo bendruomenių,
stambiausių žemės ūkių. Projekto įgyvendinimo terminas – 2018
m. rugsėjis.
Sukurtu PRIP-2 tinklu ryšio paslaugas galės teikti visi operatoriai,
todėl galutiniai vartotojai galės
patys pasirinkti, kurio ryšių operatoriaus paslaugomis naudosis.
PRIP-2 įgyvendina viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Šis
projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“.
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Vaikų laisvalaikio centras „Smiltelės“
ATVIRŲ DURŲ DIENA
MENO TERAPIJOS ELEMENTŲ PRITAIKYMAS
VAIKŲ KASDIENINĖJE VEIKLOJE
Atviras renginys miesto bendruomenės
šeimoms
2017. 10. 07
15 val.
M. K. Čiurlionio g. 3
Platesnė informacija tel. : 8 678 19423

Ralio pasas tau gali atnešti sėkmę !
Tu juks neabejingas automobilių
sportui? Tikime, jog nori prisidėti prie Lietuvos automobilių ralio
čempionato FINALO! Tuomet, įsigijęs ralio pasą, galėsi didžiuotis
savo indėliu ir gal būt laimėti įvairių ir vertingų prizų.
Ralio pasų žaidimas numatytas
rugsėjo 30 d. po FINALO finišo,
Vilniaus al., Druskininkuose!
Ralio pasai bus platinami ralio
trasų prieigose, taip pat Druskininkuose viešbučiuose ,,Europa Royale” ir „Regina”. Ralio pasų
skaičius ribotas!
Dalinkitės šia informacija savo
FB tinkluose. Kuo daugiau jūsų
draugų pasidalins, tuo didesnė tikimybė, kad jūs gausite dovanų
ralio pasą ir ralį stebėsime kartu!
Organizatorių informacija

Viečiūnai – 2018 metų Mažoji Lietuvos kultūros sostinė
Ilgametė ir kūrybinga Viečiūnų bendruomenės veikla buvo
įvertinta LR Kultūros ministerijos – viečiūniškiams įteiktas diplomas, liudijantis apie
Mažosios Lietuvos kultūros
vardo suteikimą Viečiūnams
2018 metams.
Rugsėjo 16 d. Viečiūnų bendruomenės atstovai dalyvavo
Vilniuje surengtose Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių dienose. Katedros aikštėje 10 Lietuvos miestelių, kuriems LR
Kultūros ministerija suteikė Mažosios kultūros sostinės vardą 2018 metams, pristatė savo
kraštą. Viečiūnai buvo pristatyti, eksponuojant viečiūniškių
dailininkų Deivido Sinkevičius,

Daivos Stoncelienės sukurtus
paveikslus, Viečiūnų progimnazijos mokytojos Aurelijos Vilūnienės keramikos darbus, Ugnės
Vitonytės pieštus proginius atvirukus. Norintiems išmėginti savo
jėgas piešimo mene viečiūniškis dailininkas D. Sinkevičius įkūrė kūrybinę dirbtuve „Tep-Šlep“,
kurioje visos šventės metu buvo
galimybė atskleisti savo kūrybiškumą, piešiant akvarele ant jau
įrėmintų ruošinių. Didelio susidomėjimo sulaukė Julijos Bliūdžiuvienės išleista knyga „Viečiūnų žmonių pasakojimai“, kurioje
aprašomi pasakojimai-legendos
apie mūsų krašto vietovardžius
bei mūsų tautodailininkės Monikos Marytės Lukaševičienės iš-

leista knyga „Diena iš dienos,
metai iš metų“, kurioje sudėta
dzūkų kraštui būdingų raštų juostų, lovatiesių, gobelenų audimai,
medžio drožinių darbai.
Seniūnija pristatė dzūkų kulinarinio paveldo gaminius. Šventės dalyviai buvo vaišinami grikine duona ir saldžiu grikių pyragu,
bulviniais pyragėliais su baravykais, keptomis bulvėmis su lupena. Vilniečiams ir svečiams
koncertinę programą paruošė
Viečiūnų laisvalaikio šokių kolektyvas „Avilys“ (vadovė Indrė Čaplikienė, meno vadovas Linas Savilionis).
„Mano Druskininkai“
informacija

Vilniečiams ir svečiams koncertinę programą paruošė Viečiūnų laisvalaikio šokių kolektyvas „Avilys“/Jolitos Miliauskienės nuotrauka

Viečiūnų bendruomenės atstovai dalyvavo Vilniuje surengtose Mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių dienose/Jolitos Miliauskienės nuotrauka

Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių dienose išradingai prisistatė Viečiūnų progimnazijos mokytoja A. Vilūnienė ir menininkas D. Sinkevičius/Jolitos Miliauskienės nuotrauka
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Druskininkiečiai atsiskaityti už dujas gali
pigiau ir patogiau

Nuo šiol Druskininkų miesto
gyventojai už gamtines dujas
gali atsiskaityti pigiau ir patogiau – elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos
skirstymo operatorius“ (ESO)
pradeda bendradarbiauti su
„Perlo“ terminalais ir „Maxima“. Druskininkiečiai minėtose vietose gali ir deklaruoti einamojo mėnesio skaitiklio
rodmenis, ir grynaisiais atsiskaityti už sunaudotas dujas.
Grynaisiais pinigais galima atsiskaityti „Maximos“ parduotuvėse, esančiose M. K. Čiurlionio g. 50 ir 99 bei Veisiejų g. 31,
taip pat – septyniuose „Perlo“
terminaluose (Laisvės al. 3/1,
Vytauto g. 21, Gardino g. 37,
Čiurlionio g. 107 bei 111, Veisiejų g. 1, Ateities g. 30B). Įmokų
surinkimo paslauga „Maximos“

kasose kainuoja 0,19 Eur, „Perlo“ terminaluose – 0,25 Eur. Iki
šiol už sunaudotas dujas druskininkiečiai galėjo atsiskaityti
tik mokėjimo pavedimu į specialią ESO sąskaitą.
ESO praėjusių metų pabaigoje
perėmė gamtinių dujų skirstymo
tinklo priežiūrą Druskininkuose ir
šio krašto žmones kviečia įsivesti dujas ir taip apsirūpinti patogia ir efektyvia šildymo alternatyva. Druskininkuose šiuo metu jau
formuojami 2 gyvenamųjų namų
dujofikavimo kvartalai. Norintiems įsivesti dujas, ESO paskiria
asmeninius vadybininkus, kurie
palydi per visą procesą, konsultuoja, paaiškina kokių reikia dokumentų, ko svarbu nepamiršti.
Druskininkų miestui dujos tiekiamos ne per bendrą Lietuvos
sistemą, o iš Gardino (Baltaru-

sija). ESO siekdama užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą
Druskininkuose, ketina įrengti
suskystintų gamtinių dujų (SGD)
išdujinimo stotelę. Pirmoji Lietuvoje SGD išdujinimo stotelė leis
reikšmingai padidinti gamtinių
dujų tiekimo patikimumą ir saugumą. Dujų tiekimo alternatyva
taip pat užtikrins rinkos konkurenciją jau nuo šio šildymo sezono pradžios.
ESO eksploatuoja didžiausią
dujų skirstymo tinklą Lietuvoje,
jis veikia 41 savivaldybėje. Bendrovė turi didžiausią patirtį, reikiamas kompetencijas ir technologinius pajėgumus tokiai
veiklai vykdyti.
Parengta, bendradarbiaujant
su AB „Energijos skirstymo
operatorius“

Mėšlas turi būti kaupiamas taip, kad būtų išvengta paviršinio ir
požeminio vandens taršos

Daug Druskininkų savivaldybėje ūkininkų įsirengę giliuosius tvartus/ARAAD Druskininkų agentūros nuotrauka

Ūkininkės G. Auguvienės 10 karvių laikomos tvarte, ant gilaus kraiko, todėl mėšlas ir srutos susigeria į šiaudus. Susikaupęs mėšlas
kartą per metus paskleidžiamas ant ūkyje dirbamos žemės plotų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kaip
Druskininkų
krašto ūkininkai tvarkosi, regis,
su „neparadiniais“ reikalais,
ūkininkaudami kurortinėje savivaldybėje? Vietos aplinkosaugininkų teigimu, rūpesčių
dėl aplinkosaugos šio krašto
ūkininkai nesudaro, tai – dažniau aplinkiniuose regionuose
esančių, didžiųjų ūkių problema. Druskininkų savivaldybės
teritorijoje esančiuose ūkiuose pastaraisiais metais būta
smulkių pažeidimų, neturinčių
įtakos gamtos taršai, o ūkininkai turėjo galimybę juos pašalinti iš karto.
Netoli nuo Druskininkų esančiame Didžiasalyje lankytojus pasitinka sūrių gamintoja Gražina
Auguvienė. Ūkininkė, savo ūkyje augindama 10 karvių, neteršia aplinkos, rūpinasi, kad galvijų
mėšlas būtų saugiai tvarkomas.

Kaip nurodoma mėšlo ir srutų
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, mėšlas ir (ar) srutos
turi būti kaupiami ir (ar) laikomi
taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos.
Mėšlas ir (ar) srutos turi būti kaupiami tvartuose, mėšlidėse, srutų
kauptuvuose ir (ar) tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto. Taip pat
tirštasis mėšlas gali būti laikomas
rietuvėse lauke, pagal nustatytus
reikalavimus.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (ARAAD)
Druskininkų agentūros vedėjas
Sigitas Kvaraciejus pabrėžė, kad
gyvenamosiose vietovėse turi
būti laikomasi mažiausių leistinų
atstumų nuo gretimo sklypo statinių, taikomų mėšlidėms, o vieta
turi būti parenkama tokia, kad potvynio, liūčių metu jos neapsemtų
paviršiniai vandenys.
S. Kvaraciejus priminė, kad
mėšlas turi būti kaupiamas taip,
kad būtų išvengta paviršinio ir
požeminio vandens taršos: „Turi
būti laikomasi nustatytų atstumų nuo vandens telkinių, melioracijos kanalų; didžiuosiuose

Tręšia savo ūkyje dirbamos
žemės plotus
G. Auguvienė patikino, kad jų
ūkyje yra uždaro ciklo principas: patys savo auginamų gyvuliukų mėšlu tręšia savo ūkyje

dirbamos žemės plotus: „Mūsų
ūkis nedidelis: laikome 10 karvių.
Tvarto erdvė – 200 kvadratinių
metrų, tad karvėms tai yra tinkama, pakankamai erdvi patalpa ir
pajudėti. Jos laikomas tvarte, po
stogu; ant gilaus kraiko, todėl ūkinių gyvūnų mėšlas ir srutos susigeria į šiaudus. Mėšlą išvežame
kartą per metus – pavasarį susikaupęs mėšlas sukraunamas į
kratytuvus ir paskleidžiamas ant
dirbamos žemės plotų bei įterpiamas į dirvą kaip trąša. Laukus
apariame ir paruošiame dirvą kukurūzų sėjai. Kadangi karves laikome po stogu, ant gilaus kraiko
– tai visa problema kaip ir išsisprendžia. Tai yra vienas iš paprasčiausių būdų, kaip tvarkyti
mėšlą ir srutas, kai ūkis yra nedidelis. Tiesiog reikia turėti pasiruošus daug šiaudų; juos klojame tvarte du kartus per dieną:
ryte ir vakare. Kaip mums aiškino ir konsultantai, tvarte turi būti
sausa taip, kad atėjęs galėtumei
„atsiklaupti“ ir neišsitepti. Stengiamės laikytis tokios tvarkos.“
Pažeidimų išvengiama

ūkiuose privalo būti įrengti srutų kauptuvai, o srutos turi būti
išvežamos laiku. Iš regione –
Alytaus, Lazdijų, Prienų savivaldybėse esančių ūkių pastarųjų
patikrinimų matyti, jog didžiausia
problema yra ta, kad nesilaikoma
srutų ir mėšlo laikymo reikalavimų, tačiau ši problema dažniau
pasitaiko didžiuosiuose ūkiuose. Tai yra, tokiuose ūkiuose, kai
laikoma daugiau kaip 1200 SG
(sutartinis gyvulys) gyvulių. Taip
pat neretai, būtent didžiuosiuose ūkiuose, pasitaiko ir tokių pažeidimų, kai nesilaikoma tręšimo
planų. Tokie planai sudaromi, atsižvelgiant į ūkyje sukauptą mėšlo kiekį. Kiti pažeidimai tokiuose ūkiuose gali būti susiję ir su
tręšimo laikotarpiais. Druskininkų savivaldybėje didžiųjų ūkių –
mažuma. Pastaraisiais metais
fiksuojami tokie smulkūs pažeidimai, kurie neturi įtakos gamtos
taršai ir kuriuos ūkininkas turi galimybę pašalinti iš karto.“
Ūkių tikrinimo planus sudaro
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės skyrius. Pernai patikrinta 10 Drus-

kininkų savivaldybės teritorijoje
registruotų ūkių; šiemet – visame
regione – per vadinamuosius rotacinius patikrinimus – patikrinta
12 ūkių, iš jų 3 – Druskininkų savivaldybėje. Kaip patikino S. Kvaraciejus, galima konstatuoti, kad
Druskininkų savivaldybėje ūkininkai tvarkingi: „Dauguma ūkininkų
yra įsirengę giliuosius tvartus. Gal
dažniau pasitaikanti problema yra
susijusi ne su mėšlo ir srutų laikymu, o su ūkyje susidariusių atliekų
(panaudotos plėvelės, naudotų,
nereikalingų padangų, susidariusių po ūkyje naudojamos technikos remonto ir kitų) tvarkymu.“
Per 2016-2017 metus Druskininkų savivaldybėje dėl aplinkosauginių pažeidimų, susijusių su
mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimais, nebuvo nubaustas nei vienas ūkininkas; vienas – įspėtas dėl šių reikalavimų
pažeidimo.
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Miela Angele Rutkauskiene,
Tu būk tokia, kaip visada!
Tokia, kokią mes pažįstame ir mylime – su šypsena
gera, šilta, su siela, sklidina jaunystės.
Nesakome, kad laimė liesis per kraštus.
Mes linkime, kad jos būtų tiek, kiek reikia!

Visą savaitgalį, rugsėjo 29-spalio 1 d.,
„Grūto parko“ kavinė kviečia paragauti
vokiškų bratvurstų, bretzelių, antienos
su raudonais kopūstais ir knedeliais,
tradicinio vokiško gėrimo ir pajausti
oktoberfesto sielą.

Nuoširdžiausiai sveikiname su 60-uoju gimtadieniu!
V. ir V. Suprinaičiai,
V. ir G. Rutkauskai, M. Bubinienė

Įėjimas į kavinę – NEMOKAMAS!

Kaip galima stiprinti jaunų žmonių
psichologinį imunitetą prieš neigiamą
išorinės komunikacijos poveikį?
Druskininkų Jaunimo Užimtumo Centras (JUC) įgyvendina projektą „PsichoImuno“,
kurio tikslas – stiprinti jaunų
žmonių psichologinį imunitetą prieš neigiamą išorinės komunikacijos poveikį.
Ši idėja atspindi visuomenėje galiojančius stereotipus, kurie dažnai klaidingai suformuoja
jauno žmogaus požiūrį į save ir
aplinką. Iššūkiu tampa išsaugoti savo individualumą ir tuo pačiu išlikti pripažintu tarp šeimos,
draugų ar bendraklasių. Šis projektas – ilgas kelias iki savęs
pažinimo ir asmenybės ugdymo, siekiant visapusiškai lavin-

ti jauną žmogų, prisidėti prie jo
prasmingo laisvalaikio vykdomos kelių sričių veiklos. Šiuo
metu vykdomi užsiėmimai grupei, kurioje dalyvauja 12 Savivaldybės jaunuolių, nusiteikusių
pokyčiams bei pasiryžusių plėsti savo požiūrį į supančią aplinką. Grupė reguliariai susitinka ir,
lektoriaus vedama, išbando įvairias metodikas, kurios gali padėti geriau save identifikuoti, dirbti komandoje, reflektuoti bei tuo
pačiu stiprinti savo kompetencijas ir bendravimo įgūdžius.
Spalio mėnesį visu norinčiuosius kviesime aplankyti Vilniaus
krizių įveikimo centrą ir susipa-

žinti su teikiamomis paslaugomis, aptarsime Lietuvoje aktualias jauno žmogaus problemas, jų
sprendimo būdus. Lapkričio mėnesį bus organizuojami Aikido
mokymai, stiprinantys asmenybę
ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Aikido remiasi filosofija, kuri
smerkia žmogaus agresiją ir dvikovos instinktus, skatina juos nukreipti į harmoniją bei santarvę.
Projektą finansuoja Druskininkų
savivaldybė. Mokymai nemokami ir yra skirti 14-29 amžiaus jauniems žmonėms. Mielai kviečiame dalyvauti!
Druskininkų JUC informacija

Bočiai paminėjo Lietuvos piliakalnių
metus

Dzūkijos ir Vilniaus „Bočių“ bendrijų mišrūs ansambliai bei kapelos susirinko Merkinės piliakalnio papėdėje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Zita Jančiauskienė
Rugsėjo 16 d. Dzūkijos ir Vilniaus „Bočių“ bendrijų mišrūs
ansambliai bei kapelos susirinko Merkinės piliakalnio papėdėje. Skaisti rudens saulė nuskaidrino ne tik žilojo Nemuno
vandenis, bet ir visų susirinkusiųjų nuotaiką.
Išsamią piliakalnio istorinę
apžvalgą padarė Merkinės muziejaus direktorius M. Černiauskas. Šventinį koncertą pradėjome mes, druskininkiečiai,
vadovaujami meno vadovo Valdo Dancevičiaus. Vėliau skam-

bėjo vilniečių, alytiškių, varėniškių dainos. Daugelį dainų
dainavome drauge su žiūrovais
ir dideliu vilkaviškiečių vestuvininkų pulku.
Nuo piliakalnio viršūnės apžvelgę nuostabų Dzūkijos kraštovaizdį, patraukėme į šventą, Varėnos
rajono gyventojų labai branginamą vietą – Kryžių kalnelį. Jo istoriją vaizdingai papasakojo Varėnos ansamblio „Šarma“ vadovė
G. Kuodienė. Ten nulenkėme galvas pokario metais žuvusiems
partizanams. Vėl dainavome patriotines partizanų dainas, deklamavome eiles.

Po iškilmingo Piliakalnio metų
minėjimo autobusų kolona pajudėjo Merkinės piramidės link.
Ekskursiją užbaigėme Merkinės
Rotušėje-muziejuje.
Nuoširdžiai dėkojame Varėnos
„Bočių“ bendrijos pirmininkei J.
Čepulienei ir meno vadovei G.
Kuodienei už puikų renginį.
Šią kelionę organizavome iš
projekto „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje“,
užimtumo
įvairiuose amatų būreliuose ir
klubuose ir meninių gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose
bei klubuose lėšų.
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Hepatitas C – išsivysčiusios visuomenės
liga?
Pasaulinė Sveikatos organizacija (PSO) skelbia, kad iki 1-3
% žmonijos yra užsikrėtę hepatito C virusu. Lietuvoje kasmet
registruojama iki keliasdešimties ūmių hepatito C atvejų. Lėtinis hepatitas C yra dažniausia
kepenų persodinimo priežastis
Europoje ir JAV, ir viena dažniausių mirties priežasčių nuo
lėtinės kepenų ligos.
Dažnai visuomenėje gaji nuomonė, kad hepatitas C – tai asocialių žmonių liga. Tačiau medikai
teigia, kad priešingai, nei susidarius steriotipui, daugiausiai hepatito C atvejų nustatyma visiškai to
neįtariantiems.
Kas yra hepatito C virusas
(HCV)?
Hepatitas C yra virusinė kepenų infekcija, kuri gal būti ūmi (retai pasitaikanti) arba lėtinė. Lėtinė infekcija gali sukelti rimtų
komplikacijų, tokių kaip kepenų cirozė ir kepenų vėžys. Hepatito C virusinė infekcija dažnai
būna besimptomė ir liga nustatoma tik cirozės arba hepatoceliulinės karcinomos stadijoje, todėl
labai svarbu profilaktiškai pasitikrinti dėl hepatito C, ypač, jeigu
esate rizikos grupėje.
Kaip užsikrečiama virusiniu
hepatitu C?
Hepatito C virusas yra kraujyje
ir plinta tiesioginio kontakto metu
per HCV užkrėstą kraują, pavyzdžiui, darant tatuiruotes, veriant
auskarus nesteriliais instrumentais; perpilant kraują ar jo produktus; naudojantis užsikrėtusio
asmens daiktais: dantų šepetėliu, skutimosi, manikiūro, pedikiūro reikmenimis, atliekant medicinines procedūras nesteriliais
instrumentais; vartojant švirkščiamuosius narkotikus ir dalijantis užkrėstais švirkštais, adatomis
ir kitomis švirkštimosi priemonėmis. Užsikrėtusi motina gali HCV
perduoti kūdikiui gimdymo metu
(rizika siekia 4–8 %). Heteroseksualių (ypač monogaminių) lytinių

santykių metu HCV infekcija perduodama retai (perdavimo rizika
maža ir siekia apie 5 %). Didesnę
riziką HCV užsikrėsti lytinių santykių metu turi sergantys kitomis
lytiškai plintančiomis infekcijomis,
vyrai, turintys lytinių santykių su
vyrais (VSV), asmenys, turintys
daug lytinių partnerių, asmenys,
teikiantys seksualines paslaugas,
nenaudojantys prezervatyvų lytinių santykių metu.
Tik 20–30 % užsikrėtusiųjų hepatito C virusu gali jausti simptomus, todėl daugeliu atvejų žmogus nežino, kad
turi šį virusą. Šiandien, medicinos pagalba, laiku diagnozavus, hepatitą C galima visiškai
išgydyti.
HCV infekcija labiausiai rizikuoja užsikrėsti medicinos darbuotojai, turintys sąlytį su krauju
(laboratorijų personalas, chirurgai, stomatologai, akupunktūros
specialistai, greitosios medicinos
pagalbos medikai), vartojantys
švirkščiamuosius narkotikus, hemofilija sergantys asmenys ir hemodializuojami pacientai.
HEPATITO C TYRIMAS REKOMENDUOJAMAS JEIGU JUMS
TINKA BENT VIENAS IŠ ŠIŲ
TEIGINIŲ:
– jums buvo perpiltas kraujas/
kraujo komponentai iki 1993 metų;
– jautėte nuolatinį silpnumą ar

nuovargį;
– jums buvo atliktos chirurginės
operacijos arba invazinės procedūros;
– darėtės tatuiruotę;
– dažnai keitėte seksualinius
partnerius ar santykiavote be apsaugos priemonių;
– buvote įkalintas (-a);
– nors kartą vartojote intraveninius narkotikus;
– esate ŽIV nešiotojas (-a);
– sergate hemofilija ar kitomis
kraujo ligomis;
– esate hemodializuojamas (-a);
– šeimos nariui diagnozuotas
hepatitas C;
– jums yra padidėję kepenų fermentų (AST, ALT) rodikliai;
– jums darbo metu dažnai tenka
kontaktuoti su krauju, kraujo produktais arba adatomis.
Paprasčiausias būdas pasitikrinti, ar nesate užsikrėtęs hepatito C virusu — atlikti anti
HCV (antikūnų prieš hepatito C
virusą) kraujyje tyrimą. Jis parodo, kad žmogus yra susidūręs su hepatito C virusu. Šie
antikūnai atsiranda maždaug
8–9 savaitę (kartais tas laikotarpis gali užtrukti iki 6 mėnesių) po sąlyčio su šiuo virusu
ir išlieka visą gyvenimą. Jei tyrimas yra teigiamas, pacientas
specialistų yra tiriamas toliau
ir, patvirtinus lėtinio hepatito C
diagnozę, jam skiriamas nemokamas gydymas.

Pati stipriausia baltosios magijos būrėja –
močiutė OMIDA

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57

Priekabų ir tralų
nuoma Druskininkuose.

Tel. 8 618 53770

Ji atvažiavo Druskininkų gyventojų prašymu. Jos baltosios magijos jėga, papildanti gydančiųjų žolelių jėgą, gali
padėti Jums nugalėti tokias ligas kaip epilepsija, alkoholizmas, impotencija, odos ligos.
Moterims gali padėti susigrąžinti motinystės džiaugsmą, gali padėti nuimti prakeikimą. Gali padėti, kad sėkmė
lydėtų Jūsų verslą, į namus susigrąžinti mylimą žmogų.
Taro kortų pagalba gali papasakoti Jūsų praeitį, dabartį ir pažvelgti į ateitį.
Gali parinkti Jums talismaną, kuris grąžintų sielos ir
kūno harmoniją.
Jeigu Jūs turite tokių problemų, Jums visada gali
padėti močiutė OMIDA.

Tel. nr.: +370 621 91120
Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti
arba su defektais. Tel. 8 662 32490

Reikalingi staliai. Tel. 8 685 64483
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Renginiai
Rugsėjo 25-29 d. 10-18 val. Kultūros
laboratorija „Druskos metamorfozės“
(Pramogų aikštė)
Rugsėjo 29 d.- spalio 1d. Turizmo
dienos Druskininkuose „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“. Daugiau informacijos: www.info.druskininkai.lt
Rugsėjo 28 d. 19 val. Druskininkų
stalo žaidimų klubo „Board Punks“ žaidimų vakaras (Druskininkų jaunimo užimtumo centro III a. konferencijų salė,
registracija e. p.: renginiai@juc.lt)
Rugsėjo 29 d. 16 val. Deimantės Aidukaitės knygos „Vedybinės elgsenos
ypatumai 1922-1938 m. Būdviečio, Gerdašių, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Sangrūdos, Rudaminos, Šventežerio ir
Veisiejų parapijose“ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 29 d. 17 val. Druskininkų
miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ Druskininkų paslaugų centro 1 aukšto salėje organizuos seminarą Druskininkų miesto visuomenei „Ar mokame
valgyti ir ką valgyti, sergant cukriniu diabetu“. Seminarą ves KMUK klinikų slaugytoja-diabetologė Aušra Krivolap.
Rugsėjo 29 d. 16 val. Garsinis knygų
skaitymas vaikams „Kad greičiau augčiau“ (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 29 d. diskoteka Druskininkų jaunimo užimtumo centre (Veisiejų g. 17):
17-19 val. mokiniams (12-13 m.)
20-22 val. jaunimui (14-18 m.)
Spalio 2 d. 15 val. Grafiti dirbtuvės –
įkvepiančių Lietuvos asmenybių grafiti
trafaretai ant drobės (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, registracija e. p.:
jaunimas@juc.lt)
Spalio 3 d. 17.15 val. Naujų knygų pristatymas „Rudens vakarą...“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Spalio 3 d. 19 val. gyvas žaidimas
„Auksinis protas“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, registracija e. p.:
renginiai@juc.lt)
Spalio 4 d. 10 val. III atvira Druskininkų senjoriada K. Dineikos taurei laimėti (K. Dineikos sveikatingumo parkas, Sausoji g. 1)
Parodos
Rugsėjo 30 d. 12 val. Onutės Zakarienės parodos „Dabar arba niekados“
atidarymas (Galerija STUDIO, šv. Jokūbo g. 1)
Tarptautinio kalvystės plenero „Plieninė plaštakė 2017“ dalyvių kūrybos darbų paroda (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
„Spalvoti laiškai Čiurlioniui“: Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojos
J. Kygienės mokinių darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio 142-osioms gimimo
metinėms (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Medicinos mokslų daktaro, docento
Aleksandro V. Jakelevičiaus fotonuotraukų paroda ,,Lietuvos gamta“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Antano Martinaičio tapybos paroda
„Liber magnus“, parengta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki rugsėjo 26 d. (V.
K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Lietuvos muziejų kelias „Vasario
16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Adomo Varno (1879-1979) kūryba
Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje. Paroda veiks iki rugsėjo 30 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Dž. Palukaičio akvarelių ir piešinių
paroda „Nuo pradžios iki Druskininkų“,
skirta 142-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms. Paroda veiks iki lapkričio
27 d. (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Užuojautos
Netektis tokia skaudi ir nepaguodžiama...
Bet norime tarti švelnų ir tylų užuojautos žodį.
Nuoširdžiai užjaučiame mokytoją Aušrą Keturkienę,
mylimam tėveliui mirus.
Tegul nenusakomą širdies gėlą šią sunkią netekties valandą
nors kiek sušvelnina mūsų draugiška atjauta.
„Saulės“ pagrindinės
mokyklos bendruomenė
Nuoširdžiai užjaučiu Juliją Subačienę,
mylimai seseriai mirus.
Zita-Joana Jančauskienė
Buvo dienos, kupinos pilnatvės,
Buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta.
Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas.
Savęs aukojimas – kaip pareiga šventa.
Dėl staigios mylimo sūnaus mirties Vitalijaus
nuoširdžiai užjaučiame Eleną Mitkienę.
Druskininkų TAU dalyviai
Kiekvienas palieka pėda žemėje,
kai einame laukais.
Jei gilios – jos ilgai išlieka,
Jei teisingos – jos tampa keliais.
(J. Marcinkevičius)
Tegul didelį liūdesį bei gėlą dėl staigios mylimo sūnaus
Vitalijaus mirties sušvelnina nuoširdi mūsų užuojauta.
Sunkią netekties valandą esame kartu su Jumis,
miela Elena Mitkiene.
Druskininkų „Bočių“ kolektyvas

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
UAB „Valstra“

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

„Spalvoti laiškai Čiurlioniui“: Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojos
J. Kygienės mokinių darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio 142-osioms gimimo
metinėms (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

UAB „Ismenta“ siūlo
darbą:

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas: LietuvaČekija-Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

MEISTRUI (karnizų, roletų
montavimas ir kt.); SIUVĖJAI
(užuolaidų siuvimas ir kt.);
DIZEINEREI (-IUI) (bendravimas su klientais, išvykimas matuoti, užuolaidų kabinimas).
Tel. pasiteirauti:
8 699 87265

Parduodame pušines malkas (neskaldytas).
Atvežame. Tel. 8 675 85497
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

12

Savaitraščio Nr. 123

2017 m. rugsėjo 28 d.

2017.09.29 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 2.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Pragaro vaikis 2: Aukso
armija.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Bruto ir Neto“ (k.).
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
15:00 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Karališka drąsa“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Dingęs pasaulis. Juros periodo
parkas“.
23:55 „Mačetė“.
02:00 „Grainderis“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Ties riba į rytojų.
23:15 PREMJERA Interviu su diktatoriumi.
01:25 Skiriamoji juosta.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“.
05.55 „Merdoko paslaptys“.
06.40 „Laukinė Australija“.

06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas.
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas.
23:40 Dirbtinis intelektas (k).
02:15 „Begėdis“.
03:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
04:00 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas (k).

2017.09.30 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. Ved.
Beata Nicholson (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Atsakyti ir neatsakyti klausimai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Keiptaunas.
Afrikos grožio karalius.
13:45 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. Palšas žirgas.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:00 Premjera. Edo televizija.
01:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Atsakyti ir neatsakyti klausimai (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Keiptaunas.
Afrikos grožio karalius (k.).
02:50 Klausimėlis.lt (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kur giria žaliuoja“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Misija - dirbame sau“.
10:30 „Svajonių ūkis“.
11:00 „Anastasija“.
12:50 „Beždžionėlė riedlentininkė“.
14:35 „Auksiniai bateliai“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „INOprogresas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Garfildas“.
21:05 PREMJERA „Knygų vagilė“.
23:50 „Klastingi namai“.
01:35 „CBGB klubas“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Greiti ir plaukuoti (.

11:40 Keturkojai didvyriai.
13:25 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis.
15:10 „Pričiupom!“.
15:40 Žydroji pakrantė. Pabudimas.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Drakono užkeikimas.
21:15 PREMJERA Brolis keistuolis.
23:10 Kelyje.
01:05 Interviu su diktatoriumi (k) (.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo

kraštą.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the Cage 001“.
JAV - Lietuva“. Kovų narvuose turnyras. Lietuva. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 Partizanų keliais.
16.50 „Vandenyno milžinai“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“.
02.25 „Likimo melodija“.
03.55 „Vincentas“.
05.05 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“.
06.35 „Jaunikliai“.
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:30 Pašvaistė. Liepsnojanti padangė.
11:40 „Pragaro katytė“.
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:40 „Kas žudikas?“.
15:55 Blogiausias Lietuvos vairuotojas.
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Dzūkija. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:55 MANO HEROJUS Kita miesto pusė.
00:35 AŠTRUS KINAS Pjūklas.
02:25 „Mentalistas“ (k).
03:10 Muzikinė kaukė (k).

2017.10.01 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Mažasis princas 3.
09:25 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvenimas ore. Padangių valdovai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Baltieji liūtai. Gimę laisvėje. Nepaisant visų sunkumų.
13:45 Mis Marpl 4/3 s. Kodėl nepaklausė Evans?
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina.
Partizanai.
21:55 Premjera. Viskas vardan meilės.
23:30 Pragaro vaikis 2: Aukso armija.
01:30 Pasaulio dokumentika. Gyvenimas ore. Padangių valdovai (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Baltieji liūtai. Gimę laisvėje. Nepaisant visų
sunkumų (k.).
03:15 Savaitė (k.).
04:10 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Kalakutai. Atgal į ateitį“.
13:15 PREMJERA „Palikuonys“.
15:40 NAUJAS SEZONAS „Simpsonai“.
16:10 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Nesunaikinami 2“.
23:55 PREMJERA „Jos neištikimybė“.
01:40 PREMJERA „Universalioji korta“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko
Semio nuotykiai 2.
11:55 PREMJERA Marko ir Raselo
nuotykiai.
13:45 „Pričiupom!“.
14:15 Holivudo žmogžudysčių skyrius.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 Paskutinė tvirtovė.
00:15 Nakvynės namai.
02:05 Kelyje (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Darbščios rankos,
atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Kasdieniniai gamtos stebuklai
su R. Anusausku. Ruduo.
10.35 Ekovizija.
10.45 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
12.45 „Krikšto tėvas“.
13.50 „Karo merginos“.
14.55 „Pavojingiausios kelionės.
Bangladešas“.
15.30 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 Naujo T V sezono pristatymas.
20.00 Žinios.
20.30 Naujo TV sezono pristatymas (tęs.).
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage 001“.
JAV - Lietuva“. Kovų narvuose turnyras. Lietuva. 2017 m.
00.00 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
02.00 „Moterų daktaras“.
03.30 „Bekraštė Kanada“.
04.20 „24/7“.
05.00 „Vandenyno milžinai“.
05.50 „Laukinė Australija“.
06.15 „24/7“.
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas Kaune. II
dalis (k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Čempionų lygos etapas Norvegijoje. 2017 m.
10:00 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:30 Atgal iš nebūties. Gelbstint
karaliaus arklius.
11:40 „Pragaro katytė“.
12:40 „Nutrūkę nuo grandinės“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Nevėžis –
Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:45 Anapus nežinomybės.
22:45 „Kortų namelis“.
00:50 Kita miesto pusė (k).
02:20 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2017.10.02 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. HD.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 2.
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Koncertas, skirtas Policijos –
Angelų sargų, dienai.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Jaunasis Popiežius.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“
(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

07:25
07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:35
00:35
01:30
02:20
02:45
03:40
04:30

06:10 „Televitrina“.
06:25
„INOprogresas“
(kart.)
06:55 „Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (kart.)
„Legendinės legendos“ (kart.)
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (kart.)
„Tėvelio dukrytės“.
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Bruto ir Neto“.
„Legendinės legendos“.
„Moterys meluoja geriau“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kobra 11“.
„Gaudynės“.
„CSI kriminalistai“.
„24 valandos. Palikimas“.
„Paskutinis iš vyrų“.
„Rouzvudas“.
„Melas ir paslaptys“.
„Programos pabaiga“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Bus visko (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pagrobimas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Visa menanti“.
02:05 Paskutinė tvirtovė (k).
03:55 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas “.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 NAUJAS SEZONAS. Nuoga
tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „24/7“.
00.45 „Šiandien kimba“.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Delta“.
03.25 „Ilga kelionė namo“.
04.15 „Merdoko paslaptys“.
05.00 „Marionečių šokiai“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas.
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
11:35 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija)“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas .
15:50 „Voratinklis“ .
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:35 „Įteisintas faras“.
20:35 Farai.
21:05 Žvaigždžių kelias į begalybę.
23:25 Pjūklas (k).
01:25 „Kortų namelis“ (k).
02:15 „Kortų namelis“ (k).
03:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:55 Pašvaistė. Liepsnojanti padangė (k).

2017.10.03 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. HD.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 2.
11:40 Beatos virtuvė (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai (subtitruota).
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Karinės paslaptys (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (kart.).
05:00 Seserys (kart.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (kart.)
07:55 „Bruto ir Neto“ (kart.)
08:25 „Moterys meluoja geriau“
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (kart.)
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Sučiupus nužudyti“.
00:35 „CSI kriminalistai“.
01:30 „24 valandos. Palikimas“.
02:20 „Paskutinis iš vyrų“.
02:45 „Rouzvudas“.
03:35 „Ponas Jangas“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Nuo... Iki... (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Čia tai geras!.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Taksi 2.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Visa menanti“.
02:00 Pagrobimas (k).
03:40 Programos pabaiga.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 „Darbščios rankos,
atviros širdys“ .
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas “.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 NAUJAS SEZONAS. Gyvenimo būdas.
21.30 NAUJAS SEZONAS. Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Delta“.
03.25 „Ilga kelionė namo“.
04.15 „Merdoko paslaptys“.
05.00 „Marionečių šokiai“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06:40 „Diagnozė – žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas.
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:35 „Įteisintas faras“.
20:35 Pagalbos skambutis.
21:05 Dingę be žinios.
23:15 Žvaigždžių kelias į begalybę (k).
01:30 „Begėdis“.
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:15 „Pragaro katytė“ (k).
04:00 Pagalbos skambutis (k).

2017.10.04 d.
Trečiadienis
2017.10.04 d., trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. HD.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 2.
11:40 Emigrantai (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo
žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.

22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (subtitruota, k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Lietkabelis-Neptūnas. Tiesioginė transliacija
21:00 Teisingumo misija.
23:05 Dingę be žinios (k).
01:05 „Begėdis“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 „Pragaro katytė“ (k).

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (kart.)
07:55 „Bruto ir Neto“ (kart.)
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k)
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (kart.)
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Rembo. Pirmasis kraujas“.
00:20 „CSI kriminalistai“.
01:20 „24 valandos. Palikimas“.
02:10 „Paskutinis iš vyrų“.
02:35 „Rouzvudas“.
03:25 „Ponas Jangas“.
04:20 „Programos pabaiga“.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 2.
11:40 Gyvenimas (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio futbolo čempionato
atrankos rungtynės. Malta – Lietuva.
Tiesioginė transliacija iš Maltos.
23:50 Klausimėlis.lt.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k).
05:00 Seserys (k).

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 Anapus nežinomybės.
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Pagauk dainą.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Blogas poelgis.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Visa menanti“.
02:00 Taksi 2 (k).
03:30 Programos pabaiga.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas“.
15.00 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 NAUJAS SEZONAS. Moterų
balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „MMA King of the Cage 001“.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Delta“.
03.25 „Ilga kelionė namo“.
04.15 „Merdoko paslaptys“.
05.00 „Marionečių šokiai“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.

2017.10.05 d.
Ketvirtadienis

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“. (kart.)
07:55 „Bruto ir Neto“ (kart.)
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k)
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (kart.)
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Karštas kubilas - laiko mašina“.
00:35 „CSI kriminalistai
01:30 „24 valandos. Palikimas“.
02:25 „Paskutinis iš vyrų“.
02:50 „Rouzvudas“.
03:40 „Ponas Jangas“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:30 PREMJERA. „Rožių karas“.
14:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Terminatorius. Išsigelbėjimas.
00:45 „Juodasis sąrašas
01:40 „Visa menanti“.
02:30 Alchemija. VDU karta.
03:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
03:35 Programos pabaiga.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Nuoga tiesa.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.25 NAUJAS SEZONAS. „Baudėjas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Delta“.
03.25 „Ilga kelionė namo“.
04.15 „Merdoko paslaptys“.
05.00 „Marionečių šokiai“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 Muchtaro sugrįžimas.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:35 „Įteisintas faras“.
20:35 Savaitės kriminalai.
21:05 Mirtini priešai.
23:10 Teisingumo misija (k).
01:10 „Begėdis“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 Savaitės kriminalai (k).
03:15 „Kas žudikas?“ (k).

Romos Pankevičienės
įmonėje
Romos Pankevičienės įmonės
„Cukrainėje“ priimami užsakymai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų, šakočių, šimtalapių, pyragų, sausainių ir kitų gaminių už itin patrauklią kainą!
R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai
kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Spalio 14 d. 13 val. bendrijos sklype šaukiamas SB
„Migla“ bendrijos narių ir sodininkų susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita;
2. Revizijos komisijos ataskaita;
3. Dalies sodų bendrijos sklypo ribų koregavimas;
4. Bendrijos valdybos rinkimai;
5. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai;
6. Bendrieji klausimai.
Norinčius susipažinti su nutarimų projektais ir norinčius balsuoti iš anksto prašome kreiptis į pirmininką.
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Įvairiose miesto vietose nuolat randami
mobilieji telefonai. Dėl jų kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą nuo 8 iki 17
val. Tel. 8 700 65558

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Dujų balionų pildymas norimu
kiekiu ir greitas pristatymas.
Prekiaujame angliarūgšte,
deguonimi, acetilenu
ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki
16.30. Šeštadieniais iki 12.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.
Parduodama 1,22 ha miško Randamonių kaime,
Druskininkų savivaldybėje. Tel. 8 690 47310

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 686 55692

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137
Siūlomas darbas su žemės ūkio technika. Reikalinga patirtis miškų arba žemės ūkyje, sugebėjimas atlikti suvirinimo ir remonto darbus, noras bei galimybė dirbti ir užsidirbti. Nauja technika, labai geros darbo ir apmokėjimo sąlygos,
taip pat pilnai apmokami viršvalandžiai bei kompensuojama kelionė į darbą.

Tel. 8 645 99030

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Reikalingas autošaltkalvis.
Tel. 8 685 64483

(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkais.
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355

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

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

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

Malkų išpardavimas

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimam patys. Automobilių
utilizavimas (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Kviečiame visus pasinaudoti naujausia dantų balinimo
technologija su Philips Zoom
sistema, kuriai taikome 10 %
nuolaidą!

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio ir aukščio patalpas. Dideli elektros, vandentiekio ir kanalizacijos pajėgumai, Baravykų g. 6. Yra leidimas autoservisui ir mašinų ardymui ir kitai veiklai. Tel. 8 612 12197

Gydome ir vaikus. Išduodame pažymas mokykloms.
Taikomos nuolaidos procedūroms. Nuskausminimui naudojamas patentuotas išradimas gintario-audio video
analgezija. Gydytojo odontologo konsultacija nemokama!

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna
medieną profesionaliu gateriu. Galime pjauti ir Jums reikiamoje vietoje. Obliuojame, frezuojame rąstus
iš savo ir užsakovo medienos. Prekiaujame statybine mediena.
Tel. 8 659 32055

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 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, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
1 kambario 36 kv. m. butas su baldais ir buitine technika, 4 aukšte iš
5 Gardino g. 36. Kaina – 17000 Eur.
Tel. 8 687 68577
Nestandartinis, suremontuotas 1 k.
35 kv. m butas M. K. Čiurlionio g. 1
aukšte. Kaina 45 000.
Tel. 8 606 04614
Jaukus 28 kv. m 1 kambario butas
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28 000
EUR. Tel. 8 617 41982
1 kambario 35 kv. m butas Ateities
g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 24 000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 35 kv. m. butas Gardino
g. 2/9 aukštų už 23 000 Eur.
Tel. 8 682 46344
2 kambarių 57 kv. m butas 2 aukšte
iš 5, Merkinės g. Kaina – 35500 Eur.
Tel. 8 686 15829
2 kambarių, 54 kv. m tvarkingas butas, 1 aukšte iš 3, 2 balkonai, rūsys,
Neravų g. (ne bendrabutis). Kaina –
45000 Eur. Tel. 8 674 20255
3 kambarių butas mediniame name
geroje vietoje šv. Jokūbo g. Yra garažas-sandėlis, po visu garažu – rūsys,
virš garažo kambarys ir 5 a žemės.
Tel.: 8 (313) 52106, 8 64897953

Įvairių dydžių namų valdos sklypai
(prie miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos – vandentiekis, kanalizacija, el. pastotė) M.
K. Čiurlionio g. 120. Tel. 8 602 10802
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys, elektros įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590
0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio,
netoli elektra. Kaina – 9900 Eur.
Tel. 8 682 48474
24 a žemės ūkio paskirties sklypą
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu (41 a miško). Tel. 8 682 87568

Namas Leipalingyje 18 a sklype su
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina –
30000 Eur. Tel. 8 626 64747
Parduodu gerai įrengtą garažą Ligoninės g. 6. Tel. 8 614 76626
Garažas Leipalingyje, prie katilines
su duobe. Kaina – 1500 Eur.
Tel. 8 643 80430
2 kambarių 23,23 kv. m butas Druskininkų senamiestyje, šv. Jokūbo g.
Kaina – 23000 Eur. Tel. 8 604 87277
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys,
detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
2 besiribojantys namų valdos sklypai
Didžiasalyje, bendras plotas – 30
a. Atvesta elektra, 300 m iki ežero.
Kaina – 9500 Eur. Tel. 8 610 60926
Garažas Druskininkų miesto centre,
Ligoninės g. 8, pušyne prie Jaunimo
užimtumo centro. Tel. 8 671 45555
9 a namų valdos sklypas Pylimo g.
68, prie buvusio geležinkelio, vidury
pušyno. Sklypas yra kraštinis, lygus,
be duobių, medžių ar krūmų, netoliese yra elektros pastotė. Vieta graži,
rami, geras privažiavimas. Kaina –
16800 Eur. Tel. 8 686 07798
0,57 ha sodyba Švendubrės pradžioje su 142 kv. m. namu, dideliu kluonu
ir tvartu. Kaina – 60000 Eur.
Tel. 8 616 57845
Namas Leipalingyje Seirijų g. 17 a
žemės sklype su ūkiniu pastatu ir kitais statiniais. Name įvestas vandentiekis, įrengta pirtelė. Kaina – 41500
Eur arba keičiu į 1 kambarių butą
Druskininkuose. Tel. 8 610 78955

„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971
„VW Passat“ caravan 1995 m., dyzelinas. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 659 59991
„Renault Megane Scenic“ 2001 m.,
1,6 L benzinas. Tel. 8 629 50194
„VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzinas-dujos, sedanas, dalimis.
Tel. 8 655 66221
„VW Passat B5“ 1999 m., TA iki
2018.12. Kaina – 1300 Eur.
Tel. 8 620 70300
„VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzinas, TA. Tel. 8 647 33100
„Opel Vectra“ 2001 m., 2,2 L dyzelinas, TA. Tel. 8 647 33100
Vokiškos žieminės padangos R14 (4
vnt.) 165/85. Kaina – 125 Eur.
Tel. 8 647 33090
Universalios R14 padangos kartu su
lietais ratlankiais už 100 Eur.
Tel. 8 616 36528

Parduoda mišką ir medieną
Drebulinės malkos. Tel. 8 648 92746
Sausa statybinė mediena: brūsai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm
storio, 6 ir 8 m ilgio; viengubo pjovimo, 6 cm storio, 6 m ilgio grindinės
lagės ir kitos medžiagos; beržinės ir
drebulinės viengubos pjovimo 2,5 m
ilgio, 0,20 cm storio lentelės.
Tel. 8 610 70955

Parduodami gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų
bendrijoje „Migla“. Tel. 8 601 48912

Mėsinės kiaulės. Kaina – 1 kg/1,7
Eur. Tel. 8 601 22865

Garažas prie Vandentiekio su duobe.
Kaina – 3000 Eur. Tel. 8 618 20123

Triušiai, triušiena. Tel. 8 616 41639

Įrengtas 2 kambarių 54 kv. m butas
Vytauto g. (aukštas 9/9). Kaina – 57
000 Eur. Tel. 8 606 04614

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Renault Megane Scenic“ 1998 m.,
1,9 L dyzelinas, 72 kW, universalas,
žalios spalvos, TA iki 2018.08. Kaina
– 600 Eur. Tel. 8 686 63010

Paršeliai. Tel. 8 656 68604

Parduodami įvairūs daiktai
Automobilinis 4 kanalų 400 WT stiprintuvas „DLS CA 450 Clasic“ už
100 Eur; Sub buferis „Blow Adrenaline“ už 50 Eur. Tel. 8 687 22262
Naujas telefonas „Caterpillar CAT
B25 DUAL SIM LT“ su dėžute, dokumentais, garantiniu už 35 Eur; gerai
veikiantis televizorius „Samsung“ su
priedėliu už 20 Eur; gerai veikiantis
pramoninis overlokas už 80 Eur.
Tel. 8 614 30926
Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė)
už 23 Eur; pakabinamas pusiau apvalus vonios veidrodis 90x42 cm už
13 Eur; TV priedėlis „ Etellbox“ už 22
Eur; naudoti medžio drožlių skydai ir
DVP plokštės; durų varsčios.
Tel. 8 686 43600
Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; sviesto mušimo statinaitė
už 15 Eur; televizorius „Philips“ (51
cm įstrižainė) už 20 Eur; laisvų rankų
įranga už 16 Eur. Tel. 8 626 20523
Skanios bulvės. Kaina – 1 kg/0,2 Eur.
Tel. 8 611 57838

Naujas mini šaldytuvas „Electrolux“
už 150 Eur, kineskopinis televizorius
„Toshiba“ su priedėliu, pultu ir lauko
antena už 60 Eur, medinės buto durys už 50 Eur, televizoriau staliukas
už 15 Eur. Tel. 8 620 62635
Universalus vaikiškas dviratis (2-4 m.
mergaitei) už 40 Eur; nauja krikšto
suknelė (4-7 m. mergaitei) už 30 Eur;
2 lovos po 7 Eur; naujas vaikiškas
tualetas už 10 Eur; televizorius „Tauras“ už 30 Eur. Tel. 8 603 94991
Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas
transportavimui už 75 Eur; akmenys;
belaidis telefonas „Panasonic“ už 30
Eur; pirmos Komunijos suknelė už 30
Eur; lazdynų sodinukai po 2 Eur/1 vnt.,
gelinių nagų lempa. Tel. 8 696 64583
Runkeliai. Kaina – 50 kg/5 Eur.
Tel. 8 623 35267
Pigiai berniuko „Atgimimo“ mokyklos
uniformos liemenė (152 cm ūgiui), batai
berniukui (26 dydis). Tel. 8 674 20697

Perku garažą, gali būti nestandartinis. Tel. 8 662 32490
Nuoma
Išnuomoju 2 kambarių butą nuo spalio 1 d. Tel. 8 686 46169
Išnuomoju kambarį moteriai su buitine technika ir atskiru išėjimu į sodą,
gatvę šv. Jokūbo g.
Tel.:8 607 39180, 8 (313) 51375
Išnuomoju 2 kambarių butą Ateities
g. nuo spalio 1 d. Tel. 8 603 78527
Išnuomoju 2 kambarių 56 kv. m butą
Druskininkų g. po remonto su balkonu, baldais ir buitine technika. Kaina
– 300 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 617 41584
Išnuomojamas 2 kambarių butas
naujos statybos name Liepų g. su
baldais ir buitine technika. Kaina –
400 Eur/1 mėn. + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 65709

Komoda, kampinė indauja, svetainės
komplektas, odinė sofa, virtuvės
stalas, gelių staliukas, televizoriaus
spintelė, krištolinis šviestuvas (6 lempų). Tel. 8 612 09648

Išnuomojamas 1 kambario 33 kv. m
butas Neravų g. 29. Tel. 8 676 33844

Pietų stalas, sekcija-indauja, kėdės,
fotelis, kavos staliukas, skrynia, pastatomas laikrodis, komoda-sekreteras. Tel. 8 606 28422

Išnuomojamas butas. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 624 89919

2 kaitviečių laisvai pastatomą indukcinę viryklė „ProfitCook“, 2 kaitviečių
įmontuojama elektrinė viryklė „Siemens“, dulkių siurblys „Samsung“, 4
durų spinta su slankiojančiomis veidrodinėmis durimis. Tel. 8 604 87277
Dviejų durų spinta, 2 kėdės, staliukas
gėlei. Tel. 8 600 38695
Blokai ir panelės, kokliai krosniai,
ąžuolinis parketas, štanga, suoliukas.
Tel. 8 682 98506
2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas,
veidrodis-knyga su stalčiais, kieto
plaušo plokštės (4 vnt.) už 25 Eur,
įvairios knygos.
Tel. 8 630 87652, 8 (313) 52512
Kepimo krosnelė „Standart“ už 30
Eur; vilnonis kilimas (2x3 m) už 30
Eur. Tel. 8 630 36440
Bulvės. Kaina – 50 kg/3 Eur.
Tel. 8 618 73522
Naudota dujinė kaitlentė, komplektas:
dujų balionas su reduktorium ir žarna. Kaina – 80 Eur. Tel. 8 675 35062

Išnuomoja 1 k. butą 2 kambarių bute.
Tel. 8 612 60882

Ieško darbo
37 metų vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 663 53521
27 metų vyras ieško darbo.
Tel. 8 605 04438

Kiti
Paimsiu nereikalingą gruntą/žemes
Neravuose. Tel. 8 654 99212
Miela, trispalvė, gerai gaudanti peles
3 mėn. katytė ieško naujų šeimininkų.
Tel. 8 685 51771
Reikalingas žmogus, galintis sutvarkyti, apklijuoti langus, lubas.
Tel. 8 624 83174
Gal kas padovanotų šuniuką nuo
pusės iki vienerių metų?
Tel. 8 623 53777
Be nuomos mokesčio priimsiu gyventi moterį, galinčią pasirūpinti senole.
Tel. 8 612 60882

2 medinės statinės, plastikinė statinė,
cinkuota metalinė statinė, mediniai stalai, stalas-knyga, 2 dujų balionai už 35
Eur; senoviniai: spinta, 6 kėdės, radijas,
įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
Bulvės. Kaina – 1 kg/0,3 Eur.
Tel. 8 647 33090
Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur. Tel. 8
675 18337
2 skylių dujinė viryklė už 10 Eur;
pašto dėžutė už 10 Eur; kasetinė
magnetola su kasetėmis už 20 Eur;
įvairaus dydžio stiklainiai po 0,2 Eur.
Tel. 8 (313) 48511
7 naudoti sieniniai šviestuvai: 3 vienodi žalvario spalvos, 3 vienodi sidabro spalvos, 1 sidabro spalvos. Visų
kaina 200 Eur. Tel.8 699 82964
Sauskelnės suaugusiesiems.
Tel. 8 601 52590
Bulvės, ž. kviečiai, ž. kvietrugiai, miežiai, avižos ir rugiai. Tel. 8 699 18639
Vasariniai kviečiai. 50 kg – 6 Eur.
Tel. 8 636 88529
Avižos. 50 kg – 5 Eur. Perkant didesni kiekį, pigiau. Tel. 8 620 39561
Vestuvinė 46 dydžio suknelė.
Tel. 8 623 75276
Daržovės. Tel. 8 698 87609

Perka
Pirkčiau automobilį; kaina iki 1000
Eur. Tel. 8 602 85074

Gaminami visų tipų akiniai.
Užsakant akinius, nemokama:
• regėjimo patikra;
• akinių lęšių įdėjimas.
A. Andriejuk akių ligų kabinetas
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel.: 8 313 51153

Atliekama akipločio
kompiuterinė patikra
A. Andriejuk akių ligų kabinetas
M. K. Čiurlionio g. 65
Tel.: 8 313 51153
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142-ajam M. K. Čiurlionio gimtadieniui skirti renginiai sulaukė didelio
susidomėjimo ir nuoširdžių aplodismentų

Aplodismentų, palydėtų ir šūksniais „Bravo!“ sulaukė didysis, festivalio Pabaigos koncertas, surengtas praėjusį penktadienį „Grand SPA Lietuva“ salėje „Nemunas“. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoniniam
orkestrui, diriguojamam M. Staškaus, operos solistams J. Vaškevičiūtei ir E. Chrebtovui klausytojai negailėjo nuoširdžių aplodismentų/Ramunės Žilienės nuotraukos

Druskininkuose 142-asis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis paminėtas
gausybe didžiojo menininko atminimui skirtų renginių.
Nuskambėjus finaliniams Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Druskininkų savivaldybės rengiamo XV tarptautinio
menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ akordams, koncertuose,
parodose, seminaruose, kūrybiniuose susitikimuose ir
kituose renginiuose patirtos
emocijos ir įspūdžiai ilgam išliks ir druskininkiečių, ir kurorto svečių širdyse.
Ypatingo susidomėjimo, nuoširdžių aplodismentų, palydėtų ir
šūksniais „Bravo!“ sulaukė didysis, festivalio Pabaigos koncertas,
praėjusį penktadienį surengtas
„Grand SPA Lietuva“ salėje „Nemunas“. Gausiai susirinkę klausytojai plojo jauniesiems atlikėjams:
griežė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis
orkestras, diriguojamas daugelio tarptautinių konkursų laureato
Martyno Staškaus. Klausytojų susižavėjimą pelnė ir jaunieji solistai: Justina Varkulevičiūtė (arfa),
Kamilė Teklė Čižaitė (fleita), Kasparas Eidukonis (violončelė). Didysis koncertas tapo puikia proga išgirsti šiuos jaunus Lietuvos
atlikėjus, kurie garsina ir garsins
mūsų šalį savo vis labiau besiskleidžiančiu talentu, muzikavimu. Koncerto programą papuošė
M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Miške“. Populiarūs operos
solistai Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas) ir Eugenijus Chrebtovas (baritonas) atliko lietuvių ir
užsienio kompozitorių kūrinius.
Prieš koncertą šventinę nuotaiką
salės fojė sukūrė Druskininkų M.
K. Čiurlionio menų mokyklos saksofonų kvartetas (vadovas Juozas Mikolainis), veikė Druskininkų moksleivių dailės konkursų
čiurlioniškąja tema laureatų darbų paroda.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius, sveikindamas susirinkusius
į XV-ojo tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M.
K. Čiurlioniu“ uždarymo koncertą, pasidžiaugė, kad visą vasarą
trukusi festivalio programa suteikė galimybių giliau pažinti M. K.
Čiurlionio kūrybinį palikimą. Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucijai Stulgienė padėkojo Druskininkų savivaldybei
už paramą ir galimybes didžio-

Vitražo simpoziumo „M. K. Čiurlionio atspindžiai“ atidarymo akimirka: meno mokyklos direktorė O. Olšauskienė vitražo
„Gyvybė iš žemės gelmių“ autorius N. Baublys ir Miesto muziejaus direktorius G. Dumčius/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Smagi Kastuko Gimtadienio
Asmeninio archyvo nuotrauka

Rimvydo Mulevičiaus „Origami
virš Nemuno“ ir Nerijaus Baublio
„Gyvybė iš žemės gelmių“. Po
anksčiau surengtų vitražo simpoziumų, mokyklos langus jau puošia Eimučio Markūno bei Editos
Utarienės ir Eglės Rakauskaitės
sukurti vitražai.
142-ojo M. K. Čiurlionio gimtadienio išvakarėse menotyrininkės, gidės Aušros Česnulevičienės iniciatyva taip pat
organizuota įdomių renginių: ren-

Parodos „Nuo pradžios iki Druskininkų“ autorius, M. K. Čiurlionio provaikaitis Dž.
Palukaitis su mama Dalia Zubovaite-Palukaitiene/Ramunės Žilienės nuotrauka

jo Lietuvos menininko palikimą
kuo plačiau pristatyti Druskininkų krašto ir Lietuvos žmonėms.
XV-ojo tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M.
K. Čiurlioniu“ tema buvo: „M. K.
Čiurlionis Lietuvos menininkų kūryboje Atkurtoje 100-mečio Lietuvoje“, festivalis buvo skirtas ir
lietuvių kalbos kultūros, J. Greimo, K. Bradūno, I. Simonaitytės
LR Seimo paskelbtiems metams.
Festivalio Pabaigos koncerte Kipro Mašanausko kūrinį „Kokia
nuostabi, Lietuva esi“ drauge atliko ir klausytojai, ir muzikantai –
tai visiems sukėlė pakilias, nepakartojamas emocijas.
Rugsėjo 22-ąją, M. K. Čiurlionio gimimo dieną, druskininkiečiai ir Druskininkų svečiai turėjo progą apsilankyti ir kituose M.
K. Čiurlionio gimtadieniui skirtuose renginiuose Čiurlionių nameliuose – M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Ten
atidaryta M. K. Čiurlionio provaikaičio Džiugo Palukaičio paroda

„Nuo pradžios iki Druskininkų“.
Eksponuojami akvarele, pieštukais ar mišria technika atlikti dailininko paveikslai. Dvidešimties
metų dailininko kūrybinį laikotarpį sujungianti paroda byloja apie
nepertraukiamą kartų ryšį, nostalgišką prosenelių tėviškės –
Druskininkų – ilgesį, ji yra proanūkio dovana didžiajam Lietuvos
dailininkui ir kompozitoriui 142ųjų gimimo metinių proga.
Festivalio uždarymo dieną
Druskininkų M. K. Čiurlionio
menų mokykloje pagerbti Druskininkų moksleivių dailės, rašinių konkursų, muzikinės viktorinos M. K. Čiurlionio kūrybos
tema nugalėtojai ir jų pedagogai.
Veikė laureatų darbų paroda, surengtas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių
ir mokytojų koncertas.
Prieš koncertą surengtas vitražo simpoziumo „M. K .Čiurlionio
atspindžiai“ dalyvių sukurtų darbų pristatymas. Mokyklos fojė
langus papuošė dar du vitražai:

popietė

Čiurlionių

sode/

ginys iš ciklo „Čiurlionio kodas“,
kuriame druskininkiečiai susitiko
su žurnaliste Liudvika Pociūniene ir laidos „Laiko ženklai“ režisieriumi Petru Savickiu, vakaras
„Skaitome Čiurlioniui“, popietė šeimai „Skaitome, piešiame,
sveikiname Kastuką“, kiek anksčiau surengtas vakaras „Čiurlionio šeimos moterys“.
„Mano Druskininkai“
informacija

